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مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشور خبر داد

اصفهان به شیراز ۱۳۰ کیلومتر 
نزدیکتر می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛

موافقت رهبری با درخواست دولت 
برای برداشت از صندوق توسعه ملی

سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان بنادر:

 سفرهای دریایی ایران
 برای جام جهانی قطر لغو شد

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار  اتاق بازرگانی تهران:

 مازوت سوزی نتیجه 
مصرف بی رویه گاز است

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

۶۰ پرونده فساد شرکت های اقتصادی 
وزارت رفاه  در حال رسیدگی قضایی

 وزیر کشور:

 آسیب های امروز جامعه ما ناشی
 از ورود فرهنگ مخرب غربی است

صفحه صفحه ۲۲ صفحه صفحه ۴۴

وزیر اقتصاد؛

چرا دالر گران شد؟

نجات آب تهران در دست بخش خانگي است یا کشاورزي؟
صفحه۶

صفحه ۵

رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون تشریح کرد:

جزییات تاثیر مسدودسازی فضای جزییات تاثیر مسدودسازی فضای 
مجازی بر کسب وکارهای خانگیمجازی بر کسب وکارهای خانگی

مدیرعامل اتحادیه مرغداران:

 مرغ در مبدا گران نیست مرغ در مبدا گران نیست
اشکال از واحدهای فروش استاشکال از واحدهای فروش است

صفحه۳ صفحه۵

 WWW.SARZAMINPOOYA.IR

هفته نامه

صفحه ۳

صفحه ۲

صفحه ۴

صفحه ۶

صفحه ۷

صفحه ۷

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بورس تا یکسال آینده می 
تواند رشد خوبی کند، گفت: توصیه های الزم بورسی برای تدوین الیحه بودجه 

ارائه شده است.
مجید عشقی در مراســم رونمایی از صندوق امالک و مستغالت در جمع 
خبرنگاران، با بیان اینکه تا کنون مجوز اصولی راه اندازی چهار صندوق دیگر 
نیز صادر شــده است، اظهار کرد: پذیره نپیســی یک صندوق که انجام شد و 
سه صندوق دیگر درحال تاسیس هستند. همچنین درخواست های متعددی 
از ســوی سیستم بانکی صورت گرفته که بانک مرکزی باید مجوز صادر کند. 

پیش بینی می شود که این بازار در اینده به بازار بزرگی تبدیل شود.
*بازگشایی نمادهای ســرمایه گذاری استانی سهام عدالت بعد از برگزاری 

مجامع
وی در ادامه درمورد پرداخت سود سهام عدالت توضیح داد: در شورای عالی 
بورس مصوب شــد تا سود شرکت های سرمایه پذیر دریافت و تا پایان پاییز به 

حساب مشموالن واریز شود.
رییس سازمان بورس درمورد بازگشایی نمادهای شرکت های سرمایه گذاری 
ســهام عدالت نیز توضیح داد: نمادها پس از برگزار مجامع بازگشایی خواهند 
شد. درمورد نحوه برگزاری مجامع اختالف نظرهایی وجود دارد که اما قوانین و 

مقررات آن با مشورت چند نهاد درحال انجام است.
عشقی درمورد بودجه ای که برای صندوق تثبیت درنظر گرفته شده است، 
اظهار کرد: در بودجه تصمیم گیری شد مبالغی از بازار سرمایه به خزانه در قالب 
مالیات فروش سهام واریز شد، برای ثبات بازار سرمایه به صندوق تثبیت واریز 

شود. درواقع این سرمایه گذاری دولت است.
وی با بیان اینکه بازار سهام ارزان ترین بازار کشور است، اظهار کرد: مصوبه 
۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه و طرح بیمه این اطمینان را برای سهام داران 

خرد ایجاد کرد که بازار سرمایه برای دولت مهم است و تا یک سال آینده رشد 
خوبی خواهد داشت.

*در الیحه بودجه سال آینده در حوزه انرژی شرکت ها افزایش قیمت نداریم
رییس سازمان بورس درمورد وضعیت بازار سرمایه در الیحه بودجه گفت:  از 
ابتدای کار تدوین الیحه بودجه سال آینده پیشنهادات بورسی مطرح و بندهای 
الزم نیز در نظر گرفته شــده است. مجلس شورای اسالمی هم قول همکاری 

داده است و امیدواریم الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ بهتر از سال ۱۴۰۱ باشد.
به گفته وی، در الیحه بودجه سال آینده در حوزه انرژی شرکت ها افزایش 

قیمت نخواهیم داشت.
عشقی با اشاره به فعالیت حقوقی ها در بازار اظهار کرد: جلسه به حقوقی ها 
به صورت مســتمر ادامه دارد. عمده معامالت حقوقی ها بلوکی است و خرید و 

فروش آن ها به صورت مستمر رصد می شود.

معاون امور باغبانی وزارت کشاورزی خاطر نشان 
کرد: یک هفته از برداشت مرکبات شمال می گذرد؛ 
ما پیگیر صادرات مرکبات به چین هستیم و قرارداد 
ما با این کشور پابرجاست اما نمی توان تاریخ دقیقی 

برای صادرات مرکبات به چین اعالم کنم.
چنــدی پیــش وزارت کشــاورزی از انعقــاد 
تفاهم نامه های صادرات مرکبات شــمال کشور به 
چین خبر داد اما بعد از گذشــت بیش از یک ماه از 
برداشت مرکبات هنوز گزارشی از صادرات مرکبات 

به چین به میان نیامده است.
محمد مهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت 
کشــاورزی در پاسخ به این پرســش که آیا بعد از 
برداشت مرکبات توانستیم محموله ای به چین صادر 
کنیم؟ گفت: یک هفته از برداشــت مرکبات شمال 
می گذرد؛ ما پیگیر صادرات مرکبات به چین هستیم 
و قرارداد ما با این کشــور پابرجاســت اما نمی توان 
تاریــخ دقیقی برای صادرات مرکبات به چین اعالم 

کنم.
همچنین در ایــن رابطه صدرالدیــن نیاورانی، 
نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی، در 
گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاســخ به 
این پرسش که وزارت کشــاورزی از دریافت مجوز 
صادرات مرکبات شــمال به چین خبر داده اســت 
آیا در عمل توانست محموله ای به این کشور صادر 

کند؟ گفت: وزارت کشــاورزی با چین یک قرارداد 
کلی برای صادرات مرکبات منعقد کرد اما از آنجایی 
که زیرساخت ها برای صادرات فراهم نیست نتوانست 

تا به امروز محموله ای به این کشور صادر کند.
وی در توضیــح فراهم نبودن زیرســاخت های 
صادراتــی، تصریح کــرد: جزییاتی دربــاره حجم 
محموله، نحوه بســته بندی و .... ارائه نشده و هنوز 
اقدامی عملی برای صادرات مرکبات به چین انجام 

نشده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: وزارت کشــاورزی 
امتیاز خاصی برای صادرکنندگان در نظر نمی گیرد 
و از طرف دیگر تمایلی برای همکاری با آنها از خود 
نشان نمی دهد آنها می خواهند خود مستقیم اقدام 
به صادرات کند این در حالیســت که این وزارتخانه 
تجربه و دانش کافــی در زمینه صادرات ندارد؛ این 
وزارتخانه یکسری قرارداد با کشورهایی چون روسیه 
و چیــن منعقد می کند اما حتــی نمی داند چگونه 

قرارداد بنویسد که بتوانند آنها را اجرا کنند.
نیاورانــی با بیان اینکــه موافقت های اولیه برای 
تهاتر میوه با پاکســتان انجام شــده اســت، گفت: 
فصل برداشت میوه های پاکستانی از اوایل دی آغاز 
می شود از این رو اقدامی در زمینه تهاتر با پاکستان 
نیز انجام نشــده و ممکن اســت در ماه های آینده 

شاهد تهاتر میوه با پاکستان باشیم.

بــه گفته نایب رئیس اتحادیــه ملی محصوالت 
کشــاورزی؛ قرار بود قراردادی برای صادرات کیوی 
ایران بــا چین و هندوســتان منعقد شــود که تا 
امروز نیز اقدامی در این زمینه انجام نشــده است؛ 
همچنان مشکل صادرات کیوی ایران به هندوستان 
پابرجاســت و کیوی ها در درخت ها مانده و بازار و 
خریداری ندارند. روس ها کیوی مورد نیاز خود را از 
ایتالیا وارد می کنند اما از ایران کیوی وارد نمی کنند.

وی فقدان کانتینرهای یخچالی را عامل مهم در 
کاهش حجم صادرات عنوان کرد و افزود: روســیه 
کیفیت محصــوالت ایرانی را تاییــد می کند اما از 
آنجایی که زیرساخت های صادراتی ما فراهم نیست 
آنها نیازهایشان را از بازارهای دیگر تامین می کند؛ 
تا به امروز روند صادرات میوه چشمگیر نبوده است 
میوه به عراق و امارات  صادر می شــود اما این رقم 
قابل توجه نیست همچنین بازار عراق فصلی است 
و نمی توان به آمار صادراتی به این کشور تکیه کرد.

شرکت های بیمه در هفت ماهه سال جاری حدود ۹۶.۸ هزار میلیارد تومان 
بیمه نامه صادر و حدود ۴۴.۴ هزار میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت کرده اند 

که بیش از ۵۳ درصد افزایش یافته است.
بررسی تازه ترین گزارش بیمه مرکزی از عملکرد صنعت بیمه در هفت ماهه 
سال جاری نشان می دهد که حق بیمه تولیدی یعنی بیمه نامه هایی که در این 
دوره صادر شــده حدود ۹۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با 

سال قبل از آن ۶۲.۲ درصد افزایش دارد.
این در حالی است که ۳۲ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار بیمه 
طی این مدت به رشته بیمه درمان و مازاد، ۲۹.۱۲ درصد به بیمه شخص ثالث 

و مازاد و ۱۳.۳ درصد به بیمه زندگی )عمر( تعلق دارد.
در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۱، سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و 

از خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب ۷۵.۲ و ۷۲.۲ درصد است.
*وضعیت پرداخت خسارت در صنعت بیمه

در رابطه با وضعیت بیمه ها از نظر پرداخت خســارت در هفت ماهه ســال 
جاری نیز شرکت های بیمه در مجموع حدود ۴۴.۴ هزار میلیارد تومان خسارت 
پرداخت کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۵۳.۴ درصد رشد 

داشته است.
البته، ۳۹.۸ درصد از خسارت پرداختی در بازار بیمه طی این مدت به رشته 
بیمه درمان، ۳۰ درصد به بیمه شــخص ثالث و مــازاد و ۹.۱ درصد به بیمه 

زندگی)عمر( مربوط می شود.
در این زمینه، نســبت خسارت بازار بیمه با ۲.۶ واحد کاهش در مقایسه با 
هفت ماهه نخست ســال قبل به ۴۵.۸ درصد رسید که فقط نسبت خسارت 

چهار رشــته  بدنه اتومبیل، درمان، حوادث راننده و شــخص ثالث - مازاد )به 
ترتیب با ۷۱.۸، ۵۶.۹، ۴۹.۷ و ۴۷.۲ درصد( باالتر از سطح بازار بیمه است.

عالوه بر این، در هفت ماهه امســال ۳۹.۴ میلیون بیمه نامه صادر و حدود 
۴۲.۹ میلیون فقره خسارت پرداخت شده که نسبت به هفت ماهه نخست سال 

قبل، به ترتیب ۳.۵ و ۴۵.۴ درصد رشد داشته است.
رشــد ۳.۵ درصدی تعداد بیمه نامه های صادره در بــازار به طور عمده به 
واسطه رشــد این تعداد در دو رشته شــخص ثالث-مازاد و حوادث راننده به 
ترتیب با ۶.۲ و ۴.۴ درصد رشــد و هر یک با سهم حدوداً ۳۵ درصدی از کل 

تعداد بیمه نامه های صادره بوده است.
همچنین، افزایش ۴۵.۴ درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، بیشتر 
به دلیل رشــد ۴۰.۴ درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده )۹۱.۲ 

درصد( از تعداد خسارت های پرداختی بازار بیمه بوده است.

معاون امور باغبانی وزارت کشاورزی: زیرساخت ارسال میوه به روسیه فراهم نیسترییس سازمان بورس: بورس تا یکسال آینده می تواند رشد خوبی کند

در ۷ ماهه امسال؛ ۳۹.۴ میلیون بیمه نامه صادر شد

رئیس سازمان استاندارد:
خودروهای وارداتی 
باید  استانداردهای 
 ۸۵ گانه را 
داشته باشند

عضو اتاق بازرگانی تهران:

توسعه اقتصادی 
 بدون  ثبات

  نرخ ارز 
ممکن نیست

جاده محمودآباد به آمل
مجتمع مجلل اهورا 

 متعلق به رستوران حاج محسن

نامی آشنا در صنعت غذای کشورنامی آشنا در صنعت غذای کشور
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رئیس سازمان استاندارد:

خودروهای وارداتی باید استانداردهای ۸۵ گانه را داشته باشند
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 
اعالم کرد که فقــط اجازه واردات به 
خودرویــی داده می شــود که بتواند 

استانداردهای الزم را اخذ کند.
مهدی اســالم پناه در پاســخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا خودرو کمتر 
از ۱۰ هزار دالر استاندارد ۸۵ گانه را 
خواهد گذراند یــا خیر؟ گفت: اجازه 
واردات به خودرویی داده می شود که 

بتواند استانداردهای الزم را بگیرد.
وی با بیــان اینکه تمــام تالش 
خودروسازان بر این است که تولیدات 
داخلی هم استانداردهای ۸۵ گانه را 
بگذرانند، افــزود: در تولید خودروی 

مدرن اقتصادی سعی شده که حرکت 
تحولی در طراحی، ساخت و صنعتی 
ســازی را در دستور کار داشته باشد؛ 
این خودرو با گذرانــدن الزامات ۸۵ 
گانه و حتی در نظر گرفتن خیلی از 
الزامات کارخانه ای زمینه جبران عقب 

ماندگی گذشته را داشته باشد.
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد 
ایران ادامــه داد: نگاه جدید به تولید 
و نگاه متحوالنــه نوآورانه و خالقانه 
می تواند اتفاقات جدیدی را در صنعت 
خودروسازی رقم بزند، بنابراین تمام 
تالش بر این اســت که با پافشاری بر 
الزامات کیفی، کیفیت تولیدات ارتقا 

یابد.
اســالم پناه گفت: امیدوارم ورود 
نخبگان در صنعت خودرو رقم بخورد؛ 
سازمان ملی استاندارد در جهت ارتقا 
صنعتی و غیرصنعتی کشور مصمم تر 
از همیشه است و امیدواریم با مطالبه 
همگانی این حرکت تســریع شــود. 
تولیدات جدیدی که در دست تولید 
اســت انطباقات تولیــدی را خواهد 
داشت؛ مسیر حرکت به نحوی است 
که خودروساز کیفیت را افزایش دهد 
و تنظیم گری آن هم به عهده سازمان 
استاندارد است که بنگاه ها هم در این 

زمینه همکاری دارند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور با 
اشاره به اینکه قیمت مرغ گرم به پایین تر 
از نرخ مصوب رســیده، گفت: مرغداران 
قیمت مصوب را رعایــت می کنند، اما 
اگر مرغ با قیمت مصوب دســت مصرف 
کننده نمی رســد اشــکال از واحدهای 

فروش است.
حبیب اســداهلل نژاد با بیــان اینکه 
قیمت مرغ گرم در بازار در حال حاضر از 
قیمت مصوب نیز کمتر شده است، گفت: 
قیمــت مرغ زنده در اســتان های معین 
تهران کــه مرغ تهران را تامین می کنند 
از قیمت مصوب زنده یعنی کیلویی ۴۴ 
هزار تومــان پایین تر و کیلویی۴۰ تا ۴۳ 

هزار تومان است.  
وی ادامــه داد: قیمــت مصوب مرغ 
گرم، کیلویی ۶۳ هزار تومان، پایین تر از 
قیمت تمام شده برای تولیدکننده است 
که به آن نیز انتقاد کردیم. اما با این حال 
مرغداران قیمت تعیین شــده را رعایت 

می کنند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی 
کشور در پاسخ به اینکه برخی در پاسخ 
به چرایی فروش مرغ باالتر از نرخ مصوب 
در مغازه ها می گویند مرغ را از مبدا گران 
می خرنــد و آیا چنین موضوعی صحت 
دارد یا خیر؟ افزود:چنین چیزی درست 
نیست. قیمت مرغ در استان های معین 

تهران در بازه ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است 
و مرغداران مرغ را بــا قیمت های باالتر 

نمی فروشند.
وی تصریــح کــرد: چندنرخی بودن 
مرغ در مغازه ها موضوعی اســت که باید  
وزارت جهاد کشــاورزی و صنف مربوطه 
پاســخ دهد. زیرا در میدان بهمن تهران 
قیمت مرغ تا  کیلویــی۵۳  هزار تومان 
هم می رسد. این یعنی قیمت مرغ پایین 
است، ولی اشــکال در واحدهای فروش 

است.
اســداهلل نــژاد در بخــش دیگری از 
صحبــت هایش در پاســخ بــه اینکه 
واحدهای تولید جوجه یکروزه می گویند 
ســقف قیمت جوجه یکروزه ۱۵ هزار و 
۵۰۰ تومان اســت و باالتر از آن نیست، 
گفت: انجمــن جوجه قیمــت یکروزه، 

قیمت تمام شــده جوجــه را ۱۵ هزار و 
۵۰۰ اعالم می کند، ولی در بازار بیشــتر 
یا کمتر  هم می شــود. به طوری که در 
روزهای گذشته قیمت جوجه در برخی 
ســویه های نژاد برتر تــا ۱۸ هزار تومان 

رسید.
وی در ادامــه گفــت: دالل بازی بر 
بازار جوجه حاکم اســت. ممکن اســت 
واحدهای مرغ مادر هم با همان قیمت ها 
اقدام به فروش کنند، اما  دالل ها قیمت 

جوجه را باال ببرند.
اسداهلل نژاد در پایان همچنین به قطع 
عرضه مرغ منجمد اشــاره کرد و گفت: 
برای جلوگیری از انباشــت مرغ و زیان 
مرغداران باید شــرکت پشــتیبانی امور 
دام نسبت به جمع آوری فوری مرغ های 

مازاد اقدام کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

رشد تردد کامیون از مرزهای ایران و روسیه با آذربایجان 
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران از 
افزایش تردد کامیون ها از گمرک آستارا در 
مرز ایران و آذربایجان و گمرک ســامور در 

مرز روسیه و آذربایجان خبر داد.
علیرضا پیمان پاک با اشــاره به افزایش 
چشــمگیر تجارت با روســیه، اظهار کرد: 
ایــن افزایش تجــارت در کنــار راه اندازی 
افزایش  موجــب  شــمال-جنوب  کریدور 
تردد کامیون ها از گمرکات آســتارا در مرز 
ایران و آذربایجان و سومار در مرز روسیه و 

آذربایجان شده است.
زیرســاخت های  متأســفانه  افزود:  وی 
موجود در مسیر زمینی ایران به روسیه که 

از جمهوری آذربایجان عبور می کند، آماده پذیرش این حجم از تجارت نیست و مشکالتی را ایجاد می کند.
رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ظرفیت پذیرش کامیون در گمرک سومار محدود است و این 
گمرک نیاز به توسعه دارد، گفت: در کنار این محدودیت، تشدید بازرسی های امنیتی نیروهای روس به علت بحرانی 

که در اوکراین ایجاد شده، مشکالتی را برای کامیون داران ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران از ابتدای بروز این مشکل برای حل آن با مقامات روسیه وارد مذاکره شد 
و ابتدا سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو، وزیر نفت به عنوان رئیس کمیسیون مشترک و نیز سازمان توسعه 

تجارت پیگیری های الزم را انجام دادند.
پیمان پاک با بیان اینکه این موضوع در دیدار اخیر مخبر، معاون اول رئیس جمهور با دستیار ویژه پوتین نیز مطرح 
شد، افزود: نکته ای که مخبر متذکر شد، به اطالع نخست وزیر روسیه رسید و وی دستورات الزم جهت رفع مشکل را 
صادر کرد. وی افزود: با اقدامات صورت گرفته حجم کامیون های موجود در گمرک سومار رو به کاهش رفته و عبور 

کامیون ها از این گمرک سرعت خواهد گرفت.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: حمایت از تجار و بازرگانان از وظایف اصلی سازمان توسعه تجارت است 

و در لحظه مسائل و مشکالت تجار را رصد و در سطح باال پیگیری می کند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران:

مرغ در مبدا گران نیست، اشکال از واحدهای فروش است

قیمت طالی ســفید )پنبه( در بازارهای جهانی کاهش 
یافته اســت، اما دولت ســیزدهم برای حمایــت از تولید و 
کشــاورزان، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پنبه خام از 
کشــاورز را ۲۸ هزار تومان تعیین کرد، در حالی که قیمت 
خرید این محصول در ســال گذشته ۱۵ هزار و ۴۶۳ تومان 

بود که افزایش ۸۱ درصدی را نشان می دهد.
پنبه با کاربردهای وســیع در صنعت نســاجی، یکی از 
مهم ترین محصوالت کشاورزی در جهان به شمار می رود که 
با توجه به اهمیت این محصول در تولید پوشــاک و البسه، 
نقش تعیین کننده ای در توســعه صنعت نســاجی دارد.  بر 
اساس آمارهای موجود حدود ۲۵ میلیون تن پنبه ساالنه در 
جهان تولید می شــود که این میزان برابر با سطح زیر کشت 

۲٫۵ درصد از زمین های کشاورزی روی زمین است.
هند با تولید حدود ۶ میلیون تن پنبه در سال بزرگ ترین 
تولیدکننده پنبه در جهان به شمار می رود و پس از آن ایاالت 
متحده آمریکا و چین با اختالف زیاد از ســایر کشــورها در 
جایگاه دوم و سوم قرار دارند که قسمت عمده این تولید در 

صنایع نساجی کشور خودشان مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق آمار ســال ۲۰۱۹، ۱۰ کشور برتر تولیدکننده پنبه 
جهان هند، ایاالت متحده امریکا، چین، برزیل، پاکســتان، 
ترکیه، ازبکستان، استرالیا، ترکمنستان، بورکینافاسو هستند، 
البته بزرگ ترین فروشــندگان پنبه به صورت خام، آمریکا با 
۴.۹ میلیارد دالر و آفریقا با ۲.۱ میلیارد دالر می باشــند که 
تجارت خارجی این محصول کشاورزی در حدود ۱۲ میلیارد 

دالر تخمین زده می شود.
*یارانه ۲ میلیارد دالری آمریکا برای کشت پنبه

تولیدکنندگان پنبه در آمریکا به شدت توسط یارانه دولتی 
با ۲ میلیارد دالر در سال حمایت می شوند، با این حال چین 
بزرگ ترین کشــوری اســت که از طریق یارانه این بخش را 
حمایت می کند؛ اما تولیدکنندگان در بسیاری از کشورهای 
در حال توســعه در قبال محصول خود مبلغ کمی دریافت 
می کنند یا برای رقابت با کشورهای توسعه یافته دچار مشکل 

می شوند.
نیاز ساالنه صنعت نســاجی و ظرفیت جذب پنبه کشور 
۲۵۰ هزار تن اســت، علی رغم اهمیت تولید پنبه در کشور، 
میزان تولید آن در دهه های اخیر در کشــور با کاهش همراه 
بوده که همین امر باعث شــد ایران بــه یک واردکننده این 

محصول تبدیل شــود؛ بنابراین بخــش قابل توجهی از پنبه 
مورد نیاز صنعت از محل واردات از کشــورهای ازبکســتان، 
تاجیکســتان و هند تامین می شود که عمده واردات پنبه، از 

ازبکستان است.
ایران در گذشــته و در برخی سال ها صادرکننده پنبه نیز 
بوده، اما از سال ۱۳۸۰ با سیر نزولی کشت پنبه مواجه شدیم، 
به همین دلیل وزارت جهاد کشــاورزی طرح خودکفایی در 
تولید پنبه را از ســال ۱۳۹۴ تا ســال ۱۴۰۴ در دستور کار 
خود قرار داد، به طوری که پیرو برنامه ۱۰ساله این وزارتخانه 
برای رســیدن به خودکفایی در تولید پنبه، در سال ۱۳۹۹ 

خوداتکایی به ۶۸ درصد رسید.
کشت پنبه در دهه ۵۰ در سطح ۳۵۰ هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی انجام می شــد و در دهه ۸۰ سطح زیرکشت این 
محصول به ۳۲۰ هزار هکتار و ۶۰۰ هزار تن تولید رسید؛ اما 
به تدریج سیر نزولی تولید این محصول به دلیل از دست دادن 
جذابیت اقتصادی، باالبودن هزینه تولید این محصول نسبت 
به متوسط جهانی و کشورهای همسایه، کاهش سود خالص 
این محصول و کاهش انگیزه کشــاورزان برای قراردادن این 

محصول در الگوی کشت شروع شد و در سال ۱۳۹۵ سطح 
زیرکشت به ۷۰ هزار هکتار با تولید ۱۶۱ هزار تن رسید که 

پنبه محلول استحصالی حدود ۴۸ هزار تن بوده است.
طی سال های بعد به تدریج سطح زیرکشت پنبه افزایش 
یافت بر اســاس آمارهای موجود در ســال ۱۳۹۸ سطح زیر 
کشت به ۹۹ هزار هکتار و در سال ۱۳۹۹ به حدود ۹۸ هزار 
و ۸۱۰ هکتار رسید که منجر به تولید ۸۰ هزار تنی پنبه در 
کشور شد. این آمارها بیانگر خوداتکایی ۶۸ درصدی در پنبه 

محلول در سال ۹۹ شد.
*برنامه وزارت جهاد کشــاورزی دولت ســیزدهم برای 

خودکفایی در تولید پنبه
وزارت جهــاد کشــاورزی دولت ســیزدهم چشــم انداز 
خودکفایی در تولید پنبــه را از اولویت های خود قرار داد به 
همین منظور از ســال گذشته توســعه تولید پنبه در کشور 
موردتوجه قرار گرفت و نسبت تولید داخل به واردات افزایش 
یافت و حاال با توجه به نیاز ســاالنه به ۲۵۰ هزار تن پنبه و 
علی رغم عدم ارائه آمار رســمی تولید در سال ۱۴۰۰، روند 
تولید این محصول مهم از دو ســال گذشــته رشد صعودی 

داشــته است که با این روند می توان پیش بینی کرد در سال 
۱۴۰۲ دســتیابی به خودکفایی در تولید پنبه محلوج دست 

یافتنی باشد.
*رشد ۲۰ درصدی تولید و کاهش ۱۵ درصدی واردات

بنا بر این گزارش، در ســال گذشــته ۲۵۰ هزار تن پنبه 
در ســطح ۹۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشور تولید شد و 
امسال پیش بینی می شود میزان تولید و خرید این محصول 
به ۳۰۰ هزار تن برســد که رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال 
گذشــته را نشان می دهد؛ همچنین در پنج ماهه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته واردات ۱۵ درصد کاهش 

یافته است.
حال با اقدام دولت سیزدهم در ۱.۵ سال گذشته با اصالح 
نرخ خرید تضمینی این محصول شــرایط را برای کشاورزان 
تســهیل کرده است به طوری که کشــاورزان انگیزه زیادی 
برای کشت دارند. به تازگی شورای قیمت گذاری محصوالت 
کشــاورزی دولت سیزدهم، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم 
پنبه وش )محصول خام( در ســال زراعی )۱۴۰۲ - ۱۴۰۱( 
را ۲۸ هزار تومان تعیین کرد در حالی که در ســال ۱۴۰۰ - 

۱۴۰۱ قیمت این محصول ۱۵ هزار و ۴۶۳ تومان بود.
بر اســاس این گزارش، در ســال ۱۳۹۹ و دولت گذشته 
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پنبه وش در حالی ۷۵۰۰ 
تومان تعیین شده بود که وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام 

شده تولید این محصول را ۱۰ هزار تومان اعالم کرده بود.
محصول پنبه در بیش از ۱۸ استان کشور کشت می شود، 
اما کشــت عمده این محصول مربوط به استان های خراسان 
رضوی، خراسان شمالی، خراســان جنوبی، گلستان، فارس 
و اردبیل اســت، البته کشــت پنبه در مناطــق جدیدی از 
استان های ایالم، لرستان، سیســتان و بلوچستان و مناطق 

گرمسیر همچون استان کرمانشاه در حال انجام است.
دولت سیزدهم در حالی افزایش ۸۱ درصدی قیمت خرید 
تضمینی پنبه را در حمایت از کشــاورزان و تولید اعالم کرد 
که قیمت جهانی و وارداتی این محصول از پنج دالر به ســه 
دالر را شــاهد هستیم. حال به نظر می رسد با افزایش تولید 
پنبه در کشور و کاهش قیمت جهانی این محصول، صنعت 
نسانی با رونق مواجه شود و از سوی دیگر با حرکت به سمت 
خودکفایی آن محصول در کاهش قیمت پوشاک و البسه در 

کشور اثر گذار باشد.

در دولت سیزدهم رخ داد؛ رشد ۲۰ درصدی تولید پنبه در کشور

کدام واحدهای تولیدی ملزم به ثبت میزان تولید شدند؟
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعالم کرد که واحدهای تولیدی منتخب از جمله انواع کاغذ، کارتن، نئوپان، پودر شوینده، انواع سواری و غیره باید مقادیر تولید شهریور 
و مهرماه سال جاری خود را در سامانه ثبت کنند. محمد رسول محمدیان اظهار کرد: بر اساس ابالغیه وزارت صمت، اظهار تولید واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت با اولویت واحدهای منتخب 
جهت ثبت اظهار تولید سال ۱۴۰۱ ضروری است. به گفته وی گروه منتخب شامل انواع کاغذ، کارتن، نئوپان، پودر شوینده، انواع سواری، دوده، روغن موتور تصفیه اول، خودروهای سنگین )کامیون، 
کامیونت و کشنده(، کولر آبی، ماشین لباسشویی، فوالد خام، کاتدمس، کنسانتره زغال سنگ، الیاف اکریلیک، تراکتور و کمباین است. این مقام مسئول همچنین تاکید کرد که واحدهای تولیدی استان 
باید مقادیر تولید شهریور و مهرماه سال جاری خود را در سامانه ثبت کنند و ارائه خدمات به متقاضیان منوط به ثبت اظهار تولید خواهد بود. معاون امور صنایع تهران هدف این طرح را اجرای قانون 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان کرد.

صاحب امتیاز: شرکت آفتاب سخن
 مدیر مسوول و سردبیر: افشین جمشیدی الریجانی 

Email:sarzaminpooyanews@yahoo.com 
تلفنخانه مرکزی: ۶۶۴۸۰۱۳۲

خ انقالب   - فلسطین جنوبی کوی نایبی پالک ۲ طبقه ۵
صندق پستی ۸۳۵۶- ۱۴۱۵۵     

توزیع شهرستان: سازمان شهرستان های سرزمین پویا

www.sarzaminpooya.com
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وزیر صمت:

تجارت ایران با ارمنستان ۳ برابر می شود
وزیــر صمت در دیــدار با وزیــر دارایی 
ارمنســتان گفت: قطعا وقتی الحاق ایران به 
اوراسیا کامل شود روابط بین دو کشور بهتر و 

سریع تر رشد خواهد کرد.
ســید رضا فاطمی امیــن، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به تعامالت گسترده 
بین ایران و ارمنســتان در یک سال گذشته 
گفت: بنده و دیگــر وزرا و فعالین اقتصادی 
ایران به ارمنستان ســفر کردیم که در این 
ســفرها مالقات های زیادی شــکل گرفت و 
خوشــبختانه تأثیرات زیــادی در تعامالت 

اقتصادی بین دو کشور ایجاد شده است. 
فاطمی امین افزود: برای ما ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، به ویژه 
ارمنستان اهمیت بسیار باالیی دارد و امیدواریم این روند رو به رشدی که در اقتصاد 

و تجارت بین دو کشور آغاز شده ادامه پیدا کند و تقویت شود.
وی با اشاره به ۲۳ سر فصل کاری که در سفر خود به ارمنستان مشخص شده 
بود گفت: کارهای بزرگی در حال انجام اســت که یکی از آن ها پیوســتن ایران به 
اوراسیا اســت و قطعاً وقتی الحاق ایران به اوراسیا کامل شود روابط بین دو کشور 

خیلی بهتر و سریع تر رشد خواهد کرد.
فاطمی امین گفت: موضوعات متنوعی از جمله راه اندازی مرکز تجاری ایران در 
ایروان، ارائه خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی به ارمنستان، تهاتر و نقل و 
انتقال پول از جمله اقداماتی است که انجام شده و پیش رفته و کارهای دیگری مثل 
تعرفه های حمل و نقلی هست که نیاز به پیگیری دارد. رشد ۴۰ درصدی مبادالت 
بین دو کشــور از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا کنون نشــان از روند رو به رشد تجارت دو 

کشور دارد.
در ادامه این جلسه تیگران خاچاطوریان وزیر دارایی جمهوری ارمنستان با بیان 
اینکه این اولین سفر وی به ایران است و با مثبت ارزیابی کردن سطح روابط گفت: 
مسیر روابط دو کشور در جهتی است که نه تنها می توان در موضوعاتی که مربوط 
به وزارت خانه های ما هست را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، بلکه این امکان هم 
فراهم شده که در مورد سایر مواردی که خارج از اختیارات وزارتخانه ها است هم به 

تبادل اطالعات بپردازیم.
وی بیش از ۲۰ ســرفصل کاری مورد اشاره فاطمی امین را یادآور شد و گفت: 
این موضوعات در راستای توسعه روابط از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ما سرعت 
خوب و رو به رشــدی در مبادالت کاال و حجم مبادالت داشته ایم. در سال ۲۰۲۱ 
کل مبادالت انجام شــده بین دو کشور در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد رشد 
داشته، ولی در ۹ ماهی که تا کنون از سال ۲۰۲۲ می گذرد، شاهد حدود ۴۰ درصد 

رشد مبادالت بودیم.
وزیر دارایی ارمنســتان ابراز امیدواری کرد که اگر با این ســرعت بتوانیم ادامه 
دهیم می توانیم در سال آینده رقم مبادالت تجاری بین دو کشور را به یک میلیارد 
دالر مبادالت تجاری برسانیم. تیگران خاچاطوریان به سفر نخست وزیر جمهوری 
ارمنستان به ایران و دیدارش با آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور کشورمان اشاره کرد 
و گفت: هدفگذاری اینست که بتوانیم در سال های آینده حجم مبادالت کاال را به ۳ 
میلیارد دالر برسانیم. وی توسعه، بهسازی و به روز رسانی گذرگاه گمرکی مغری را 
یکی از اقدامات و گام های جدی برداشته شده از سوی ارمنستان عنوان کرد و گفت: 
امیدواریم که تا ســال ۲۰۲۵ این گذرگاه نوسازی شده به بهره برداری برسد بتواند 
روزانــه به ۷۵۰ کامیون خدمات ارائه دهد که این بدان معنی اســت که تعداد این 
کامیون ها را سه برابر کنیم. وزیر دارایی جمهوری ارمنستان با اشاره به اینکه موضوع 
دیگری که در مرکز توجه ما قرار دارد حضور و شرکت شرکت های ایرانی در ساخت 
و احداث شاهراه جنوب به شمال ارمنستان است افزود: این موضوع امکان جدیدی 
را هم برای حمل و نقل مسافر و هم حمل و نقل بار ایجاد می کند و این فرصت را 

می دهد که حمل و نقل با هزینه کمتر صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اهمیت پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: ما خیلی خوشحال 
هستیم که جمهوری اسالمی ایران موفق شده است که با کشورهای عضو اتحادیه 
اوراســیا به توافق نهایی دست پیدا کند و امیدواریم با امضای توافق نهایی به جای 
قرارداد موقت، در سال آینده شاهد شکوفایی ارتباط و تعامالت در این راستا باشیم.

وزیر دارای ارمنستان همچنین گفت: مورد دیگری که همکاران من با جمهوری 
اسالمی ایران مورد بحث قرار دادند و در موردش توافق و تفاهم نامه امضا کرده اند 

تمدید قرارداد تواتر گاز و برق است.
خاچاطوریان وزیر دارایی ارمنستان با ابراز خرسندی از ایجاد مرکز تجاری ایران 
در ارمنســتان از افتتاح آن در ماه آینده خبــر داد و گفت: این مرکز می تواند یک 
عرصه واقعی برای کارآفرینان ایرانی و ارمنســتانی باشد تا اقدامات واقع بینانه خود 

را در این عرصه ارائه کنند.
وی در پایان گفت: من با اســتفاده از این فرصت ســفر که پیش آمده، به شما 
اطمینان خاطر می دهم که وزارت دارایی از هیچ تالشی در راستای سرعت بخشیدن 

به تمام تصمیماتی که در مورد آن توافق می شود دریغ نخواهد کرد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خبرداد؛

تایید اوراق سکه بانک مرکزی توسط 
شورای فقهی

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق سکه بانک مرکزی با توجه 
به اصالحات صورت گرفته، بالمانع اســت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
غالمرضا مصباحی مقدم گفت: با توجه به اینکه اوراق سکه بانک مرکزی با اصالحی، 
رفع اشکال شده و درصورت مطالبه مشتری، امکان تحویل سکه خریداری شده به 
مشتری درنظر گرفته شده است، این اوراق مطابق مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی 

بوده و انتشار آن بالمانع است.
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وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد؛

حل دغدغه های کارآفرینان در دستور کار دولت
وزیر تعــاون،کار و رفاه اجتماعی،  
توجه به آموزش و مشاوره به کسب و 
کارهای جوان را مهم دانست و گفت: 
دولت باید مشوق،  سیاستگذار و ناظر 
بر کارآفرینی باشد و بخش خصوصی 
را برای راهبری خــط مقدم اقتصاد 
مقاومتی و اشــتغال آفرینی تقویت 

کند.
در حال حاضر موضوع کارآفرینی 
به دلیل اهمیت در خلق فرصت های 
شغلی جدید و رشد و توسعه اقتصادی 
مورد توجه بســیاری از کشورها قرار 
گرفته و رویکرد کارآفرین محوری را 
دنبال می کنند. در چند سال گذشته 
کشــور ما نیز در این مســیر حرکت 
کرده و حمایت از کارآفرینان به ویژه 
در حوزه های دانش بنیان در دستور 

کار قرار گرفته است.
کارشناســان معتقدند برای برون 
رفت از مشــکالت بــازار کار به ویژه 
بیــکاری، نیازمند همراهی و حمایت 
دولــت و کارفرمایــان،  کارگــران و 
کارآفرینــان هســتیم و توجــه به 
رویکــرد کارآفرینی در تمام عرصه ها 
به  ویژه عرصه های اقتصادی و تولید 
رقابت پذیر، ضرورتــی اجتناب ناپذیر 

است.
سید صولت مرتضوی ، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در نشست اخیر 
خود با کارآفرینان برتر استانی و ملی،  
با تاکید بــر اینکه دولــت به دنبال 
بنگاه داری نیست، اعالم کرد: وظیفه 
اصلی ما حمایت از تولید دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین است و در راستای 
تحقــق این هــدف، کارآفرینان برتر 
کشــور را مشــاورین امین خود می 
دانیم. به اعتقاد وی، حل دغدغه های 
کارآفرینــان درباره رفع موانع جهش 
تولید در کنار ارائه بسته های تشویقی 
با استفاده از مصوبه کارآفرینان پیشرو 

راهگشا و اثربخش خواهد بود.
آنطــور که وزیــر کار گفته دولت 
باید مشــوق، سیاســتگذار و ناظر بر 
کارآفرینی باشــد و بخش خصوصی 
را برای راهبری خــط مقدم اقتصاد 
مقاومتی و اشــتغال آفرینی تقویت 
کند. مرتضوی، توجــه به آموزش و 
مشــاوره به کســب و کارهای جوان 
را بسیار مهم دانســته و تاکید کرد: 
نشست با کارآفرینان برتر به صورت 
مســتمر و هدفمند و با هدف اطالع 
از موانع تولید و اشــتغال آفرینی در 

کشور دنبال خواهد شد.
بــه گفته وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی، کانــون های اســتانی و 
ملی کارآفرینی و اشــتغال آفرینی با 
همراهی دولت و بخش خصوصی به 

طور ویژه ایجاد می شود.
در حــال حاضــر کارآفرینی یک 
راهــکار موثر و مــورد اقبال عمومی 
در جهــت بهبــود وضــع اقتصادی 
و اجتماعــی جامعــه به شــمار می 
رود. کارآفرینی نــه تنها یک نیروی 
محرک و سازنده اقتصاد بلکه در ابعاد 
گســترده تر، عامل پویایی اجتماعی 
و یکــی از ابزارهای تحقــق اقتصاد 

مقاومتی در شهرها تلقی می شود.
در ایــن بــاره، محمــود کریمی 
بیرانونــد، معاون اشــتغال وزیر کار  
جریان  انســان های  را  کارآفرینــان 
ســاز در جامعه دانســته و می گوید: 
کارآفریــن، کارفرما نیســت بلکه از 
کارفرما باالتر اســت و مــی تواند با 
داشــتن نوآوری، روابط بین کارگر و 

کارفرما را تنظیم کند.
وی تحقق شعار امسال را مستلزم 
همراهی و همکاری بخش خصوصی 
دانسته و می افزاید: با برنامه ریزی های 

کارآفرینی  کانون های  گرفته  صورت 
در تمام استان های کشور راه اندازی 
می شــوند. به گفته معاون وزیر کار، 
کارآفرینان علیرغم مشکالت و موانع 
بسیار در اشتغالزایی، بهره وری،  تولید 
ناخالــص داخلی و صــادرات نقش 
آفرین بوده اند. کانون های کارآفرینی 

از کارآفرینان  مجموعه ای متشــکل 
کارشناســان  و  برتــر، صاحبنظران 
حوزه کارآفرینی اســت که به شکل 
مســتقل و غیردولتی به عنوان اتاق 
فکر حوزه کارآفرینی راه اندازی شده 
اند. کانون های کارآفرینی، اســتفاده 
از ظرفیت کارآفرینان برتر، توسعه و 

نوآوری،  ترویج فرهنگ کارآفرینی و 
 شناسایی و توانمندسازی افراد خالق 
و نوآور و فراهم کردن بســتر تجاری 
ســازی ایده ها را در دستور کار دارند 
و ضمــن تعامل با کارآفرینان موجب 
شناســایی بهتر مشــکالت و توسعه 

اشتغال می شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛

موافقت رهبری با درخواست دولت برای 
برداشت از صندوق توسعه ملی

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: از رهبری اجازه خواسته ایم که اجازه دهند 
از ۲۰ درصد این درآمدها در دو موضوع تملک و اشــتغال اســتفاده کنیم که ایشان 
نیز با برداشــت ۱۰ درصد موافقت فرمودند. سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون های 
برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و 
چهارم)۴۴( قانون اساسی درخصوص نحوه عملکرد دستگاه های مسئول در خصوص 
بند)الف( تبصره )۱۸( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در صحن مجلس، 
گفت: امسال تنها سالی اســت که ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق 
توسعه ملی واریز می شود. خدمت رهبری نامه ای از طرف رئیس جمهوری داده شده 
اســت و از ایشان اجازه خواســته ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها در دو 
موضوع تملک و اشــتغال اســتفاده کنیم. وی ادامه داد: حتی در نامه ای که رئیس 
جمهور تدوین کردند به هیچ عنوان موضوع جاری مطرح نشــده و اجازه ای در این 

زمینه گرفته نشده است. ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند.

رئیس سازمان صنایع کوچک:

هنوز شهرک صنعتی مشترک نداریم
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از تبادل فناوری با چین 
و آلمان خبر داد و گفت: برای ساخت شهرک صنعتی مشترک در مرز نیازمند مجموعه 
اقدامات قانونی اســت، اما با ارمنستان، ترکیه و عراق صحبت هایی در زمینه ساخت 
شــهرک صنعتی مشترک شده است. رسولیان با اشاره به امضای تفاهم نامه با ترکیه، 
اظهار کرد: . برای ســاخت شهرک صنعتی مشترک در مرز نیازمند مجموعه اقدامات 
قانونی اســت. اما با ارمنســتان، ترکیه و عراق صحبت هایی در زمینه ساخت شهرک 
صنعتی مشــترک شده است. نقاطی در داخل کشور و مرزها پیشنهاد شده، اما هنوز 
جمع بندی که چارچوب کاری را مشــخص کند صورت نگرفته است. در جلسات با 
ترکیه هم برخی مناطق برای فعالیت بنگاه های اقتصادی آن ها پیش بینی شده است.

مدیرکل دفتر میوه های گرمســیری وزرات جهاد کشاورزی گفت: عملیات 
رنگ بری روی پوســت میوه است و تأثیری بر قسمت خوراکی و داخلی میوه 

نمی گذارد و جای نگرانی نیست.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشــاورزی، زهــرا جلیلی مقدم، مدیرکل 
دفتر میوه های گرمســیری و نیمه گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی با اشاره 
به اخبار منتشره شده درباره پرتقال های نارنجی رنگ در فضای مجازی گفت: 
هر میوه ای برای آنکه زمان برداشــت مشخصی داشته باشد، شاخصی را برای 
برداشت آن مشخص می کنند که در مرکبات، فاکتور نخست شاخص طعم و 

پس از آن رنگ میوه است.
وی با بیان اینکه رنگ میوه شاخص برداشت است، افزود: وقتی عدد شاخص 
طعم، طبق اســتانداردها به عدد هشت می رسد، ولی رنگ پوست میوه تغییر 
نمی کند و رنگ میوه سبز می ماند، برای آنکه رنگ پوست میوه تغییر کند باید 
دما پایین بیاد و در مناطقی که در زمان برداشــت دمای پایین نداریم و دمای 
مناسب ۱۳ - ۱۵ درجه تأمین نمی شود، پوست میوه سبز می ماند، برای مصرف 
کننده جذابیت کافی ندارد بنابراین کاری که برای مرکبات انجام می شود و در 

دنیا هم مرسوم است، عملیات رنگ بری در مرکبات است.
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی 
بیان کرد: عملیات رنگ بری پس از برداشــت مرکبات در ســردخانه ها انجام 

می شود.
وی ادامــه داد: از موادی که مولد تولید اتیلن اســت، اســتفاده می کنند و 
موجب می شود رنگریزه سبز کلروفیل از بین برود و رنگریزه زرد که کارتنوئیدها 
هســتند در میوه ظاهر شود و این روی پوست میوه است و تأثیری بر قسمت 

خوراکی و داخلی میوه نمی گذارد و جای نگرانی نیست.

جلیلی مقدم گفت: در برخی از کشورها از مواد رنگی شناخته شده استفاده 
می کنند و در صورت تأیید وزارت بهداشت مواد مشکلی ندارد.

وی بیان کرد: هر ماده ای که در فرآوری محصوالت کشــاورزی اســتفاده 
می شود باید مورد تأیید وزارت بهداشت باشد.

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی 
گفت: موادی که در کشور ما از آن برای رنگ بری میوه )بیشتر اتیلن( استفاده 

می شود مورد تأیید وزارت بهداشت است.
جلیلی مقدم تصریح کرد: وزارت بهداشت در سالمت محصول و مواد مربوط 
به سالمت مصرف کننده نظارت دارد و ماده غیرمجازی در این زمینه استفاده 

نمی شود.
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی 
گفت: نباید نگران این قضیه بود آن چیزی که برای مرکبات استفاده می شود 
موادی اســت که در دنیا و در استانداردها مشخص است و حد مجازی مطرح 

کردند.

سرپرســت اداره کل امور دریایی ســازمان بنادر و 
دریانوردی اعالم کرد با وجود اقداماتی که برای انتقال 
تماشــاگران ایرانی در ایام بازی های جام جهانی انجام 
شــده بود، قطر در واپســین روزهای نزدیک به شروع 
بازی ها اعالم کرد نمی تواند امکان انتقال زمینی مسافر 
را از ســایر بنادر این کشــور به دوحه فراهم کند و به 
همین خاطر نتوانســتیم در این ایام کشتی ها را برای 

انتقال تماشاگران فراهم کنیم.
مهدی فرمهینــی فراهانی اظهار کــرد: با توجه به 
اینکه دو کشــور ایران و قطــر از طریق دریا می توانند 
به هم متصل شوند، برای استفاده از پتانسیل سفرهای 

دریایی در سفرهای جام جهانی اقداماتی از اوایل سال 
جاری آغاز شــد. این اقدامات شامل ساخت اسکله ها و 
پایانه های مسافری اســتاندارد در جزیره کیش و بندر 
بوشهر بود و همچنین با مالکان چند کشتی که در کشور 
وجود داشتند و سالیان گذشته در زمینه مسافربری و 
گردشگری فعال بودند، جلساتی برگزار کردیم و آز آنها 
خواستیم برای ایام جام جهانی کشتی هایشان را تعمیر 

و آماده فعالیت کنند.
وی ادامه داد: برآوردمان این بود که با آماده ســازی 
دو کشــتی، حدود ۱۵۰۰ مسافر می توانند در هر سفر 
جابه جا شــوند. ما در حال اقدامات نهایی بودیم که در 
ســفر اخیر مدیرعامل سازمان بنادر به قطر به همراهی 
وزیــر راه و شهرســازی، قطــر اعالم کــرد وضعیت 
حمل ونقلش بــرای ایام بازی هــای جام جهانی از قبل 
برنامه ریزی شده و نمی تواند امکان انتقال زمینی مسافر 

را از بنادر حمد و بندر الرویس به دوحه فراهم کند.
سرپرســت اداره کل امور دریایی ســازمان بنادر و 
دریانوردی بیان کرد: قطر بندر دوحه را به یک ســری 
از کشتی های کروز اختصاص داده  که قرار است در این 
بندر پهلوگیری کنند و پیش بینی کردند که حدود ۱۲ 
هزار تخت در این کشــتی ها قرار دهند تا مسافرانی که 
تماشاگر بازی ها هستند بتوانند در این هتل های دریایی 
پذیرش شــوند. قرار بود کشتی های ما به بنادر الرویس 
و حمد بروند که به علت بعد مسافتی که تا بندر دوحه 
دارنــد، الرویس حدود ۱۵۰ کیلومتر و حمد حدود ۲۵ 
کیلومتر از محل برگزاری مسابقات فاصله دارند، نهایتا 

قطر اعالم کرد اگر بخواهد کشتی های ایرانی را در این 
بنادر پهلو دهد، نمی تواند وســیله نقلیه ای برای انتقال 

مسافران به دوحه فراهم کند.
فراهانی بــا بیان اینکه این آمادگی و ظرفیت وجود 
دارد که بعد از بازی های جام جهانی بتوانیم کشتی هایی 
را که دارند فعال می شــوند و گواهینامه هایشان تمدید 
می شود، روانه قطر کنیم، افزود: اما برای ایام بازی ها، با 
وجود تمام آمادگی ها و اقدامات خوبی که برای انتقال 
تماشــاگران ایرانی انجام شــده بود، قطر در واپسین 
روزهــای نزدیک به شــروع بازی ها اعــالم کرد که از 
پذیرش کشــتی ها به دلیل عدم توانایی ترانسفر زمینی 
مسافران خودداری می کند و به همین خاطر نتوانستیم 
در این ایام کشــتی ها را برای انتقال تماشاگران فراهم 
کنیم. وی درباره علــت این بدعهدی قطر توضیح داد: 
در فروردین ماه ســال جاری، جلسه ای در کیش برگزار 
شد و وزیر حمل ونقل قطر با آقای قاسمی دیدار کردند 
و یک سری از بنادر و فرودگاه های ایران به عنوان بنادر و 
فرودگاه های پشتیبان جام جهانی معرفی شدند، زمانی 
که ما از قطر این خواسته  را مطالبه  کردیم، اعالم کردند 
ســتادی زیر نظر امیردر قطر وجــود دارد که به تازگی 
شکل گرفته  و وظیفه اش هماهنگی برای بازی های جام 
جهانی اســت و تصمیماتی فراتر از وزارتخانه های قطر 
می گیرد و آنجا تصمیم گرفته شــده که سرویس های 
حمل ونقل جاده ای ما نمی توانند انتقال مســافران را به 
دوحه پوشــش دهند. البته ما همچنان این پیگیری را 

ادامه می دهیم.

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی:

پرتقال های نارنجی رنگ ضرر ندارند

رئیس کمیته مشــترک بازرگانی ایران و ژاپن خاطر نشان 
کرد: بدون تردید اصالح مناســبات سبب توسعه روابط تجاری 
ما ژاپنی ها خواهد شــد؛ اما در شرایط فعلی به صورت مستقیم 

نمی توانیم خودرو از این کشور وارد کنیم.
بهرام شکوری با اشاره به نقش سفیر در توسعه روابط تجاری، 
گفت: ایران در کشور مهمی مانند ژاپن سفیر تجاری ندارد این 
در حالیست که سفیرها می توانند در توسعه روابط تجاری ایفاگر 
نقش مهمی باشند هر چند ایران با داشتن سفارت خانه و سفیر 
در بسیاری از کشورها نتوانسته است در پیشبرد و توسعه روابط 
تجــاری اقدام مهمی انجام بدهــد. وی با بیان اینکه ژاپن یکی 
از قطب های اقتصادی در دنیاســت، گفــت: دولت باید اهمیت 
بیشــتری به ژاپن بدهد چراکه این کشــور می تواند جایگزین 
کشورهای اروپایی و آمریکا در حوزه  انتقال دانش و تکنولوژی 

شود.
رئیس کمیته مشــترک بازرگانی ایران و ژاپن تصریح کرد: 
کمپانی  تویوتا ساالنه بیش از ۱۰ میلیون خودرو تولید می کند 
که بیش از ۷۵ درصد از تولیداتش را در بازارهای جهانی عرضه 
می کنــد؛ اروپــا و آمریکا جزو کشــورهای تولیدکننده خودرو 
محســوب می شود اما از آنجایی که قیمت و کیفیت خودروهای 
آســیایی به ویژه ژاپنی مرغوب است تقاضا برای خرید خودروی 

ژاپنی در بازار کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه خودروسازان ژاپنی می تواند 
در ایران سرمایه گذاری و یا اقدام به واردات کنند، گفت: تحقق 
این مهم زمانی میســر می شود که ما تعامل های خود را با دنیا 
بهبود بدهیم بدون تردید اصالح مناسبات سبب توسعه روابط 
تجــاری ما ژاپنی ها خواهد شــد؛ در شــرایط فعلی به صورت 

مستقیم نمی توانیم خودرو از این کشور وارد کنیم.
شــکوری با اشــاره به سرمایه گذاری های مشــترک ژاپن و 

آمریکا، خاطر نشــان کرد: حفظ روابط تجــاری با آمریکا برای 
ژاپنی ها اهمیت دارد چراکه آمریکا  بزرگترین شــریک تجاری 
ژاپنی ها محسوب می شود و ســهم عمده ای از محصوالت این 
کشور در مارکت آمریکا بفروش می رسد از این رو درآمد حاصل 
از تجارت با آمریکا برای ژاپنی ها موثرتر از تجارت با ایران است. 
ژاپنی ها با اعمال تحریم ها علیه ایران، اشــتیاقی برای تجارت با 
ایران از خود نشــان ندادند اما امــکان واردات خودرو از ژاپن با 
واســطه برای ایران وجود دارد. وی در پاسخ به این پرسش که 
یکی از بندهایی کــه وزارت صمت در آیین نامه واردات خودرو 
گنجانده، الزام نمایندگی در ایران است اگر قرار باشد با واسطه 
اقدام به واردات کنیم دیگر شــرایط برای ایجاد نمایندگی  برای 
خودروســازان خارجی در ایران نزدیک به صفر می شود آیا در 
شرایط تحریم می توان امیدوار به اجرای این بند باشیم؟ گفت: 
این بند به این معناســت که خودرو از چین و روسیه باید وارد 

کنیم که چندان رضایت مردم را نمی تواند جلب کند.
شکوری با بیان اینکه درصدی از خودروهای چینی در رسته 
خودروهای بی کیفیت جای می گیرند، افزود: محصولی رضایت ما 
را برآورده می کند که به لحاظ کیفیت و قیمت مناسب باشند و 
این دو اصل در خودروهای چینی که وارد شده اند کمتر رعایت 

شده و رضایت ایرانیان را جلب نکرده است. 

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تبریزگفت: دارندگان 
خودرو با این ذهنیــت که در روزهای آینده قیمت ها همچنان 
روند افزایشی خواهند داشت از فروش را متوقف کردند و همین 
مسئله باعث شده است که بازار در چند روز گذشته راکد شود.

ابراهیم مددیان با اشــاره به افزایش نرخ خودرو در روزهای 
اخیر، گفت: بازار خودرو متاثر از نوسان های نرخ ارز باال و پایین 
می شود؛ امیدواریم با آغاز هفته جدید و کنترل نرخ ارز قیمت ها 

ثابت بماند.
وی با بیان اینکه نرخ خودروهایی داخلی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون 
تومانی در هفته گذشــته حدود ۵ تــا ۱۵ درصد افزایش نرخ را 
تجربه کردند، اذهان کرد: نرخ دنا پالس از ۵۱۰ میلیون تومان به 
۵۸۰ میلیون تومان رســید؛ این افزایش نرخ در قیمت پراید نیز 
ملموس بود پراید هاچ بک ۲۱۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود 
۲۰۰ میلیون تومان بفروش رسید همچنین کارخانه نیز حدود 
۲۰۰ میلیون تومان به نــرخ هایما اضافه کرد. این فعال صنفی 
ادامه داد: نرخ دالر هفته گذشته ریزش کرد از این رو این احتمال 
در بازار خودرو تقویت شده است که نرخ ها ریزش کند؛ البته این 
ریزش به معنی بازگشــت قیمت ها به نرخ های سابق نیست به 
عنوان مثال دنا پالس پیش از افزایش  نرخ های اخیر ۵۸۰ میلیون 
تومان بفروش می رسید ممکن است با کاهش نرخ ارز قیمت آن 
به ۵۶۰ میلیون تومان برسد اما به نرخ سابق یعنی ۵۱۰ میلیون 
تومان نخواهد رســید. مددیان با بیان اینکه تمایل برای خرید 
خودرو افزایش پیدا کرده اســت، گفت: دارندگان خودرو با این 
ذهنیت که در روزهای آینده قیمت ها همچنان روند افزایشــی 
خواهند داشــت فروش را متوقف کردند و همین مسئله باعث 
شده است که بازار در چند روز گذشته راکد شود. رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو تبریز عرضه خودرو در بورس را مبنای باال 
رفتن قیمت ها در بازار دانســت و افزود: قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ در 

کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان اســت این در حالیست که در بازار 
۳۰۰ میلیون عرضه می شد و در ۱۰ روز گذشته ۳۰ میلیون به 
نرخ این خودرو اضافه و ۳۳۰ میلیون تومان بفروش می رســد؛ 
خودروســازان می خواهند تمام خودروهای تولیدی را در بورس 
عرضه کنند که اینگونه نرخ ها را افزایش بدهند و به قیمت بازار 
نزدیــک کنند و به قول خود از ضــرر بیفتند. وی با بیان اینکه 
ابقــای وزیر صمت تاثیری در افزایش قیمت خودرو نگذاشــت، 
افزود: بعید است وعده های وزیر صمت در زمینه واردات خودرو 
تا آذر عملیاتی شــود؛ از ســوی دیگر خودروسازان می خواهند 
اقــدام به واردات کنند و این خودروســازان اجازه نمی دهند که 
خودروهایی زیر نرخ تولیدات آنها در بازار عرضه شــود. به گفته 
مددیان؛ حذف قرعه کشــی و عرضه خــودرو در بورس با هدف 
حذف سیاست قیمت گذاری دستوری انجام می شود. این فعال 
اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تولید ۲۰۶ تیپ ۲ برای 
ایران خودرو بیشتر از ۱۵۰ میلیون تمام می شود که می خواهد با 
عرضــه آن در بورس قیمت آن را افزایش بدهد و به عبارتی نرخ 
کارخانه را به بــازار نزدیک کند؟ گفت: در این زمینه نمی توانم 
اظهارنظر کنم اما خودروســازان از زیان دهی سخن می گویند تا 
عید قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی حذف خواهد شد اما به 

چه بهایی می خواهند قرعه کشی را حذف کنند نمی دانم؟

رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن:

امکان واردات مستقیم خودرو از ژاپن وجود ندارد
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تبریز خبرداد:

افزایش ۵ تا ۱۵ درصدی نرخ خودروهای داخلی

وزیر اقتصاد خبر داد؛ فراهم شدن امکان ورود تدریجی سرمایه خرد خانوارها به حوزه مسکن
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به راه اندازی صندوق امالک و مستغالت گفت: ورود گام به گام سرمایه خرد خانوارها به حوزه مسکن فراهم شد. سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از 
نخستین صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت ضمن اظهار خوشحالی از رونمایی این صندوق، گفت: در اقتصاد ایران با مشکلی مواجه هستیم و آن دشواری ورود سرمایه های خرد به بازار مسکن 
است. دستیابی بخشی از خانوارها به مسکن با چالش مواجه شده است؛ لذا نیاز به ابزار دیگری بود تا خانوارها راحت تر بتوانند این مسیر را طی کنند. وی با تاکید بر اینکه خرید یک واحد مسکونی 
نیازمند سرمایه زیادی است، عنوان کرد: بیش از یک سوم هزینه خانوارها در کشور صرف مسکن می شود. فایده این صندوق ها این است که سرمایه های خرد خود را گام به گام و به تدریج وارد حوزه 
مســکن کنند. وزیر اقتصاد ادامه داد: شــرکت های تولیدکننده و فعاالن اقتصادی که نیاز به نقدشــوندگی دارایی خود دارند هم می توانند از این امکان استفاده کنند. خاندوزی از بانک های دولتی نیز 
درخواست کرد که برای دارایی های مازاد خود به صورت ویژه از این ابزار استفاده کنند. وی اظهار امیدواری کرد که ظرف  ماه های آینده این خبر خوب را اعالم کنیم که دولت برای اموال دولتی خود 

در استفاده از این ابزار نیز پیش قدم شده است.

یک مقام آگاه در فرودگاه امام با تکذیب چک و بررسی گوشی همراه مسافران در 
این فرودگاه گفت: گوشی همراه هیچ مسافری مورد بررسی قرار نمی گیرد و در تمام 
فرودگاه های دنیا تلفن و گوشی همراه مسافران باید در دستگاه ایکس ری قرار بگیرد.

یک منبع آگاه در فرودگاه حضرت امام با تکذیب اخباری مبنی بر بازرسی گوشی 
همراه مسافران اظهار داشــت: این اخبار شایعه است و بازرسی و چک گوشی همراه 
مسافران صحت ندارد. تلفن همراه هیچ مسافری توسط نیروی های حاضر در فرودگاه 

مورد چک و بررسی قرار نمی گیرد.
وی تاکید کرد: در تمام فرودگاه های دنیا تلفن و گوشــی همراه مسافران باید در 
دستگاه ایکس ری قرار بگیرد و همه مسافران تمام وسایل شخصی خود را از دستگاه 

ایکس ری عبور می دهند و این یک امر طبیعی و جز قوانین فرودگاهی است.
وی درباره  فیلم منتشــر شده از اعتراض مسافری نسبت به تحویل گوشی همراه 
خود در فرودگاه حضرت امام گفت: از این مسافر هم طبق روال معمول خواسته شده 
بود که گوشی همراه خود را در کنار سایر وسایل شخصی در داخل دستگاه ایکس ری 

قرار دهد و وی نسبت به این خواسته اعتراض کرد.
این منبــع آگاه با بیان اینکه فضای فرودگاه حضرت امام کامال آرام و مســافران 
طبق روال عادی در فرودگاه تردد دارند، ادامه داد: برخی از رســانه های معاند و فیک 
نیوزها قصد دارند که فضای فرودگاه را ناآرام اعالم کنند و چنین نیست و خود مردم 

با مشاهده فضای عادی، شاهد این ادعای غیرواقعی هستند.   
وی همچنین درباره اعتراض خبرنگاران برای عدم تهیه خبر و گزارش از تیم فوتبال 
ســاحلی در حین ورود به کشور از فرودگاه حضرت امام اظهار داشت: آن موضوع هم 
تنها به عدم هماهنگی رسانه ها با نهاد مربوطه در فرودگاه برای معرفی خبرنگار برای 
ورود و تهیه خبر در فرودگاه برمی گردد. باید خبرنگار معرفی می شــد تا بتوان برای 
آن فرد با هویت مشخص مجوز ورود صادر شود. اما اعالم اسامی خبرنگاران در دقایق 
آخر انجام شــد که در آن زمان هم امکان هماهنگی با دستگاه های متعدد حاضر در 
فرودگاه وجود نداشت و خبرنگار صدا و سیما هم امکان  ورود را پیدا نکرد و تبعیضی 
بین رسانه ها ایجاد نشد. باید توجه داشت که cip فرودگاه در اختیار بخش خصوصی 
است و ورود به این سالن به مجوزهای خاص خود نیاز دارد و این هماهنگی ها حداقل 

باید از چند ساعت قبل انجام شود.    

یک مقام آگاه در فرودگاه امام:

گوشی همراه هیچ مسافری بازرسی نمی شود

سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان بنادر:

سفرهای دریایی ایران 
برای جام جهانی قطر 

لغو شد
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مجــری طرح هــای آزادراهی مرکز و 
جنوب کشور گفت: آزادراه اصفهان-شیراز 
بزرگترین آزادراه کشــور بــه طول ۲۲۴ 
کیلومتر است که طول مسیر این دو شهر 
را ۱۳۰ کیلومتر و زمان سفر را ۲ ساعت 

کوتاه می کند.
علیرضــا صلواتی مجــری طرح های 
آزادراهــی مرکز و جنوب کشــور درباره 
توسعه شبکه آزادراهی کشور اظهار کرد: 
در کشور ما بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
حدود ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر به شــبکه 
آزادراهی کشــور افزوده شــد. طرح های 
شبکه آزادراهی در سال های آغازین دهه 
۵۰ انجام شــد و بعد از آن از ســال های 
آغازیــن دهــه ۷۰ این روند مجــدداً در 
کشور شروع شد. قبل از انقالب قم-تهران 
تنها آزادراه کشــور به طول کمتر از ۲۰۰ 
کیلومتر بود. وی بــا بیان اینکه آزادراه ها 
محور توسعه کشور هستند، افزود: هر جا 
آزادراهی ایجاد کنیم، بعد از آن شــاهد 
توسعه محدوده هســتیم؛ آزادراه ها علت 
توسعه هستند و با وجود فشارهای سخت 
و تورم ها و افزایش هزینه ها و در سال های 

اخیر این روند شدت گرفت.
*هزار کیلومتر آزادراه در کل 
کشور با پیشــرفت بیش از ۵۰ 

درصد در حال احداث است
مجــری طرح هــای آزادراهی مرکز و 
جنوب کشــور با اشــاره به سیاست دهه 
اخیر دولت در ساخت آزادراه ها بیان کرد: 
سیاســت دولت این اســت که مشارکت 

بخش خصوصی و غیر دولتی را در ساخت 
آزادراه داشته باشد و دولت مشوق دیگران 
برای ســاخت آزادراه باشد؛ هزار کیلومتر 
آزادراه در کل کشــور با پیشرفت بیش از 
۵۰ درصد در حال احداث است و این در 
حالی است که در ۳۰ سال گذشته حدود 
۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه در کشــور 
وجود داشــت و حدود ۳ هــزار کیلومتر 
از پروژه ســاخت آزادراه های کشــور در 
مرحله مطالعه اســت. صلواتی ادامه داد: 
این هزار کیلومتر از پایان امسال تا پایان 
دولت ســیزدهم و ظرف ۳ سال آینده تا 
ســال ۱۴۰۳ تکمیل می شود و به شبکه 
آزادراهی کشــور می پیوندد؛ در کنار آن 
شــبکه آزادراهی را در اختیــار کریدور 
ترانزیتی کشــور قرار دادیم؛ مثاًل ارتباط 
مشهد-سرخس به سمت چابهار-زاهدان 
که هم کریدور و ترانزیت را پوشش دهد 
و هم باعث توسعه مناطق هم جوار شود. 
متأسفانه علی رغم وجود سواحل مکران، 
بندر چابهار و دسترســی به آب های آزاد، 
در شرق کشــور توسعه مطلوب را شاهد 
نبوده ایم. این نقاط بسیار استراتژیک است 
و تمرکزسیاســت های کلــی نظام نیز بر 
توسعه شرق و جنوب شرق کشور است؛ 
به گونه ای که اعتبارات صندوق توســعه 
ملی نیز به این ســمت و سو جذب شده 

است.
*اصفهان چهــار راه ترانزیت 

کشور
وی با اشــاره به اینکه اصفهان چهار 

راه ترانزیت کشور است، گفت: برای عبور 
از شــرق به غرب و یا شــمال به جنوب 
کشور، استان اصفهان محل عبور است و 
به همین دلیل، شــبکه راه ها و معابر آن 
چهار خطه اســت. در واقع ســهم استان 
اصفهان در کشور در مبحث بار اول است؛ 
باهمت مدیران سابق استان، تقریباً معابر 
شهرهای استان، به جز معابر محدودی به 
سمت نائین، یاســوج در جنوب غرب ۴ 

خطه و بزرگراهی است.
مرکز  آزادراهــی  طرح هــای  مجری 
و جنــوب کشــور ادامــه داد: در مبحث 
آزادراهی که در حال انجام است، ما معابر 
اصفهان به سمت شیراز، اصفهان به سمت 
یزد، اصفهان-کرمان، اصفهان- چهارمحال 
و بختیاری و اصفهان به ســمت تهران را 
در دســتور کار قرار دادیم. خوشــبختانه 
اصفهان به ســمت شــمال کشور یعنی 
قم- و  کاشان-قم  اصفهان-نطنز-کاشان، 

تهران اجرایی شده البته مسیر جدیدی را 
از کاشان به سمت شمال کشور در مرحله 
توافق با سرمایه گذار هستیم که با احداث 
این آزادراه مسیر اصفهان به سمت شمال 
شرق و مشهد حدود ۶۰ کیلومتر کوتاه تر 
شــده و مسیر در کنار مسیر تهران-قم از 

سمت کاشان ایجاد می شود.
*آزادراه اصفهان -شیراز ۱۳۰ 
به  اصفهان  سفر  مسیر  کیلومتر 

شیراز را کوتاه تر می کند
ویژگی های  در خصــوص  صلواتــی 
آزادراه اصفهان-شیراز خاطر نشان کرد: 

آزادراه اصفهان -شیراز بزرگترین آزادراه 
کشــور به طول ۲۲۴ کیلومتر اســت و 
یکی از لذت بخش ترین طرح هایی است 
که بعــد از بهره بــرداری از آن، حالوت 
آن را بســیاری از مردم کشور خواهند 
چشــید؛ عالوه بر این احداث کنارگذر 
شــرق اصفهان نیز بخشی از این طرح و 
کریدور شــمال به جنوب کشور بود که 
رضایتمنــدی مردم اســتان را به دنبال 

داشت.
وی افزود: در اواخر سال ۹۱ قرارداد 
بــا  اصفهان-شــیراز  آزادراه  ســاخت 
مشارکت دولت و بخش غیر دولتی بسته 
شد و مدت اجرای آن ۵ ساله بود. مسیر 
فعلی اصفهان به شیراز ۴۸۵ کیلومتر و 
مدت سفر ۵ ســاعت و نیم تا ۶ ساعت 
است که مسیرهای شــیب دار و مارپیچ 
نزدیــک مرودشــت و شــیراز خطراتی 
دارد و مســیر قدیم از آبــاده به اقلید و 
مرودشت است که به صورت کمان است 
و مســیر آزادراه احداث شده به صورت 
مستقیم اســت که ۱۳۰ کیلومتر مسیر 
سفر و حدود ۲ ساعت زمان سفر کوتاه تر 
می شود؛ ایزدخواست در محدوده استان 
اصفهان و فارس اســت کــه اصل کوتاه 

شدن مسیر در استان فارس است.
*بزرگتریــن پــل آزادراهی 
کشور در آزادراه اصفهان-شیراز

مرکز  آزادراهــی  طرح هــای  مجری 
و جنوب کشــور با اشــاره به اینکه این 
آزادراه نزدیــک بــه بهره برداری اســت، 

بیان کرد: حجم کار بســیار زیاد است و 
تاکنون حدود ۴ هزار میلیارد تومان برای 
۹۴ درصــد پروژه هزینه شــده و برای ۶ 
درصد باقی مانده به دلیل تورم و افزایش 
هزینه ها، ۳ هزار میلیارد تومان دیگر باید 

هزینه کنیم.
وی ادامه داد: مشــارکت این پروژه به 
صورت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد بخش 
خصوصی است که دولت فعاًل سهم خود 
را مطالبه نمی کند و بعد از بهره برداری و 
بازگشت اصل سرمایه و سود و هزینه های 
نگهــداری، بخش خصوصی آن را تحویل 

دولت می دهد.
صلواتی با اشــاره به اینکــه ۳ هزار 
باقی مانــده در حال  میلیــارد تومــان 
تخصیص اســت، تصریح کــرد: دو الیه 
آسفالت مسیر در حال اتمام است، الیه 
اول و ۸۵ درصد الیه دوم نیز انجام شده 

است و برای جداول بتنی وسط آزادراه ها 
حدود ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه شــده 

است.
وی افــزود: بزرگترین پــل آزادراهی 
کشور در این مســیر با ۲۶۴ متر طول و 
۱۰۷ متر ارتفاع اســت که در عرض ۱۵ 
ثانیه راکبان به ســهولت از یک سمت به 
سمت دیگر می روند و ساخت تنها این پل 
دو سال به طول انجامید. با تخصیص این 
۳ هزار میلیارد تومان تا پایان سال آزادراه 
اصفهان- شــیراز افتتاح و به بهره برداری 

می رسد.
صلواتی در پایان تاکید کرد: اولویت ما 
هم سرعت و هم بحث کیفیت است و این 
اولین آزادراه کشــور به شمار می آید که 
نزدیک ۶۰ کیلومتر آن رویه بتنی داشته 
و از دوام و ماندگاری بیشــتری برخوردار 

است.

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه:

 بیشترین تقاضا برای گوشی های
 ۵ تا ۷ میلیون تومانی است

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران 
رایانه خاطر نشــان کــرد: ارز برای 
واردات آیفــون ۱۴ تخصیــص داده 
نمی شــود؛ و کســانی که به صورت 
چمدانی یا مسافری اقدام به واردات 
این نوع گوشی می کنند نمی توانند 
آن را ریجســتر کنند و مدت فعال 

بودن این مدل از تلفن همراه ۱۵ روزه تا یک ماهه است.
احســان بیات با بیان اینکه از تاکنون هیچ شرکتی به شکل قانونی اقدام به واردات 
آیفون ۱۴ نکرده اســت، گفت: ارز برای واردات آیفون ۱۴ تخصیص داده نمی شــود؛ 
و کســانی که به صورت چمدانی یا مســافری اقدام به واردات این نوع گوشی می کنند 
نمی توانند آن را ریجستر کنند و مدت فعال بودن این مدل از تلفن همراه ۱۵ روزه تا 
یک ماهه است. وی با اشاره به دالیل ریجستر نشدن آیفون ۱۴ در کشور، تصریح کرد: 
آیفون ۱۴ را می توان مسافری وارد و در گمرک اظهار کرد؛ اما از آنجایی که شناسه کاال 

از سمت همتا ایجاد نشده نمی توان برای فعال سازی آن کد همتا دریافت کرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه ادامه داد: اگر کمیته ریجستری در هفته پیشرو 
تشکیل جلسه بدهد بدون تردید بحث ریجستر شدن کاالهای باالی ۶۰۰ دالر را مطرح 
خواهیم کرد. بیات با اشاره به وجود تقاضا برای خرید برند اپل، گفت: متقاضی خرید این 
نوع گوشی ها در بازار زیاد است؛ برخی از فروشگاه ها به دلیل نوسان های نرخ ارز مدل های 
قدیمی ۱۲ و ۱۳ آیفون را که در بازار موجود اســت نگه داشته اند و متاسفانه قیمت آن 
افزایش پیدا کرده اســت. وی تصمیم وزارت صمت برای وضع ممنوعیت واردات کاالی 
باالی ۶۰۰ دالر را اشــتباه دانست و افزود: ممنوعیت واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر 
باعث نشــد که ارز از کشور خارج نشود و این مدل گوشی با ارز قاچاق و در قالب کاالی 
قاچاق وارد کشور شد و در بازار به وفور این مدل  از گوشی ها موجود است. این فعال صنفی 
بر ایجاد یک روش قانونی برای واردات اپل، تاکید کرد و افزود: باید مشکل بازار برای واردات 
تلفن همراه مدل آیفون حل شــود. بیات با بیان اینکه بازار در شرایط رکود است، گفت: 
بازار در ماه گذشته به شدت در شرایط رکود بود اما در هفته های ابتدای آبان تکان خورد 
و تقاضا تاحدودی افزایش پیدا کرد. عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه، خاطر نشان 
کرد: موبایل با ارز نیمایی وارد کشور می شود و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تاثیرچندانی در 
قیمت گوشی همراه نمی گذارد، نوسان های نرخ نیما در یک ماه گذشته حدود ۲ درصد در 

نرخ گوشی های همراه در بازار تاثیر گذاشته است.

دستیار رئیس جمهور روسیه در مذاکره با وزیر راه و شهرسازی کشورمان اعالم 
کرد : بر اساس دستور رییس جمهور روسیه برای اجرای خط آهن رشت-آستارا و 
برقی سازی خط اینچه برون- گرمسار و افزایش ظرفیت های همکاری های حمل و 

نقلی به ایران سفر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی،  رســتم قاســمی وزیر راه و 
شهرسازی کشــورمان با ایگور لویتین دستیار رئیس جمهور روسیه در خصوص 
افزایــش همکاری های حمل و نقلی و تکمیل پروژه ریلی رشت-آســتارا دیدار و 

گفت وگو کرد.
وزیر راه و شهرسازی کشــورمان در حاشیه این دیدار با اعالم اینکه مذاکرات 
با هیات روسی مذاکرات مناســب، طوالنی و مثمرثمری بود، گفت: در خصوص 
تکمیل خط آهن رشت-آســتارا، طرف روسی طرح مالی این طرح را ارایه کرد و 
مقرر شــد تا ما آن را بررسی کرده و نتیجه را اعالم کنیم و در مجموع مذاکرات 

بسیار مناسب بود.
قاسمی توضیح داد: یک روز در میان یک قطار روسی وارد  بندر شهیدرجایی 
می شود با این حال این امکان وجود دارد که در روز، پنج قطار روسی از سرخس 

وارد ایران شود که در این خصوص مذاکرات مفصلی انجام شده است.
وزیر راه و شهرســازی کشــورمان در  این  دیدار با تاکید بر اینکه جمهوری  
اسالمی ایران برای همکاری با روسیه ممنوعیتی ندارد، گفت: ایران آمادگی دارد 

تا سطح روابط حمل و نقلی خود را با کشور روسیه به باالترین سطح برساند.
وی حمــل و نقل ریلی را با توجه به ویژگــی ارزان بودن، حمل و نقل انبوه و 
ایمنی  و حفظ محیط زیســت از بهترین مدهای حمل ونقل برای افزایش قابل 
توجه ظرفیت های ترازیت برشمرد و خواستار استفاده از این بخش با اتصال روسیه 

به خطر ریلی کریدور شمال-جنوب شد.
همچنین ایگور لویتین دســتیار رئیس جمهور روسیه در حاشیه این نشست 
گفت: ما بر اساس دستور رییس جمهور روسیه برای اجرای خط آهن رشت-آستارا، 

برقی سازی خط اینچه برون- گرمسار و افزایش ظرفیت های همکاری های حمل و 
نقلی دو کشور ایران و روسیه به  ایران سفر کردیم.

در مذاکرات دو جانبه هیأتهای روســی و ایرانی که شــامل معاون وزیر حمل 
و نقل روســیه و معاونان وزیر راه و شهرسازی کشــورمان بود با اشاره به بازدید 
بازرگانان روســی از بندرعباس و اعالم ظرفیتهــای بندری و عملیاتی بر افزایش 
همکاری های حمل و نقلی دو کشــور تاکید  و مقرر شد تا کارگروهی تشکیل و 

موضوع مربوط به تکمیل خط آهن رشت-آستارا نهایی و عملیاتی شود.
تاکید بر سند حمل و نقلی باکو و اسناد کنفرانس وزرای حمل ونقل کشورهای 
آســیای مرکزی، موافقتنامه سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه و موافقتنامه دو 
جانبه ایران و روسیه، توجه جدی به مسیر ترانزیتی ایران در منطقه، افزایش حجم 
ترانزیت از  برنامه ۱۵ میلیون تنی به ۵۰ میلیون تن و تبدیل ایران به هاب ترانزیت 

منطقه از موارد مطرح این  نشست دو جانبه بود.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

 توسعه اقتصادی بدون 
ثبات نرخ ارز ممکن نیست

عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران می گوید تا زمانی که نرخ ارز به یک 
ثبات نرسد، فعاالن اقتصادی توان تصمیم گیری جدید ندارند و حتی تصمیمات روزمره 

نیز ممکن نخواهد بود.
مهرداد عباد اظهار کرد: اگر بنا باشد فعاالن اقتصادی یک عامل را به عنوان پیش 
نیاز اصلی فعالیت های خود معرفی کنند، آن خواسته ثبات است. تا زمانی که شرایط 
به ثبات نرســیده و اوضاع به شکلی نباشد که امکان تحلیل و پیش بینی آینده وجود 

داشته باشد، عمال صحبت از فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت ممکن نیست.

وی با اشــاره به برخی مشکالت طوالنی مدت اقتصاد ایران در سال های گذشته، 
تشــریح کرد: این شــرایط به طور خاص تحت تاثیر دو عامل به وجود آمده، نخست 
تحریم هایی که تحت عناوین مختلف علیه اقتصاد ایران اعمال شده و این موضوع باعث 
شده شــرایط دشوار و البته غیرقابل پیش بینی شود. از سوی دیگر برخی تصمیمات 
داخلی که به جای بهبود شــرایط فعاالن اقتصادی، کار آن ها را دشــوار کرده نیز در 

رسیدن به این شرایط سهیم بوده است.
عضــو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصــاد ایران به یک تغییر نگرش کالن 
احتیاج دارد، توضیح داد: نگاهی به وضعیت بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی 
به خوبی این موضوع را نشان می دهد. برای مثال ما در صنایع نفت و گاز یک مزیت 
نسبی جدی داریم اما می بینیم که در تمام این سال ها، جز خام سوزی و خام فروشی، 
کمتر به دیگر بخش ها توجه شده است. در حوزه تجارت نیز ما این شرایط را می بینیم. 
بخش خصوصی بارها از این گفته که باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم، 
با وجود آنکه گام مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت نهایی شد، اما همچنان 

ارز چند نرخی باقی مانده است.
عباد ادامه داد: در روزهای گذشــته، فاصله میان نــرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز 
نیمایی دوباره به حدود ۱۰ هزار تومان رسیده که اصال نشانه خوبی برای آینده تجارت 
نیست و این احتمال وجود دارد که همان مشکالتی که برای واردات با ارز ترجیحی به 
وجود آمده بود، در این بخش نیز دیده شود. از سوی دیگر وقتی ما به یک بی ثباتی 
می رسیم، شرایط برای تصمیم گیری دشــوار می شود. صادرکنندگان ما حتی برای 
اعالم نرخ روزانه و بســتن قرارداد با شرکت های خارجی نیز با مشکل مواجه هستند 
زیرا نمی دانند که نرخ در چه نقطه ای خواهد ایســتاد و طوالنی شــدن این شــرایط 
قطعا به ســود اقتصاد ما نیست. وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعالم دولت و مجلس، 
کشور در آستانه نهایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد. ما باید این سوال را 
بپرســیم که قوانین توسعه قبلی به چه شکل و تا چه حدی اجرایی شده اند و دالیل 
عدم موفقیت آنها در برخی بخش ها چه بوده اســت. با استفاده از این تجربه و تالش 
برای یک تغییر نگرش کالن، می توان انتظار داشــت که اقتصاد ایران از مشکالتی که 

با آنها مواجه شده خارج شود.

مأموریت دستیار رئیس جمهور روسیه برای راه آهن رشت-آستارا

اقتصادی  و  بنــدری  امور  معاون 
ســازمان بنادر و دریانوردی با اشاره 
به هدف رســیدن به ظرفیت تجاری 
ســاالنه ۲۸۰ میلیون تنی در بنادر، 
به واســطه تحریم،  اگرچــه  گفت: 
ظرفیت تجاری کشور نسبت به این 
عدد کمتر است، اما امیدواریم با حل 
مشکالت بتوانیم جهش مناسبی در 
توســعه تجاری، حمل ونقل دریایی، 
تخلیه و بارگیری و پسکرانه ها داشته 

باشیم.
نشست مدیران ســازمان بنادر و 
دریانوردی با مدیران و فعاالن حوزه 
صنعت نفت و پتروشیمی با رویکرد 
توســعه بازار، در محــل این برگزار 
شــد. جلیل اســالمی، معاون امور 
بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و 
دریانوردی در این نشســت با بیان 
اینکه بحــث بنادر اهمیت و ظرفیت 
زیــادی در کشــور دارد، اظهار کرد: 
این ظرفیت ها در حوزه های مختلف 
کانتینر، نفت و پتروشــیمی، معدنی 
و فلــه وجــود دارد. در حال حاضر 

ما در دوره ای هســتیم کــه از نظر 
توسعه زیرساخت های بندری توسعه 
قابل توجهی داشتیم و در سال های 
گذشته ظرفیت سازی های خوبی در 

جنوب و شمال انجام شده است.
وی  بــا بیــان اینکــه در بحــث 
دیپلماســی اقتصادی که سیاســت 
دولت جدید است، درباره ظرفیت ها 
صحبــت می شــود، افــزود: یکی از 
نقاط قــوت و پایــداری تصمیم ها، 
و  دریایــی  حمــل  ظرفیت هــای 
زیرساخت هایی اســت که در حوزه 
بنادر ایجاد شده است. ما در دیدار با 
 CIS شرکت هایی از روسیه و منطقه
بودیم و درباره زیرساخت های شمال 
و جنوب اعالم می کنیم که آمادگی 

برای پذیرش کاالها وجود دارد.
اقتصادی  و  بنــدری  امور  معاون 
سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان 
کرد: قرار اســت ظرفیت بنادر کشور 
به ۲۸۰ میلیون تن در ســال برسد 
و بتوانــد ظرفیت تجاری کشــور را 
به راحتی پاســخگو باشد. اگرچه به 

واسطه تحریم، ظرفیت تجاری کشور 
نســبت به این عدد کمتر است، اما 
امیدواریم با حل مشــکالت بتوانیم 
جهش مناســبی در توسعه تجاری، 
حمل ونقل دریایی، تخلیه و بارگیری 

و پسکرانه ها داشته باشیم.
اسالمی با بیان اینکه ظرفیت های 
خوبــی در حــوزه بندر امــام ایجاد 
شــده و در حال توسعه است، گفت: 
مزیت هایی می تواند در پســکرانه و 
بندر امام ایجاد شــود اما با توجه به 
شرایط این بندر و استان خوزستان، 
شرایط خاصی در این مناطق حاکم 
است. توسعه بندر امام و پسکرانه های 
صنعتی از چالش های فنی  و مدیریتی 
است، که بدانیم چه نوع توسعه ای را 

باید پیش بگیریم.
وی ادامــه داد: میزان زمین های 
متصل به دریا که بتواند از سرویس 
مناسب خدمات و حمل ونقل و انرژی 
و زیرســاخت اســتفاده کنــد، زیاد 
نیســت و اگر این ظرفیت ها بخواهد 
در جاهای بکر ایجاد شــود، قیمت 

باالیی دارد. صحبت از پسکرانه های 
بنادر به عنوان زیرساخت های توسعه 
بنادر و نقــاط ارزش افزوده یا بحث 
بنادر نسل دوم و سوم، نشان می دهد 
که حوزه خوزســتان پســکرانه های 

بندر امام اهمیت زیادی دارند.
اقتصادی  و  بنــدری  امور  معاون 
ســازمان بنادر و دریانــوردی اظهار 
کرد: ایجاد و تمرکز خدمات در یک 

نقطه در ســاحل برای مثال در بندر 
رجایــی برای کشــوری مانند ایران 
آســان نیســت که در نقاط مختلف 
تکرار شــود، بنابراین وقتی بنادری 
مانند امام خمینــی و رجایی ایجاد 

می شــود، تمرکز خدمات، دسترسی 
و خدمات کارشناســی، بسیار ارزش 
دسترســی  بحث  همچنیــن  دارد. 
پســکرانه ها به دریا، مســیر کوتاه، 

دسترسی به آب، حمل ونقل آسان تر 
و قیمت پایین تر برای تولیدکننده و 
صــادرات و رقابتی بودن قیمت های 
پتروشــیمی می تواند این نقطه را به 
مزیت قابل توجهی برای این صنایع 

تبدیل کند.
اســالمی ادامــه داد: بیش از ۲۵ 
ســال طول کشــید که صنایع این 
مناطق کــه پیش از این شــوره زار 
بود، با ســرمایه بســیار زیاد ایجاد 
شــود امکان تولید و صادرات فراهم 
شــود، ازین رو مباحــث مربوط به 
هم افزایی در استفاده از ظرفیت های 
بین بخشــی می تواند موضوع جالب 
توجهی باشد. ما تجربه سرمایه گذاری 
در پســکرانه بنــادر را داریم، بیش 
از ۳۰ سال اســت که سازمان بنادر 
دراین زمینه کار می کند و الگوهای 
مختلفی هم تمرین شده و پیشنهاد 
ما این است که تجارب موفق مربوط 
به ســرمایه گذاری را مــرور کنیم و 
الگوهای مفید این صنعت بررســی 

شود.

وی خاطرنشان کرد: ما در ماه های 
اخیــر با توجه بــه تغییــر رویکرد 
و شــرایط، منشور ســرمایه گذاری 
و  بازنگــری  را  بنــادر  ســازمان 
بازطراحی کرده و سعی کردیم برای 
سرمایه گذاران، شفافیت و تسهیل را 
در بنادر شمال و جنوب فراهم کنیم. 
رویکــرد جدید هم ســرمایه گذاری 
خارجی اســت که با توجه به شرایط 
و فعال شدن کریدور شمال-جنوب، 
تقاضایی ایجاد شده که امکان حضور 
کشورهای دیگر را در پسکرانه بنادر 
فراهم کند که الگوهای این کار هم 

در حال تدوین است.
اقتصادی  و  بنــدری  امور  معاون 
ســازمان بنادر و دریانوردی با بیان 
اینکه باید درباره تدوین نقش بنادر 
ارائــه خدمات  برای  و پســکرانه ها 
جدی تری  کار  پســکرانه ای  صنایع 
انجــام دهیم، گفــت: در این حوزه 
تملک زمین انجام شده اما امکانات 
و زیرســاخت هایی الزم دارد و برای 
معرفی این زمین ها و شــرایطی که 

بتوانــد مطلوبیت ملی و منطقه ای را 
فراهم کند، اقداماتی الزم است؛ بحث 
آلودگی محیط زیســتی و مداخالت 
حضــور پتروشــیمی ها در اطــراف 
شهرها، اهمیت دارد و پسکرانه های 
بنادر می تواند بخشی از این سواالت 

را  پاسخ دهد.
اســالمی اظهــار کرد: ســازمان 
بــرای همــکاری در طراحی  بنادر 
مفهومی پسکرانه صنعتی خصوصا در 
خوزستان و بندرعباس و بندر شهید 
رجایی، یک زمیــن ۲۴۰۰ هکتاری 
را تملــک کرده و در حال توســعه 
اســت. در همه بنادر غیر از توسعه 
خــود بنــادر، مباحث پســکرانه ای 
را در دســتور کار داریــم و آمادگی 
داریم که بــا کمک صنعت و حضور 
بخش خصوصــی ادامه دهیم که در 
آن صــورت این صنعــت پررنگ تر 
خواهد شد و برای این کار، دو وظیفه 
توسعه حمل ونقل دریایی و تسهیل 
تجارت را انجام دهیم  از طرفیت های 

سواحل و بنادر استفاده کنیم.

هدف گذاری برای تجارت ۲۸۰ میلیون تنی در بنادر

در شش ماهه اول امسال؛ مردم چقدر سفته و برات خریدند؟ 
طبق اعالم بانک مرکزی، در شش ماه نخست سال جاری بالغ بر ۹۷ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن ۶۳.۸ درصد افزایش نشـان می دهد. در شهریور 
ماه سال جاری حدود ۲۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل معادل ۵.۵ و ۳۳.۷ درصد افزایش یافت. همچنین در شش ماهه سال ۱۴۰۱، 
بالغ بر ۹۷ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶۳.۸ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین، در شهریور ماه سال جاری معادل ۵۹۱ برگ سفته و 
برات به مبلغی معادل ۶۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۳.۷ و ۳۳۷.۹ رسید که در مقایسه با ماه قبل 
از لحاظ تعداد ۲۹.۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۷۳.۴ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲.۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۱۴۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص متوسط مبلغ 
یک برگ سفته و برات واخواست شـده در شهریور مـاه ۱۴۰۱ به عدد ۴۵۸.۲ رسید که عدد شاخص مذکور در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۸۱.۴ بوده است. عالوه بر این، در شش ماهه سال جاری معادل ۳۳۵۲ برگ سفته و برات 

به مبلغی ۲۰۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. 

مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشور خبر داد

اصفهان به شیراز ۱۳۰ کیلومتر نزدیکتر می شود
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رئیس سازمان خصوصی سازی:  سود سهام عدالت مربوط به عملکرد ۱۴۰۰ در ۲ نوبت واریز می شود
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت های سرمایه پذیر که قرار است امسال واریز شود، در ۲ نوبت واریز می شود. حسین قربانزاده در مورد 
پرداخت سود سهام عدالت ، بیان کرد : احتماال سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت های سرمایه پذیر که قرار است امسال واریز شود، در دو نوبت واریز می شود. وی در مورد میزان 
و زمان واریز سود در مرحله اول، گفت: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده است اما به زودی مرحله اول پرداخت سود سهام عدالت اجرا خواهد شد. رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین در مورد 
واگذاری سهام عدالت به دو دهک کم درآمد جامعه شامل مشموالن کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی اظهار داشت: از ۲۲ خرداد   پیش نویسی در راستای قانون بودجه سال جاری تهیه 
کردیم و افراد مشمول دریافت سهام عدالت، از دو دهک کم درآمد کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی به تعداد ۳.۵ میلیون نفر که فاقد سهام عدالت بودند را شناسایی  و پیش نویس آن 

را به دولت ارائه کردیم. وی افزود: بحث واگذاری سهام عدالت به جاماندگان دو دهک کم درآمدی در دولت در دست بررسی است و بعد از نهایی شدن در دولت عملیاتی خواهد شد.

رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون تشریح کرد:

جزییات تاثیر مسدودسازی فضای مجازی بر کسب وکارهای خانگی
رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون 
خاطر نشــان کرد: تاکید مــا بر ارائه 
آگاهی نســبت به خدمات ملی و در 
گام بعدی توسعه زیرساخت هاست از 
این رو پیشنهاد می دهیم به جای سوق 
دادن مردم به سمت فیلترشکن هایی 
که اتصال و انقطاع دارند و بخش قابل 
توجهی از جامعه هدف نمی تواند آن 
را خریداری و نصب کنند شــرایط را 

بهبود بدهند.
خاطره اســتاد رضایی در پاســخ 
به این پرســش که بســیاری از زنان 
شــاغل در خانه محصوالت تولیدی 
خود را در پلتفرم اینســتاگرام عرضه 
می کردند که بعد از مســدود شدن 
این فضا کســب وکار آنهــا با چالش 
جدی مواجه شــده اســت در چنین 
شرایطی چه پیشــنهادی برای ادامه 
فعالیت اقتصادی این بانوان می توان 
ارائه داد؟ گفت: بعد از شیوع بیماری 
کرونــا بســیاری از کســب وکارها و 
خدمات بــرای ادامه حیات اقتصادی 
به فضای مجازی منتقل شدند و این 
مســئله در جایگاه خود باعث جهش 
توسعه کسب وکارها در فضای آنالین 
و مجازی شــد و به نوعی می توان آن 

را یک نوع توفیق اجباری قلمداد کرد.
وی بــا بیــان اینکــه در ۱۵ روز 
کســب وکارها  فیلترینگ،  نخســت 
تصویر روشنی از نحوه ادامه فعالیت 
خود نداشــتند، خاطر نشــان کرد: 
تاکیــد ما بر ارائه آگاهی نســبت به 
خدمات ملی و در گام بعدی توســعه 
زیرساخت هاســت از این رو پیشنهاد 
می دهیم به جای ســوق دادن مردم 
به سمت فیلترشکن هایی که اتصال و 
انقطاع دارند و بخش قابل توجهی از 
جامعه هدف نمی تواند آن را خریداری 
و نصب کنند شرایط را بهبود بدهند.

اســتاد رضایــی تاکیــد کــرد: 
کمیســیون بانوان اتاق تعاون از این 
وضعیــت ناراضی هســتند چراکه از 
نزدیک تبعات این مسدودســازی را 
لمــس کردیم. در شــرایط فعلی که 
مسئوالن درجه یک تصمیم گیرنده 
به این نتیجه رســیدند که باید بحث 
صیانــت از فضای مجــازی و کنترل 
آن را دنبال کنند نخست باید جعبه 
ایرادهای ما در حوزه فنی، کالسیک 
و فرهنگی را رصد کنیم و دوم اینکه 
آیا زیرساخت های برای شیفت شدن 
به پیام رسان های داخلی فراهم شده 

است؟
وی بــا بیــان اینکــه انتقــال به 
پیام رسان داخلی با دشواری در حال 
انجام است، گفت: پرسش اصلی این 
است که آیا با تکیه بر پیام رسان های 
داخلــی می توان تجــارت را با تجار 
غیر ایرانــی دنبال کــرد؟ و چگونه 
کسب وکارها می توانند با فضای خارج 
از ایران فعالیت خود را ادامه بدهند آیا 
ما می توانیم آنها را متقاعد کنیم که 
تجار خارجی پیام رســان های داخلی 
را نصــب کنند و در صــورت نصب 
آنها می توانند  آیا  پلتفرم های داخلی 

به تجار خارجی سرویس بدهند؟
رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون 
ادامه داد: قوانیــن نظارتی و مقررات 
تبلیغــات در فضای مجــازی با ابعاد 
مثبــت باید در نظر گرفته شــود که 
این قوانین در نهایت به رشد این فضا 
کمک کند نه بــه محدود کردن آن. 
فضای مجازی در تمــام دنیا قوانین 
خــاص خــود را دارد از آنجایی که 
مــا تعریف دقیقــی از قوانین در این 
حوزه نداشــتیم با اولین چالش اقدام 
به حذف آن کردیم که از اساس این 
اقدام اشتباه است و مسیر را به سمت 

بهره گیری از فضای غیرموثق هدایت 
کردیم که این فضا آسیب های خود را 

به همراه دارد.
وی از مســئوالن درخواست کرد 
کــه در کوتاه ترین زمــان ممکن به 
شرایط فعلی پایان بدهند نه به دلیل 
ارتباط های ملی  در  اختالل هایی که 
ایجاد شده است بلکه به دلیل اختالل 
در روابط بین المللی، همچنین بیشتر 
از این نمی توانند زیاد ببیند بسیاری 
از دوستان برای ادامه فعالیت خود به 
روش های قدیمی مانند فکس تلفن و 

ایمیلی متوسل شدند.
اســتاد رضایی در پاســخ به این 
پرسش که آیا از میران خسارت های 
وارده آمــاری دارید؟ گفت: مجموعه 
کســب وکارهایی که مــن ادمین آن 
هســتیم از  حداقل ۲ هزار نفری که 
در این حوزه فعــال بودند یک دهم 
توانســته به پیام رســان های داخلی 
شــیفت شــوند و ۹ دهــم از آنهــا 
بالتکلیف هستند از این رو تقاضا داریم 
برای جلوگیری از ضررو زیان بیشتر 
ضمن ارائه خدمات و رفع اشــکاالت 
به صورت قانونی مسدودها رفع شود.

 وی بهره گیــری از پلتفرم هــای 

داخلــی را به عنوان یک مســئولیت 
اجتماعــی در نظر گرفــت و افزود: 
زیرســاخت ها بهره گیــری از پیــام 
رســان های داخلی را بایــد در حوزه 

بین المللی و ملی تکمیل کنیم.
اســتاد رضایی با بیان اینکه ما به 
دنبال ســیاه نمایی نیســتیم، گفت: 
مسدودسازی پلتفرم های خارجی باید 
به شــکل قانونی و شفاف حل شود، 
برخی از صاحبان حرفه ها برای نصب 
این پیام رســان ها مقاومت می کنند 
اتصاالت پشــتیبانی قوی  همچنین 

نیست.
رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون 
تصریح کرد: مســئوالن باید سرعت 
خود را در تصمیم گیــری باال ببرند 
چراکه روزانه چندین میلیارد تومان 
کســب  وکارها ضرر و آســیب مالی 
می بینند، مشــاغل خانگی می توانند 
با پیام رســان داخلی فعالیت خود را 
پوشش بدهد اما حوزه کاری ما فراتر 
از این است و تمامی حوزه صادراتی، 
بازرگانی و صنایع فروشــگاه آنالین 

تحت شعاع قرار گرفته است.

وزیر صمت: 

 چالش بین بانک مرکزی و وزارت صمت
 با امضای دیجیتال رفع شد

وزیر صمت گفت: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این 
موضوع خوشــبختانه برطرف شده است.سید رضا فاطمی امین در مراسم رونمایی 
از چک الکترونیک، اظهار کرد: با اجرای چک الکترونیک یک گام بســیار مؤثر در 
توســعه اقتصاد دیجیتال برداشته شد.وزیر صمت افزود: محور اصلی اقتصاد بخش 
تولید است؛ بنابراین هراندازه تسهیل زیرساخت های پولی و مالی و کاهش هزینه ها 
صورت بگیرد فرآیند تولید تسریع و تقویت می شود.وی اضافه کرد: هماهنگی بین 
بخش های اقتصادی دولت نویدبخش اتفاقات خوب و آینده بهتر در اقتصاد اســت.

فاطمی امین تاکید کرد: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که 
این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

اعالم بسته جدید بانک مرکزی برای بازار ارز 
طی روزهای آتی

رئیس کل بانک مرکزی از بســته جدیــد ارزی این بانک بــرای بازار ارز طی 
روزهای آینده خبر داد. علی صالح آبادی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه چک 
الکترونیک، درباره کنترل بازار ارز اظهار کرد: همانطور که برای کنترل بازار ســکه 
اقداماتی انجام شد برای کنترل بازار ارز نیز طی روزهای آینده بسته و ابزار جدیدی 

اعالم می شود. 
وی درباره ارزهای بلوکه شده نیز گفت: آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کره در 

حال انجام است به محض وصول منابع جزئیات اعالم می شود. 
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: چک دیجیتال در ۳ بانک تجارت، پارســیان 
و صادرات راه اندازی شــد. شرایط دریافت چک دیجیتال هیچ تفاوتی با چک های 
کاغذی ندارد. به زودی شرایطی فراهم می شود تا تمامی بانک ها بتوانند این خدمت 

نوین و ارزشمند را به جامعه ارائه دهند.

سخنگوی وزارت صمت از هدف گذاری ۸۴ میلیون دالری صادرات پوشاک 
برای سال جاری خبر داد و این در حالی است که اتحادیه پوشاک قبال ارزش 
صادرات ساالنه پوشاک را ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون دالر اعالم کرده و گفته بود که 

این رقم با روی کار آمدن طالبان کاهش پیدا کرده است.
امید قالیباف با اعالم حجم  ۹ میلیارد دالری بازار پوشــاک، از رشــد سه 
درصدی تولید پوشــاک در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
خبر داد و گفت که بر اســاس اعالم اتحادیه پوشاک در این مدت ۱.۵ میلیارد 
دالر پوشــاک قاچاق وارد کشور شــده، هر چند برآوردهای مختلفی از میزان 

قاچاق پوشاک ارائه می شود.
وی همچنین الزام پوشــاک به اخذ شناســه کاال را راهکار اصلی مبارزه با 
قاچاق دانســته و گفت که در مجموع تاکنون بیش از ۳۵۷ هزار شناسه برای 
گروه پوشاک صادر شده و با پیوستن سایر تولیدکنندگان برای دریافت شناسه 

مسیر برخورد با پوشاک قاچاق هموارتر می شود.
ســخنگوی وزارت صمت ارزش صادرات هفت ماهه پوشاک را ۳۷ میلیون 
دالر عنوان و تاکید کرده که هدف گذاری صادراتی پوشاک برای سال جاری ۸۴ 
میلیون دالر است. البته در نیمه دوم سال باید صادرات شتاب بیشتری بگیرد.

بــه گفته وی در حال حاضر ۷۵۸ واحد تولید پوشــاک پروانه بهره برداری 
دارند و ۱۳ طرح بزرگ تولید پوشــاک با پیشــرفت باالی ۸۰ درصد در حال 
تکمیل اســت که به زودی افتتاح خواهند شد. در واحدهای صنفی - توزیعی 
بیــش از ۲۵۱ هزار نفر و در واحدهای صنفی - تولیدی ۹۳ هزار نفر در حوزه 

پوشاک اشتغال دارند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که صنعت پوشاک در سال های اخیر با 
چالش های فراوان روبه رو شده است. از طرفی مشکالت معیشتی منجر به افت 
تقاضا در این بخش شده و از طرف دیگر طبق اعالم اتحادیه تولیدکنندگان و 

فروشندگان پوشاک، صادرات پوشاک ناچیز است. کل صادرات بخش نساجی، 
پوشاک و کفش در سال گذشته ۸۰۱ میلیون دالر بوده که معادل ۱.۶ درصد 
کل صادرات غیرنفتی بوده اســت. بر این اساس ســهم پوشاک به تنهایی، از 

صادرات غیرنفتی بسیار ناچیز است.
تابستان امســال نیز افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشــندگان پوشاک، ارزش صادرات پوشــاک از ایران را ساالنه ۱۳۰ تا ۱۴۰ 
میلیون دالر عنوان کرده و گفته بود که از سال گذشته به دلیل روی کار آمدن 
طالبان بخشی از صادرات که به افغانستان انجام می شد کاهش پیدا کرده است.

مســئله مهم دیگر نیز روش های نوین قاچاق پوشاک مثل فروش کیلویی 
از بنگالدش، فروش در درگاه های آنالین و غیره اســت که در مقاطع مختلف 
رواج پیدا می کند. همچنین از ســال ۱۳۹۷ واردات پوشاک ممنوع شده و از 
ســال ۱۳۹۹ نیز مجوز فعالیت شرکت های خارجی در ایران تمام شده است. 
اما همچنان با این برندها که قاچاق محرز هستند و در کشور عرضه می شوند، 

برخورد نمی شود.

وزیــر اقتصاد با اعالم اینکــه اتفاقات اخیر منجر به 
نوعی نا اطمینانی و موج تبدیل دارایی ها به ارز و خروج 
از کشور شد، تأکید کرد: این در حالی است که اقتصاد 
ایــران کاماًل پایدار بوده و در مســیر مهار تورم حرکت 
می کند و ما باید تالش مان را صرف پاک کردن هراسی 
کنیم که بیهوده در ذهن فعاالن اقتصادی پیدا شــده 
اســت؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم وعده داده ظرف 

حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در نشست 
مشــترک اعضای کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی با مسئوالن سازمان امور مالیاتی، قول 
داد، اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد 
فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه 

مبتنی بر نفت خواهد شد.
این گزارش حاکسیت، سید احسان خاندوزی در این 
نشست که در محل ســازمان امور مالیاتی برگزار شد، 
برگزاری این گونه جلسات بین مجلس شورای اسالمی 
با ســازمان امور مالیاتی به عنوان سازمانی که بسیار با 
مسئله بودجه ریزی مرتبط است را دارای تأثیرات بسیار 

مثبت و مهمی برای نظام بودجه ریزی کشور خواند.
وزیر اقتصاد با طرح درخواســت از نمایندگان عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای 
کمک به پیشــبرد و تداوم تحولی که از ســال گذشته 
در بودجه نویســی شروع شده اســت، گفت: ما تالش 
کرده ایم، مبتنی بر اعداد و ارقام و مســتندات، نشــان 
دهیم، ســازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در 
مســیر تحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی، به 
عنوان خواسته ســال های طوالنی همه شما، در حال 

حرکت است.
وی با بیان اینکه این مســیر در گذشته خیلی کند 
طی می شد، عنوان کرد: خوشبختانه وقتی ما عملکرد 
ســال اول فعالیت دولت سیزدهم را با سال پیش از آن 
و حتی سه یا چهار سال قبل تر مقایسه می کنیم، نشان 
دهنده این است که با ســرعت خیلی زیادی در حوزه 
تأمیــن درآمدهای بودجه از مالیــات در حال حرکت 

هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه جماعتی هستند که خوش 
ندارند، دولت به درآمدهای مالیاتی اتکاء داشــته باشد، 
افزود: همچنین، متأسفانه یک فرهنگ دیرپا و مزمن هم 

در کشور وجود دارد که برخی فعاالن اقتصادی، همواره 
سعی داشته اند، از پرداخت مالیات فرار کنند.

وی یادآور شــد، البته این سخن به این معنا نیست 
کــه فقط درآمد بیشــتری وصول کنیم؛ بلکه اساســاً 
شیوه های شناسایی و اخذ مالیات را از روش های سنتی 
مبتنی بر مواجهه های پر فساد و ناکارآمد و کاماًل ممیز 
محور گذشته را به نوع دیگری از مالیات ستانی تبدیل 

خواهیم کرد.
این گزارش حاکی اســت، وزیــر اقتصاد در بخش 
دیگری از ســخنان خود در پاسخ به سوال نمایندگان 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
درباره تالطم های اخیر نرخ ارز اظهار داشــت: تا کنون، 
جلســات متعددی در دولــت و بانک مرکزی با حضور 
مســئوالن این بانک و وزرای مرتبط بــا حوزه واردات 
و صادرات برگزار شــده و به شدت پیگیر این موضوع 
هستیم که هر چه ســریع تر به نرخ هایی برگردیم که 
به لحاظ تعادل اقتصادی، نرخ های ســالم و واقعی تری 

هستند.
وی تصریح کرد: برخی التهابات کشور و نیز فضای 
رســانه ای که با ایجاد جو روانی، صاحبان ســرمایه را 
ترغیــب به تبدیل پول های خود بــه دالر می کنند در 
افزایش قیمت ارز تأثیر گذار هســتند. خاندوزی یادآور 
شــد: درست اســت که کاًل ممکن است چند هزار نفر 
بیشــتر تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما بخاطر کم 
عمقی بازارها، ورود و خــروج روزانه چند صد میلیارد 

تومان نیز می تواند آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

سخنگوی وزارت صمت خبر داد؛

هدف گذاری ۸۴ میلیون دالری صادرات پوشاک برای سال جاری

سخنگوی ســازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: ۳ میلیون 
نفر از ۵ میلیون نفری که در اردیبهشت ماه یارانه شان قطع شده 

بود، مجدد برقرار شد.
سیده طیبه حسینی اظهار داشــت: از ۵ میلیون نفری که 
یارانه آنها در اردیبهشــت ماه به دلیل قــرار گرفتن در دهک 
دهم پردرآمدی قطع شده بود، بعد از ثبت تقاضا برای بازنگری 
در دهک خانوار خود از طریق ســامانه حمایــت وزارت رفاه و  
برگزاری آزمون وســع خانوار، یارانه ۳ میلیون نفر به تدریج از 

تیرماه تاکنون برقرار شده است.
وی این نکته را هم گفت: براســاس اطالعــات پایگاه رفاه 
ایرانیان مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برگزاری 
آزمون وســع خانوار، از تیرماه یارانه عده ای برقرار شد و بعد از 
آن در مردادماه و شــهریورماه یارانه افراد دیگری برقرار شــد و 
در مجموع ۳ میلیون خانوار جدید به جمع یارانه بگیران اضافه 

شده است.
سخنگوی سازمان هدفمندســازی یارانه ها در پاسخ به این 
پرســش که آیا یارانه کســانی که با اجاره کارت ملی خود به 
دیگران ســهمیه ۲ هزار دالر دریافت می کنند قطع می شــود، 
گفت: ما نمی گوییم یارانه آنها قطع می شود، اما کسانی که طبق 
دهک بندی و معیارهــای وزارت رفاه در دهک دهم پردرآمدی 

قرار بگیرند، از یارانه حذف می شوند.
وی این نکته را هم تأکید کرد: آنچه که واضح است، اطالعات 
خریداران ارز به عنوان فعالیــت اقتصادی یک خانوار هم برای 
سازمان هدفمندســازی یارانه ها و هم برای وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اعالم می شــود و خانواری کــه مثاًل چهار نفر از 
اعضای آن با اجاره دادن کارت ملی خود، ســهمیه ارز دریافت 
کرده باشــند، این کار قطعا به عنوان یک فعالیت اقتصادی در 
خانوار ثبت می شــود و در آزمون وسع خانوار لحاظ خواهد شد. 

همچنین در سازمان هدفمندسازی یارانه ها هم این فعالیت به 
عنوان اطالعات اقتصادی خانوار گنجانده می شود.

حســینی گفت: پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار در سازمان 
هدفمندســازی یارانه ها قرار دارد و اطالعــات اقتصادی همه 
اعضای یک خانوار در آن ثبت می شود و بدیهی است که خرید و 
فروش ارز و همچنین گردش مالی ریالی این حساب ها به عنوان 
فعالیت اقتصادی و تراکنش مالی خانوار ثبت می شود. اگر یک 
خانوار چهار نفره کارت های ملی خود را در اختیار دالالن ارز قرار 
دهند، حدود ۲۸۰ میلیون تومان در یک مقطع زمانی در حساب 
مجموع خانوار گردش می کند که به عنوان فعالیت اقتصادی کل 

خانوار لحاظ می شود.
ســخنگوی سازمان هدفمندســازی یارانه ها در مورد اینکه 
آیا آزمون وســع هرماهه برگزار می شود، گفت: برای کسانی که 
ثبت نام جدید تقاضا برای یارانه ای انجام داده اند و یا نســبت به 
حذف شــدن یارانه خود تقاضا ثبت کرده اند، هم آزمون وســع 
خانوار از نظر اقتصادی و هم دهک بندی آنها انجام می شــود و 
همچنین در مورد کســانی که خانوار جدید به واســطه ازدواج 
تشــکیل می دهند، آزمون وسع و دهک بندی انجام می شود که 
اگــر متقاضیان در دهک درآمدی یک تــا ۹ قرار بگیرند، یارانه 
بــه آنها تعلق می گیرد، و اگر در دهک پردرآمدی دهم باشــند 

حذف می شوند.

دبیر شــورای عالــی مناطق آزاد تجــاریـ  صنعتی و ویژه 
اقتصادی ضمن اعالم آمادگی برای تســهیل فرآیند گمرکی در 
مناطق آزاد ایران و روسیه و همچنین استقبال از سرمایه گذاران 
روســی در حوزه های نفت، گاز و انــرژی در مناطق آزاد ایران، 
گفت: در نظر داریم منطقه آزاد مشــترکی بین همه کشورهای 
حاشیه دریای خزر تشکیل دهیم تا این منطقه مشترک محلی 

برای حضور فعاالن اقتصادی همه کشورها شود.
حجــت اهلل عبدالملکی در دیدار بــا مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی لوتوس آســتراخان روسیه و نائب رییس دومای روسیه 
بر تشکیل اتحادیه مشترک مناطق آزاد با کشورهای حاشیه دریای 
خزر تاکید کرد. عبدالملکی در خصوص ایجاد منطقه آزاد مشترک 
با کشور روسیه گفت: در نظر داریم منطقه آزاد مشترکی بین همه 
کشورهای حاشیه دریای خزر تشکیل دهیم تا این منطقه مشترک 
محلی برای حضور فعالین اقتصادی برای همه کشورها شود. طبق 
اعالم شورای عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی، 
دبیر این شورا بر تسهیل روند تشریفات گمرکی در مناطق آزاد دو 
کشور تاکید کرد و افزود: آمادگی خود را برای توافقات اولیه جهت 
تسهیل فرآیند گمرکی در مناطق آزاد دو کشور اعالم می کنیم و 
از ســرمایه گذاران روسی که عالقمند به سرمایه گذاری در حوزه 
های نفت، گاز و انرژی در مناطق آزاد ایران هستند، استقبال می 
کنیم. عبدالملکی بر تشکیل کارگروه های تخصصی بین دو کشور 
تاکید کرد و افزود: دولت ایران اراده قطعی دارد تا در حوزه ترانزیت 
امن ترین، ســریع ترین و به صرفه ترین مســیر را برای روسیه و 
سایر کشورهای فراهم کند و ماموریت ما در دبیرخانه شورای عالی 

مناطق آزاد این است که زمینه های الزم را فراهم کنیم.
*فعال ســازی کریدور شمالـ  جنوب، اولویت 

همکاری ایران و روسیه
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آســتراخان روسیه 

نیز در این دیدار گفت: هدف ما توســعه روابط اقتصادی با سایر 
کشورهاست. سرگئی میلوشکین نقاط اصلی تعامالت دو کشور 
را مناطــق آزاد؛ به ویژه انزلی و چابهار عنوان کرد و با اشــاره به 
فرصت های همکاری در بسترهای لجستیکی و ترانزیتی، افزود: 
باید فعال سازی کریدور شمالـ  جنوب در اولویت کاری دو طرف 
باشد و بهترین سازوکار برای عملیاتی سازی آن ایجاد اپراتور واحد 
جهت مدیریت حمل و نقل در مسیر کریدور با مشارکت ایران و 
روسیه است. وی ادامه داد: تضمین می کنیم سرمایه گذاری های 
مشترک ایران و روسیه به تعامل هر چه بهتر این دوکشور کمک 
می کند. این مسئله مهمی است، از این تعامل برای ارائه خدمات به 
تمام شرکت های ایرانی و روسی استفاده خواهیم کرد. مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه، به امضای موافقت 
ســه جانبه بین مناطق آزاد انزلی، چابهار و منطقه ویژه اقتصادی 
لوتوس آســتراخان روسیه اشاره کرد و افزود: یکی از بندهای این 
موافقت نامه برای توسعه کریدور شمالـ  جنوب و حمل و نقل بار 
از این کریدور است. سرگئی میلوشکین بر لزوم ایجاد پایگاه باری 
در ایران و روسیه برای ساماندهی تجارت باری تاکید کرد و گفت: 
مهم اســت برای ارائه خدمات به فرستندگان حمل و نقل بارها، 
سیستم واحدی بین بنادر شمال و جنوب داشته باشیم که به آنها 

خدماتی همچون بیمه بار و ماشین های باربری ارائه شود.

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها:

خرید ارز با کارت ملی جزو فعالیت اقتصاد خانوار است
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعالم کرد؛

آمادگی برای راه اندازی منطقه آزاد مشترک ایران و روسیه
رئیــس کل گمرک گفت: اســکن 
و بازرســی کانتینرهــای وارداتــی و 
ترانزیتــی در هفت ماهه ســال جاری 
توسط دستگاه های ایکس ری مستقر 
در گمرکات کشور ۹۰ درصد افزایش 

یافت.
علیرضا مقدســی گفت: اسکن و بازرسی کانتینرهای وارداتی و ترانزیتی در 
هفت ماهه سال جاری توسط دستگاه های ایکس ری مستقر در گمرکات کشور 

۹۰ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: با هدف تسهیل در تردد کانتینرهای حامل کاالهای وارداتی و 
ترانزیتی، گمرک ایران نسبت به بازرسی و اسکن کانتینرها از طریق دستگاه های 

ایکس ری اقدام کرده است.
وی افزود: گمرکات اجرایی کشور با بهره گیری از مدیریت ریسک و سرعت 
بخشــیدن به انجام تشــریفات گمرکی، نســبت به تجهیز گمرکات کشور به 
تجهیزات کنترلی الکترونیکی اقدام کرده است که این امر باعث افزایش سرعت 
و دقت در عملیات گمرکی و تســهیل تردد کامیون های وارداتی و ترانزیتی از 

مبادی گمرکی می شود.
مقدسی گفت: در ۷ماهه سال جاری تعداد ۴۳۱ هزار و ۷۷۳ اسکن توسط 
دستگاه های ایکس ری از کامیون های وارداتی و ترانزیتی انجام شده است که 

گمرک شهید رجایی با اسکن ۱۷۱ هزار و ۹۱۲ در راس قرار گرفت.
به گفته رئیس کل گمرک در این مدت همچنین ۵۸ هزار و ۹۶۸ اسکن از 
کامیون ها در گمرک دوغارون؛ ۳۸ هزار و ۴۱۲ اســکن در گمرک آستارا و ۲۵ 
هزار و ۵۳۷ اســکن توسط گمرک سرخس با بهره گیری از دستگاه های ایکس 

ری مستقر در این گمرکات انجام شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۵ دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرکات 

اجرایی کشور فعال است.
به گفته مقدسی همچنین تعداد ۲ دستگاه ایکس ری توسط بخش خصوصی 
تولید و در گمرکات کشور نصب و پس از اخذ مجوزهای الزم فعال خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران خبر داد؛

افزایش ۹۰ درصدی بازرسی ایکس ری کانتینرها 

وزیر اقتصاد پاسخ داد؛

چرا دالر گران شد؟
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در حالي که گفته مي شود بخش 
کشاورزي بیشــترین سهم از مصرف 
آب را دارد، اما ظاهرا فشــار بر بخش 
بیشــتر  صرفه جویي  بــراي  خانگي 
احساس مي شود و علت این مساله نیز 

هزینه باالي تامین آب شرب است.
مصرف روزانه آب در تهران در این 
روزها بیش از سه میلیون مترمکعب 
)ســه میلیارد لیتر( اعالم شده است؛ 
یعنــي تقریبا معــادل حجم دریاچه 
چیتگر هر روز توســط شــهروندان 
تهراني، آب مصرف مي شود. با توجه 
به اینکه از یک ســو جمعیت شناور 
شــهر تهران حدود ۱۲ میلیون نفر 
اســت و از ســوي دیگــر منابع آبي 
دیگري در دســترس نیست، مصرف 
درســت آب در بخــش خانگــي اثر 
بسزایي روي تداوم پایداري تامین آب 

این شهر دارد.
باید توجه داشت نوع آبي که براي 
آشــامیدن، تصفیه مي شود باید ابتدا 
داراي اســتانداردهاي کیفي ویژه اي 
باشــد. میانگین کشوري مصرف آب 
در حوزه شــرب بین ۷ تا ۱۰ درصد 
تخمین زده مي شود، در حالي که این 
بخش در استان تهران بین ۴۵ تا ۵۰ 
درصــد آب را به خود اختصاص داده 
اســت؛ بنابراین این باور عمومي که 
براي نجات اســتان تهران از وضعیت 
کم آبي باید ابتدا بر اصالح شیوه هاي 
کشــاورزي تاکیــد کرد، زیرســوال 
مي رود و ســهم حوزه شرب به اندازه 

حوزه کشاورزي اهمیت مي یابد.
تنها ۳7 درصد تهراني ها الگو 

را رعایت مي کنند
دشــواري ها و هزینه هاي هنگفت 
تامیــن و توزیــع آب نیــز یکي از 
استفاده  لزوم  اســت که  مولفه هایي 
بهینه از آب شــرب شهري را بیشتر 
مي کند. الگــوي مصرف آب براي هر 
خانوار تهرانــي ماهانه ۱۴ مترمکعب 
اســت که تنها ۳۷ درصد از جمیعت 
شــهر تهران آن را رعایت مي کنند و 
۶۳ درصــد شــهروندان بیش از الگو 
مصرف مي کننــد که این گــروه از 
شــهروندان تهران از ابتداي امســال 
تــا پایــان مهرماه نزدیــک به ۳۱۰ 
میلیــون مترمکعــب آب مصــرف 
کرده انــد؛ در صورتي که این گروه به 
میــزان ۱۰ درصد از مصــرف آب را 
میلیون  کاهش مي دادند، حدود ۳۱ 
مترمکعب در مصرف آن صرفه جویي 
مي شــد که این رقم نزدیک به حجم 

کنوني سد الر است.
فقیر  اســتان  دومین  تهران 

کشور از نظر آبي
اهمیــت مصرف درســت آب در 
بخش خانگــي و تاکید بــر رعایت  
الگوي مصرف از ســوي شــهروندان 
تهراني زماني بیشتر به چشم مي آید 
که به این نکته مهم توجه شــود که 
اســتان تهران دومین اســتان فقیر 
کشور بعد از سیستان و بلوچستان از 
نظر منابع و ذخایر آبي است و بخش 

زیــادي از آب این اســتان در حوزه 
شرب مصرف مي شود.

از ســوي دیگر بــه دلیل کاهش 
بارش ها به ویژه در ســه ســال اخیر 
که کشــورمان با خشکســالي پیاپي 
مواجــه بوده، ذخایر ســدها و منابع 
تامین کننــده آب پایتخــت به طور 
چشــمگیري کاهش یافته و به دلیل 
نبود منابع آبي دیگر، مدیریت درست 
منابع کنوني، در دســترس ترین راه 
براي گذر از کم آبي اســت؛ بنابراین 
توجه به راهکارهاي مدیریت مصرف 
آب در بخــش خانگي بیش از پیش 

ضرورت دارد.
صرفه جویي ۴۵ درصدي آب با 

سردوش هاي کاهنده آب
در ایــن میان یکــي از حوزه هاي 
مصرف آب در بخش خانگي، استحمام 
است که بخش بزرگي از مصرف آب 
روزانــه خانوار را بــه خود اختصاص 
مي دهد، به دو شــیوه مي توان روزانه 
مقادیر زیادي از مصرف آب در جریان 
اســتحمام را کاهش داد، استفاده از 
ســردوش هاي کاهنــده آب یکي از 
این روش هاست؛ اگر تعداد افراد یک 
خانوار را چهار نفــر و میانگین زمان 
استحمام را ۱۰ دقیقه در نظر بگیریم، 
در صورتــي که دوش از نوع معمولي 
و قدیمي باشــد، غیر از عوامل دوري 
و نزدیکي به آبگرمکن و شوفاژخانه و 
رفتار و عادات فردي، هر فرد براي هر 
نوبت استحمام حدود ۲۰۰ لیتر آب 

مصرف مي کند.
تنها با نصب یک ســردوش ثابت 
یا متحرک با خروجــي ۲۰ لیتر آب 
خروجي دوش بــه ۹ لیتر در دقیقه 
کاهش مي یابد و جمعا میزان مصرف 
آب، برابر با ۹۰ لیتر مي شــود؛ یعني 
حدود ۵۰ درصــد کاهش در بخش 
اســتحمام یک نفــر، بنابراین تنها با 
تعویض سردوش حدود ۴۵ درصداز 
مقدار آب مصرفي در بخش استحمام 
کاسته مي شــود و با توجه به این که 
بیشترین مصرف آب خانوار مربوط به 
این بخش است، با اصالح رویه مصرف 

در این حوزه مي توان از میزان مصرف 
آب به طور چشم گیري کاست.

عالوه بر این در صــورت مدیریت 
زمــان اســتحمام و کاهــش زمان 
استفاده از ســردوش حتي معمولي 
و غیراســتاندارد به مدت حداقل دو 
دقیقــه در ماه هاي بــا درجه حرارت 
متعادل، مي توان موجب صرفه جویي 
شــد، به طوري که تنهــا دو دقیقه 
کاهــش زمان اســتحمام حدود ۲۵ 
درصــد از مصرف آب کــم مي کند، 
یعني حــدود ۱۶۰ لیتــر آب )۳۲۰ 
بطري آب معدنــي نیم لیتري( براي 

چهار نفــر در روز صرفه جویي اتفاق 
مي افتد.

بر این اســاس، ضرورت مدیریت 
درست مصرف در حوزه خانگي تنها 
به بخش استحمام محدود نمي شود؛ 
پرهیــز از شست وشــوي هفتگــي 
پارگینک، حیاط و استفاده از آب به 
جاي جارو، کنترل دوره اي شــیرها، 
سیفون و تاسیسات داخلي مربوط به 
آب و اطمینان از بسته بودن شیرها و 
اتصاالت هنگام خروج از خانه از جمله 
راهکارهــاي کاهش مصــرف آب در 

بخش خانگي است.

معاون وزیر نیرو:

ایران در سدســازی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست
معاون حقوقی، پشتیبانی و امور 
مجلــس وزیر نیرو گفــت: ایران در 
زمینه سدسازی جزو ۱۰ کشور برتر 
دنیا به شمار می رود و در حوزه برق 
و نیروگاهــی بیــش از ۹۵درصد به 

خودکفایی دست یافته  است.
احمد حیــدری، معاون حقوقی، 
پشتیبانی و امور مجلس وزیر نیرو با 
اشاره به  به رشد ۱۷درصدی مصرف برق صنایع در سال جاری، ادامه داد: خوشبختانه 
با اقدامات صورت گرفته در تولید برق با مشــکلی مواجه نشدیم؛ این مهم به واسطه 
برنامه ریزی مدون و دلســوزانه اعضا و مهندسین صنعت برق کشور صورت گرفت، به 
طوری که ۶۰۰۰ مگاوات برق جدید و بهینه ســازی شــده با نگاه صرفه جویی قرآنی 
اســتفاده شد. همچنین ملت شریف ایران اســالمی نیز با بهره مندی از تعالیم دینی 
و فرهنگ قرآنی و نیز ممانعت از اســراف، در حوزه برق خانگی برای نخستین بار در 
کشور یک هزار و ۵۰۰ مگاوات صرفه جویی مصرف داشتند؛ این در حالی است که در 

سال های گذشته در این حوزه پنج درصد رشد مصرف را شاهد بودیم.
*چهاردهمین مسابقات قرآنی وزارت نیرو با حضور حدود ۷۰۰۰ شرکت کننده

رئیس شورای فرهنگی وزارت نیرو با بیان این که در چهاردهمین مسابقات قرآنی 
وزارت نیرو ۶ هزار و ۵۲۸ نفر حضور یافتند، گفت: این مسابقات در پنج رشته قرائت 
)تحقیق(، قرائت)ترتیل(، حفظ، تفسیر و تحقیق موضوعی برگزار می شود که ۲۶۶ نفر 
از مراحل اســتانی به مرحله کشوری و نهایی راه یافتند. وی ضمن قدردانی از اهتمام 
ویژه وزیر نیرو به منظور توسعه و ترویج امور فرهنگی و قرآنی، افزود: در تابستان سال 
۱۴۰۰ مردم به جهت خاموشی های سراسری دچار چالش هایی شده بودند اما با آغاز 
به کار دولت ســیزدهم و همکاری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی واعضای 
هیات دولت، خوشبختانه در تابستان سال ۱۴۰۱ حتی یک مورد خاموشی برق خانگی 
نداشتیم. طبق اعالم وزارت نیرو، معاون وزیر نیرو از تعامل قرآنی وزارت نیرو با سایر 
نهادها و ارگان ها سخن به میان آورد و گفت: در دستورالعملی که به همه شرکت های 
زیرمجموعه وزارت نیرو ابالغ شــده، نســبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری با نهادها و 
شخصیت های قرآنی با محوریت ترویج فرهنگ قرآنی و بهره مندی ازنظرات کارشناسی 
و تجربیات اشاره شده است. خوشبختانه در این باره شاهد همکاری مطلوبی با نهادهای 
قرآنی از جمله وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، سازمان اوقاف و امور خیریه و مرکز 
امور قرآنی صدا و ســیما هستیم. در سطح استانی نیز جلسات قرآنی برگزار می شود 

و درتالش هستیم تفاهم نامه های کاربردی و اجرایی را در این زمینه برقرار کنیم.

مرتضی بهروزی فر، کارشناس حوزه انرژی گفت: در 
برخی سال ها حتی در اوج تابستان مشکل داریم و برخی 
نیروگاه ها با ســوخت مایع کار می کنند در زمستان باید 
صنعت را تعطیل کنیم و یا با ســوخت مایع کار کنند تا 

بتوانیم بخش خانگی و تجاری را پوشش دهیم.
مجید چگنی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملــی گاز ایران هفته گذشــته پس از دیــدار با نیکول 
پاشــینیان، نخســت وزیر ارمنســتان ضمن اعالم خبر 
تمدید قرارداد تهاتر گاز با برق تا سال ۱۴۰۹ نیز توسط 
تهران و ایــروان گفت: روزانه یــک میلیون مترمکعب 
گاز به ارمنســتان صادر می کنیم که این مقدار براساس 
تفاهم نامه جدید، دو برابر می شــود. ایران و ارمنســتان 
رسماً از بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ تهاتر گاز با 
برق را آغاز کردند و طبق قرارداد فی مابین، صادرات گاز 
ایران به کشور ارمنستان همراه با تهاتر با برق و یا بدون 

تهاتر با برق تا سال ۱۴۰۸ شمسی ادامه خواهد داشت.
براســاس مفاد این قــرارداد، صــادرات گاز ایران به 
ارمنســتان از ۱.۱ میلیارد متر مکعب در سال اول آغاز 
شده و پس از ۴ سال به ۲.۳ میلیارد متر مکعب افزایش 
یافته و ارمنســتان نیز ساالنه ۳.۳ میلیون کیلووات برق 
به ایران تحویل می دهد. مرتضی بهروزی فر در ارزیابی دو 
برابر شــدن صادرات گاز به ارمنستان با توجه به شرایط 
موجود کشــور به لحاظ تامین نیاز داخل اظهار داشت: 
عدد صادرات گاز به ارمنستان به حدی کم است که اگر 
دو برابر هم شــود باز هم عددی نیست و نه در کاهش 
میزان گاز ارسالی به مقاصد نیاز داخل تاثیرگذار است و 

نــه اینکه درآمد قابل توجهی را به دنبال دارد، اگر مازاد 
تولید به مصرف داشته باشیم هر کاری را می توانیم انجام 
دهیم، ولی حداقل امکان صادرات بیشتر را نداریم چون 
بیشترین تقاضا در دنیا در فصل سرد است و ما در ایران 
در فصل سرد حتی برای تامین صنایع خودمان مشکل 
داریم و ارسال گاز به نیروگاه ها و صنایع متوقف می شود 
تا بتوانیم مصرف بخش خانگی و تجاری را تامین کنیم.

وی افزود:  تصور اینکه ما می توانیم مقادیر بیشتری را 
نسبت به رقم کنونی صادر کنیم دور از ذهن است مگر 
اینکه از ترکمنستان وارد و به دیگر کشورها صادر کنیم 
و یا به قیمت قطع انرژی ارســالی به صنایع و نیروگاه ها 
صادرات داشته باشیم. چون اولین شرط تعهدات و حضور 
در بازارهای جهانی این اســت که شبهه ایجاد نشود که 

اگر منافع ایجاب کند طرف زیر قرارداد می زند.
این کارشــناس حوزه انرژی تصریح کرد: در هر حال 
وقتی با یک کشــوری قرارداد منعقد می کنیم، موظفیم 
بــه تعهدات عمل کنیم و در غیــر این صورت به عنوان 
یک طرف غیر قابل اعتماد شــناخته می شویم بنابراین 
یــا نباید قرارداد منعقد کنیم اما وقتی این کار را کردیم 
در هر شــرایطی باید به تعهدات پایبند باشــیم. وی در 
ادامه گفت: مسئله این است؛ شرایطی که کشور ما دارد 
مصرف داخلــی انرژی و بخصوص مصرف گاز که بخش 
عمده سبد انرژی کشور را تشکیل می دهد با لحاظ کردن 
شرایط اقتصادمان خیلی باالست، شدت مصرف انرژی در 
ایران حداقل دو برابر میانگین جهانی است، یعنی برای 
تولید یک دالر ارزش افزوده در کشور دو یا دو و نیم برابر 

میانگین دنیا انرژی مصرف می کنیم، دلیل آن هم اسراف 
مردم نیست. یکی از دالیل عمده این بوده که صنایع مان 
را انرژی بــر تعریف کردیم، مثال ما اوایل انقالب و بعد از 
جنگ زمانی که خواستیم صنعت را توسعه دهیم؛ گفتیم 
کشــوری هســتیم که ذخایر عظیم نفت و گاز و انرژی 
ارزان داریم و باید تبدیل به کاالی انرژی برکنیم و آن کاال 
را صادر کنیم، به همین خاطر صنعت فوالد، آلومینیوم 
و پتروشــیمی را که خوراک اول شــان گاز است توسعه 
دادیــم و مصرف باال رفته بــرای تامین بخش خانگی و 
تجاری هم مشــکل داریم.  بهروزی فر خاطرنشان کرد: 
هرچنــد مبحث ۱۹ را داریم و چند دهه اســت که باید 
اجرا شــود و اولین پیش شرط آن نیز این است که جدار 
خارجی تمام ســاختمان ها عایق شــود اما در ایران این 
اتفاق نیفتاده است و یا اینکه وسایل گازسوز باید مطابق 
اســتانداردها باشد و انرژی را بصورت بهینه مصرف کند 
اما این اتفاق هم نیفتاده است، مصرف ما به نسبت تولید 
داخلی باال است و از سوی دیگر هم با توجه به تحریم ها 
نــه امکان تامین مالی و نه تکنولوژی را داشــته ایم و نه 

اینکه مدیریت درست اعمال شده است.

 رئیس کمیســیون تســهیل کســب وکار
 اتاق بازرگانی تهران:

مازوت سوزی نتیجه 
مصرف بی رویه گاز است

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی 
تهران گفت: در شرایط کنونی بهترین حالت این است 
کــه تعرفه گــذاری پلکانی گاز خانگی اجرا و ســقف 

مشخصی برای مصرف گاز خانگی در نظر گرفته شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیســیون تسهیل 
کســب وکار اتاق بازرگانی اســتان تهران درباره فواید 
اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی در کشور گفت: شرایط 
انرژی در ایران به یک تضاد جدی مواجه اســت، زیرا از 
یک ســو قیمت انرژی در کشور ما به شدت ارزان است 
و از و ســوی دیگر چون درآمدهای مردم پایین است، 

دولت ریسک افزایش قیمت انرژی را نمی پذیرد.
نجفی منش در ادامه بیان کرد: در شــرایط کنونی 
بهترین حالت این اســت که تعرفه گذاری پلکانی گاز 
خانگی اجرا و سقف مشخصی برای مصرف گاز خانگی 
در نظر گرفته شــود و افرادی که مصرف بشتری دارند، 
هزینه بیشتری برای مصرف گاز بپردازند و خانوارهایی 
هم که اســتفاده خیلی کمی دارند، از پرداخت هزینه 
اضافی معاف شوند. این عضو اتاق بازرگانی استان تهران 
توضیح داد: با اجرای تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی آن 
گروه از افرادی که توان پرداخت دارند و جز گروه های پر 
درآمد هم هستند بیشتر هزینه می پردازد و گروه های 
که توان پرداخت ندارنــد، طبیعتاً مصرف کمتری هم 

داشته و از پرداخت هزینه گاز معاف می شوند.
نجفی منش توضیح داد: اگر این طرح اجرا شود ما 
به قیمت و مصرف واقعی گاز خانگی در کشور نزدیک 
می شــویم. این اقدام را می توان در حــوزه بنزین هم 
اجرایــی کرد و افرادی که به عنــوان مثال از ۶۰ لیتر 

استفاده بیشتری دارند هزینه بیشتری باید بپردازند.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی 
اســتان تهران در ادامه با تاکید بر اینکه خانوارهایی که 
استفاده بیشتری از گاز خانگی دارند در زمینه پرداخت 
هزینه آن هم مشکل زیادی ندارند خاطر نشان کرد: به 
طور کلی و اصوالً باید قیمت و مصرف گاز و به طور کلی 
انرژی دارای منطق باشد. نجفی منش توضیح داد: دولت 
باید ســعی کند از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند و 
اجازه دهد که مکانیزم بــازار و عرضه و تقاضا قیمت را 
تعیین کند. رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق 

بازرگانی اســتان تهران درباره دلیل عدم استفاده بهینه 
مردم از گاز خانگی توضیح داد: در بروز این مشکل چند 
مؤلفه از جمله عامل اقتصادی یعنی هزینه کم گازخانگی 
و عوامل فرهنگی تأثیر گذار اســت. هر دو موضوع باید 
حل و فصل شود تا شاهد کاهش مصرف انرژی در کشور 
باشــیم. نجفی منش خاطر نشــان کرد: اطالع رسانی 
فرهنگی برای مردم جامعه تا آنهــا بدانند که از انرژی 
باید چطور اســتفاده کنند باید در کشور انجام شود تا 
مدیریت بهینه مصرف در کشــور نهادینه شود. وی در 
ادامه بیان کرد: مصرف انرژی کشــور ما خیلی بیشتر از 
سایر کشورها است و ما یکی از پر مصرف ترین کشورها 
در حوزه مصرف گاز خانگی هستیم. رئیس کمیسیون 
تســهیل کسب وکار اتاق بازرگانی استان تهران توضیح 
داد: ما اولین یا دومین کشور دارنده ذخایر گازی جهان 
هستیم. اگر مصرف گاز را در داخل منطقی کنیم، امکان 
صادرات گاز و درآمد بیشــتر برای ما وجود دارد. نجفی 
منش افزود: یکی از مشــکالتی کــه با مصرف بی رویه 
گاز برای صنایع به وجود می آید قطع شــدن ســوخت 
گاز و روی آوردن به سوخت های جایگزین مثل مازوت 
است. صنایع ما در تابستان با کسری برق و در زمستان 
با کســری گاز مواجه هستند و به تازگی مشکل کمبود 
آب هم به آن اضافه شده است. رئیس کمیسیون تسهیل 
کسب وکار اتاق بازرگانی استان تهران با تاکید بر اینکه ما 
برای رسیدن به رشد و توسعه باید به صنایع خود توجه 
ویژه ای داشته باشیم ادامه داد: در صورتی که برعکس 
عمل می کنیم و با قطع کردن سوخت آنها راندمان تولید 

را پایین می آوریم.

چرایی دو برابر شدن صادرات گاز به ارمنستان

باور مســووالن کشــور این است که 
عدم ســرمایه گذاري طي سال هاي اخیر 
موجــب ناترازي در تولیــد و مصرف گاز 
شــده و ایــن صنعت نیز اکنــون به ۸۰ 
میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد، موضوعي 
که کارشناسان نیز بر آن صحه مي گذارند 
و بــر این باورند که مي بایســت در کنار 
اقدامات فرهنگسازي براي کاهش مصرف 

به موضوع سرمایه گذاري نیز توجه شود.
بیــش از ۷۰ درصد انرژي کشــور به 
وســیله گاز تامین مي شــود و از ســوي 
دیگر روند شــدت مصرف انرژي بیشتر از 
میانگین شــدت مصرف انرژي در سطح 
جهاني اســت، در حــوزه تامین امنیت 
انرژي کشــور تراز بین عرضه و تقاضاي 
گاز طبیعي یکي از مولفه هاي کلیدي به 
شمار مي رود، در بحث تولید گاز بیش از 
۷۵ درصد تولید گاز خام از میدان پارس 
جنوبــي و نزدیک به ۲۰ درصــد آن از 
میادین مستقل گازي و پنج درصد آن در 

میادین مستقل صورت مي گیرد.
در فصل تابســتان پیــک مصرف در 
بخش خانگــي ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون متر 
مکعب اســت اما در فصل زمســتان این 

رقم بــه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون متر مکعب 
مي رسد یعني چهار برابر مصرف در فصل 
گرم سال از سوي دیگر بیش از ۸۳ درصد 
سوخت مورد نیاز نیروگاه ها از گاز تامین 
مي شود. این در حالي است که در سطح 
جهان تنها ۲۳ درصد سوخت نیروگاه ها از 
گاز تامین مي شود. در بخش خانگي شاهد 
رشد شش درصدي مصرف گاز هستیم و 
در حوزه صنایع ســاالنه پنج درصد و در 
بخش نیروگاهي شش درصد رشد مصرف 
گاز داریم. رشــد شــدت مصرف انرژي 
نســبت به نرم جهاني آن نیز بیش از دو 
برابر اســت. با توجه به عرضه و تولید گاز 
ما در فصل سرد سال حدود ۲۰۰ میلیون 

متر مکعب ناترازي در حوزه گاز داریم.
در ســال ۱۴۰۰ حدود ۲۴۰ میلیون 
مترمکعب ناتــرازي در صنعت گاز وجود 
داشت و به دلیل برخي موضوعات پیش 
آمده، واردات گاز از ترکمنســتان صورت 
نگرفت. در ســال گذشــته و با افزایش 
تولید گاز حــدود ۲۵ میلیون مترمکعب 
به تولید گاز کشــور افزوده شــد. از آنجا 
که در فصل ســرد ســال به دلیل تامین 
نیاز بخش خانگي ناچار به کاهش تامین 

ســوخت نیروگاه ها و استفاده از سوخت 
مایع هستیم، در ماه هاي ابتداي شروع کار 
دولت ظرفیت مخازن نیروگاهي نســبت 
به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش 
یافت. در ماه هاي ابتدایي دولت سیزدهم 
مذاکراتي با ترکمنســتان انجام گرفت و 
ســوآپ گاز به میــزان ۱.۵ تا ۲ میلیون 

مترمکعب صورت گرفت.
راهکار وزارت نفت چیست؟

آنطــور که جواد اوجــي وزیر نفت در 
این رابطه گفته، طبق برنامه ششم توسعه 
باید میزان تولید گاز در برنامه ششم یک 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب باشــد 
که امــروز ۹۷۰ میلیــون مترمکعب آن 
رقم خورده که این به دلیل عدم سرمایه 
گذاري براي افزایش تولید، توسعه معادن 
و پاالیشگاه ها بوده است ما براي حل این 
مشکل به سمت استفاده از ظرفیت تامین 
منابع مالي براساس منابع کشور حرکت 
کردیم از هلدینگ هــاي بزرگ اقتصادي 
مثل خلیج فــارس و بانک ها براي انجام 
پروژه هاي معادین نفتي و گازي و احداث 
پتروپاالیشــگاه ها و اســتفاده از سرمایه 
گذاري خارجي اســتفاده کردیم. ســال 

گذشــته هفت میلیارد دالر براي توسعه 
میدان بزرگ آزادگان نیاز بود که براي آن 
از ۶ هلدینگ بزرگ اقتصادي و مشارکت 
۶ بانک اســتفاده کردیم چون اولویت ما 
تامین انرژي کشــور اســت. وي با بیان 
اینکه ۸۰ میلیارد دالر براي سرمایه گذاري 
و توســعه میادین و سایر میادین  گازي 
نیاز است، گفت: ما از پتانسیل هاي منابع 
مالي استفاده مي کنیم منتها درخواست 
ما این است که درصدي از سهم صندوق 
توســعه ملي به ناترازي گاز جهت توسعه 
میادین گازي باالدست میادین مشترک 
و احــداث خطوط ایســتگاه هاي تقویت 

فشار و بهینه سازي مصرف گاز اختصاص 
داده شــود. امیدواریم ۲۲ میلیارد دالر از 
طریق منابع داخلي و مشــارکت بانک ها 
و هلدینگ ها جذب کنیم اما براي مابقي 
آنها به همکاري مجلس شــوراي اسالمي 
نیــاز داریم. وزیر نفت درباره اســتفاده از 
تنوع سوخت در نیروگاه ها اظهار کرد: ۸۳ 
درصد مصرف نیروگاه ها گاز است و کمتر 
از ۹ درصد ســوخت مایع است. در دنیا 
کمتر از ۲۳ درصد از گاز استفاده مي کنند 
لــذا باید در تامین ســوخت تنوع وجود 
داشته باشــد و از انرژي هاي تجدیدپذیر 
اســتفاده شــود تا بتوان بخشي از تامین 

ســوخت از این طریق تامین شود. اوجي 
درباره بهینه ســازي مصرف تصریح کرد: 
ابزارهاي قیمتي و غیرقیمتي  یکســري 
داریم ســال گذشــته قیمــت گاز براي 
مشترکان پرمصرف افزایش پیدا کرد که 
امســال هم به دولت پیشنهاد دادیم این 
موضوع در سال آینده لحاظ شود یکي از 
عوامل افزایــش مصرف و علل مصرف به 
دلیل قیمت پایین گاز است به طوري که 
۷۵ درصد مشــترکان ۵۰ درصد مصرف 
و ۵۰ درصد مصــرف باقي مانده براي ۲۵ 
درصد دیگر مشترکان است. عالوه بر آن 
باید خودروهاي عمومي هم دوگانه ســوز 
شــود که براي هر خودروي عمومي ۱۲ 

میلیون تومان بار مالي دارد.
علت  ســرمایه گذاري،  عدم 

ناترازي گاز
وي علت ناترازي )تولید و مصرف( گاز 
را عدم سرمایه گذاري در سال هاي گذشته 
دانست و گفت: تالش مي کنیم که مصرف 
مدیریت شود. سوخت رساني به نیروگاه ها 
در پنجاه روز گذشته، روزانه ۲۵ میلیون متر 
مکعب بیشتر از ســال قبل بود یعني ۱۳ 
درصد بیشتر از سال قبل سوخت رساني با 

گاز را داشته ایم. روزانه تقریبا در پاییز ۲۸ 
درصد مصرف سوخت نفت کوره را نسبت 
به پارســال براي نیروگاه ها کاهش دادیم. 
روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب گاز بیشتر به 
صنایع داده ایم. در فوالد ۳۰ درصد رشــد 
مصرف گاز را داشته ایم که خبر خوبي است. 
وزیر نفت با بیان اینکه به تدریج پروژه هاي 
کیفي ســازي نیروگاه ها را آغاز مي کنیم، 
افزود:  همین هفته ها اولین کیفي سازي 
مصرف سوخت را در یکي از پاالیشگاه هاي 
مهم کشور به میزان روزانه ۱۶ میلیون لیتر 
گازوئیل یورو ۵ را خواهیم داشــت. ۷۰۰ 
میلیون دالر در این پروژه براي هواي پاک 
و جلوگیري از آلودگي هوا سرمایه گذاري 

شده است.
خــط قرمزهــاي صنعت گاز 

مشخص شود
محمود خاقاني، کارشناس حوزه انرژي 
در خصوص راهکارهاي موجود براي حل 
ناترازي تولید و مصرف گاز به ایسنا گفت: 
نکتــه قابل توجهي که در شــرایط فعلي 
مي بایست مورد توجه قرار بگیرد این است 
که دورنماي ایران که جز صادرکنندگان گاز 
در منطقه باشد، بسیار ضعیف است و مقدار 

کمي که به ترکیه یا عراق صادر مي کنیم 
ثابت کرده که یک عرضــه کننده بزرگ 
نیستیم، با شروع فصل زمستان مشتریان 
ما نگران هســتند که مبــادا براي تامین 
نیاز داخل گاز صادراتي را قطع کنیم. وي 
افزود: مشــکالت موجود در صنعت گاز  را 
نمي توان در کوتاه مدت برطرف کرد، وجود 
تحریم، عدم ســرمایه گذاري و همچنین 
نبود اقدامات فرهنگســازي شرایطي را در 
صنعت گاز کشــور رقم زده که اقتصاد را 
نیز دربرگرفته است. این کارشناس حوزه 
انرژي با اشــاره به لزوم اقداماتي در حوزه 
بهینه ســازي مصرف گفت: بهینه ســازي 
مصرف نیازمند اصــالح پکیج ها، بخاري 
هاي گازي و هر آنچه که مصرف گاز دارد 
مي شــود، اکنون تجهیزات گازي در بازار  
استانداردهاي الزم را ندارند و تولیدکننده 
ایرانــي از فرصت نبود رقابت با محصوالت 
خارجي اســتفاده مي کنند، به طوري که 
اکنون بخش عمده این محصوالت از نظر 
راندمان، وضعیت مناسبي ندارند و میزان 
مصرف آن ها باال است و همین مساله یکي 
از دالیــل اصلي مصرف بــاالي انرژي در 

کشور شناخته مي شود.

کاهش مصرف کافي نیست؛ سرمایه گذاري فراموش نشود!

رئیس آژانس بین المللی انرژی: نفت ۱۰۰ دالری تهدید واقعی برای اقتصاد است
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرد ۱۰۰ دالری شــدن قیمت نفت، تهدیدی واقعی برای اقتصاد جهان بود.فاتح بیرول که در حاشــیه کنفرانس اقلیمی COP۲۷ در 
مصر صحبت می کرد، با بیان این که از تصمیم اوپک پالس برای کاهش تولید در دیدار پنجم اکتبر این گروه، متعجب شد، اظهار کرد: کشورهای تولیدکننده نفت در گذشته تصمیماتی 
گرفتــه بودنــد که بازارها را آرام کرده بود.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی به رویترز گفت: این تصمیم، تورم را تحت فشــار صعودی بیشــتری قــرار داد و اقتصاد جهانی را ضعیف کرد.

تولیدکنندگان اوپک پالس با وجود مخالفت آمریکا و ســایر کشــورها، در دیدار اکتبر تصمیم گرفت هدف تولیدش را به میزان دو میلیون بشکه در روز کاهش دهد. دیدار بعدی این گروه 
چهارم دســامبر در وین برگزار می شــود.بر اساس گزارش رویترز، بیرول گفت: مقامات کشــورهای در حال توسعه که در کنفرانس اقلیمی شرکت کرده اند، به قیمت باالی نفت به عنوان 

عامل تورم اشاره کرده اند.

نجات آب تهران در دست بخش خانگي است یا کشاورزي؟
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وزیر آموزش و پرورش خبرداد: افزایش ساعات به کارگیری معلمان بازنشسته در آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به کارگیری بازنشستگان در اولویت وزارت آموزش و پرورش نیست، گفت: برای تدریس تمام وقت معلمان بازنشسته در مقطع ابتدایی به دنبال مجوز سران قوا 
هستیم. یوسف نوری درباره علت به کارگیری بازنشستگان در کالس  های درس، گفت: هر ساله بازنشستگان به علت کمبود معلم و برای ترمیم کمبود ساعات آموزش و پرورش به کار گرفته می شدند و این 
موضوع در طول سالیان گذشته همواره وجود داشته است. وی با بیان اینکه امسال بحث ما روی ساعات فعالیت بازنشستگان به ویژه در مقطع ابتدایی بود، افزود: در سال های گذشته مجوزی صادر شده 
بود که این عزیزان به صورت یک سوم ساعات قانونی در کالس های درس حاضر شوند ولی با توجه به اینکه این امکان وجود ندارد که سه معلم برای یک کالس درس در مقطع ابتدایی در نظر بگیریم 
لذا این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد تا از این معلمان بازنشسته در دوره ابتدایی به صورت ۲۴ ساعته استفاده شود. بر اساس اعالم خانه ملت، نوری با بیان اینکه فکر می کنم این موضوع در 
جلسه سران تصویب شده البته باید دید ابالغ هم شده یا خیر، ادامه داد: تنها تغییری که امسال در نحوه به کارگیری بازنشستگان داشتیم، افزایش ساعات آن ها است. وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: 
البته سیاست ما در به کارگیری نیروها، نخست با معلمان اصلی و موظف بوده به عالوه اضافه تدریس های آن ها، سپس با معلمان خرید خدمات  و در نهایت از وجود نیروهای بازنشسته استفاده می کنیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اعالم کرد

اوج گیری آنفلوآنزا با آمدن زمستان
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
شاهرود گفت: بیماری آنفلوانزا با سردتر 

شدن هوا و زمستان اوج می گیرد.
دکتر حمیدرضا بیکی در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهــار کرد: بیماری آنفلوانزا 
یک بیماری تنفسی حاد واگیردار با منشأ 
ویروسی اســت که ویروس آن گونه های 

متعددی دارد.
وی تصریح کرد:  بیماری آنفلوانزا در 
تمامی طول سال رخ می دهد اما معموالً 
بیشــترین زمان فعالیت آن در ماه های 

سرد سال و اوج آن در زمستان است.
این پزشک از تب و لرز، درد عضالنی، 
درد مفاصل، سردرد و خستگی به عنوان 
برخی از عالئم این بیماری نام برد و ادامه 
داد: ســرفه، ناراحتی گلــو، آب ریزش از 
بینی یا گرفتگی بینی، تهوع، استفراغ و 
اسهال که در عده ای از بیماران و از جمله 
در کودکان شایع تر از بزرگساالن از دیگر 

عالئم این بیماری است.
* با بدتر شــدن ایــن عالئم به 

پزشک بروید
وی با بیــان اینکه بعضــی از عالئم 
ممکن اســت بیش از یــک هفته طول 
بکشد اضافه کرد: همچنین ممکن است 
عالئــم در بعضی از افراد بســیار خفیف 

باشد. در افرادی که قباًل واکسینه شده اند 
یــا به علت ابتــالی قبلی  بــه بیماری 
آنفلوانزا مقداری ایمنی کســب کرده اند 

عالئم ممکن است خفیف باشد.
دکتر بیکی در پاســخ به پرسشی در 
ارتباط با زمان مراجعه بیمار به پزشــک 
افــزود: در صــورت بروز و بدتر شــدن 
عالئمی نظیر: کوتاه شدن تنفس )سختی 
تنفس( یا تنفس ســریع، درد ســینه، 
گیجی یا سرگیجه ناگهانی و یا استفراغ 
مداوم بیمار باید فوراً به پزشک مراجعه 

کند.
این پزشــک متخصص با بیان اینکه 
دفع ویروس احتمــاالً در افراد بالغ بین 
۳ تا ۵ روز بعد از بروز نشانه های بالینی 
بیماری است اضافه کرد: بروز نشانه های 
بالینی بیماری در کودکان نیز هفت روز 

بعد از آن ادامه دارد.
منتشــر  چگونه  آنفلوانــزا   *

می شود؟
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
شــاهرود بــه چگونگــی انتشــار این 
بیماری آنفلوانــزا پرداخت و اظهار کرد: 
ویروس هــای آنفلوانزا به طــور عمده از 
طریق هــوا )ذرات ریز تنفســی آلوده( 
توسط سرفه و عطسۀ فرد بیمار منتقل 

می شــوند.آنفلوانزا همچنیــن از طریق 
تماس با سطوح آلوده به ویروس منتقل 

می گردد.
وی با بیان اینکــه آنفلوانزا می تواند 
توســط فرد آلــوده )فرد آلــودۀ بدون 
عالمت( و یا بیمــار )فرد دارای عالمت( 
به سایرین منتقل شود افزود: افراد بیمار 
می توانند از یک روز قبل از شروع عالئم 
تا ۵ تا ۷ روز بعد از شروع عالئم بیماری، 
آلوده کننده باشند. ضمن اینکه کودکان و 
افراد دارای ضعف سیستم ایمنی مبتالبه 
آنفلوانزا می توانند به مدت بیشتری )گاه 

تا ۲۱ روز( آلوده کننده باشند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
شــاهرود با بیان اینکه خطر ناشــی از 
عوارض بیماری در افرادی که بیشــتر از 
سایرین در معرض خطر بیماری آنفلوانزا 
قرار دارند افزایــش می یابد گفت: افراد 
ســالمند باالی ۶۵ ســال، زنان باردار، 
افراد دارای بیماری زمینه ای مزمن، افراد 
بیش ازحد چاق، کــودکان ۶ماهه تا ۱۸ 
ساله ای که به مدت طوالنی تحت درمان 
با آسپیرین قرار دارند، افرادی که داروی 
ضعیف کننده ایمنی یا کورتیکواستروئید 
مصرف می کنند و همچنین ســاکنین 
آسایشگاه ها و کارکنان و...از جمله گروه 

های در خطر بیشتر هستند.
وی بــا اشــاره به چگونگــی درمان 
آنفلوانزا تصریح کرد: آنفلوانزا یک بیماری 
ویروســی اســت بنابراین داروهای ضد 
میکروبی )آنتی بیوتیک ها( بر آن تأثیری 
ندارند. تجویز آنتی بیوتیک با نظر پزشک 
و در موارد خاص )ازجمله همراه شــدن 
یک بیماری میکروبی با بیماری آنفلوانزا( 
مفید اســت. در بیشــتر موارد آنفلوانزا، 
میکروبی اضافه نمی شود و بیمار نیاز به 

آنتی بیوتیک ندارد.
* چه کســانی نباید واکســن 

آنفلوانزا بزنند؟
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
آنفلوانزا  بیماری  شــاهرود گفت: عالئم 
معموالً با اســتراحت در منزل، نوشیدن 
مایعات به میزان کافی و دریافت داروهای 

ضد دردهای عضالنی بهبود می یابد.
وی اضافه کرد: داروهای ضدویروسی 
خاصــی بــرای کاهش شــدت و مدت 
بیمــاری آنفلوانــزا زیر نظر پزشــک و 
در مــوارد خاص معموالً بــرای افراد در 
معرض خطــر و پرخطر تجویز می گردد 
و به هیچ عنوان نباید به عنوان خوددرمانی 

مورداستفاده قرار گیرند.
دکتر بیگی به نقش واکسن آنفلوانزا 

در پیشــگیری از بیماری اشــاره کرد و 
افزود: زنان بــاردار وزنان تا دوهفته پس 
از زایمان، سالمندان، افراد دارای بیماری 
زمینه ای مزمــن )قلبی-ریوی-کلیوی-

کبدی-عصبی، افــراد خیلی چاق، افراد 
دارای کمبود یا نقص سیســتم ایمنی و 
کارکنان درمانی و پزشــکی به خصوص 
در بخش های با بیماران ضعف ایمنی از 
جمله گروه هایی هســتند که در اولویت 

دریافت واکسن آنفلوانزا قرار دارند .
این پزشــک تاکید کــرد: همچنین 
افرادی که به تخم مرغ حساسیت شدید 
دارند، افرادی کــه مبتالبه یک بیماری 

حاد با یا بدون تب هســتند و افرادی که 
قباًل در زمان دریافت واکســن آنفلوانزا، 
حساسیت نشــان داده اند، نباید واکسن 

آنفلوانزا بزنند.
 معــاون درمــان دانشــگاه علــوم 
تاکید کرد: همچنین  پزشکی شاهرود 
اگــر بیماری خاصــی داریــد، قبل از 
تزریــق واکســن آنفلوانزا با پزشــک 
افراد دارای  اینکه  مشورت کنید.ضمن 
حساسیت و آلرژی که نیازمند دریافت 
واکسن هســتند باید در مراکزی اقدام 
به واکسیناســیون کنند که امکانات و 

تجهیزات کافی برای احیا دارند.

چمران تاکید کرد؛

تهران جزو ۱۰ شهر بحران زای کشور
رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: تهران جزو ۱۰ شهر بحران زای کشور است.

مهدی چمران روز گذشته در آیین بهره برداری از دستاوردهای سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شــهر تهران، گفت: شهر امن آنقدر مهم است که خداوند در قرآن 
به آن قسم یاد کرده است. بی تردید شهر ایمن و پایدار بسیار مهم است و از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: تهران جزو ۱۰ شهری است در کشور که مخاطرات طبیعی زیادی دارد؛ 
البته مخاطرات غیرطبیعی مثل جنگ تحمیلی را هم داشتیم ولی زلزله و سیل و سایر 
مسائل خطر آفرین هم در تهران داریم  و به این ترتیب تهران جزو ۱۰ شهر بحران زای 
کشور است. رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در تهران مخاطرات دیگری همچون 
ناپایداری ســاختمان ها را نیز داریم که این موضوع به خود شهروندان بستگی دارد و 
معضلی است که باید توســط خود مردم حل شود. برای ایمن سازی شهر تهران باید 
تالش زیادی صورت گیرد و تاکنون اقدامات قابل تقدیری انجام شده اما کافی نیست. 
اگر زلزله ای در تهران با درجات باال رخ دهد معلوم نیســت چه اتفاقی می افتد. گفته 
شــده شاید در تاریخ این اتفاق بی نظیر باشد شهری با این جمعیت و تراکم به دلیل 
ترافیک پیچیده در شــرایط عادی نیز تردد در آن با مشکل مواجه است و در بحرانی 
مانند زلزله معلوم نیست حتی سیســتم های مخابراتی، کار خود را به درستی انجام 
دهند لذا در سازمان مدیریت بحران سیستم مخابراتی برای بحران در نظر گرفته شده 
است. وی تاکید کرد: در مساجد نیز پایگاه هایی در حال شکل گیری است که این امر 
ضرورت ویژه ای دارد تا از این طریق مردم خودشان بتوانند به خودشان کمک کنند. 
در سال های گذشته مانورهایی داشتیم که امروز نیز درخواست می کنیم این مانورها 
برای اعضای ســتادها و اســتان های معین بار دیگر برگزار شود. در مواقع خطر شاید 
خود تهران نتواند به خودش کمک کند و باید از استان های معین برای کمک بیایند. 
بی تردید انسان هایی عاقل پیشگیری و پیش بینی می کنند. چمران در بخش دیگری 
از صحبت های خود در خصوص ســاختمان های ناایمن نیز اظهار کرد: ساختمان های 
پایدار و نظارت بر آنها وظیفه نظام مهندسی است؛ لذا ساختمان هایی که می خواهند 
ساخته شــوند باید مورد نظارت قرار گیرند تا پایدار ساخته شود. متاسفانه در تهران 
قبال شاهد بودیم که ساختمان در حال ساخت فرو ریخته که باید در این حوزه دقت 

نظر ویژه ای داشته باشیم. 

یک اپیدمیولوژیست با اشــاره به دوره پنهان ماندن 
عالئم بیمــاری کرونا و آنفلوآنزا و احتمــال انتقال این 
بیماری ها در ایــن دوره، در عین حال توصیه هایی را به 
مســافران جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برای مصون ماندن از 

ابتال به کرونا و آنفلوآنزا تشریح کرد.
دکتر بابک عشــرتی دوره کمــون کرونا و آنفلوآنزا و 
وضعیت انتقال این بیماری هــا در دوره پنهان بیماری، 
گفت: دوره کمون آنفلوآنزا حدود ســه تا پنج روز است. 
ایــن در حالی اســت که درباره کرونا ایــن دوره کمون 
مقــداری طوالنی تر بوده و تا ۱۵ روز هم ممکن اســت 
تا زمان ظهور عالئم بیماری طول بکشــد. در عین حال 
هــم در آنفلوآنزا و هم در کرونــا انتقال عفونت در دوره 
کمون اتفاق می افتد؛ به طوری که فرد ممکن است بدون 

عالمت باشد، اما می تواند بیماری را منتقل کند.
* اقدامات بهداشتی برای پیشگیری از کرونا و 

آنفلوآنزا
وی افزود: بر همین اســاس هم بر استفاده از ماسک 
در زمان شــیوع این بیماری ها تاکید می شود. در عین 
حال بحث شستن دست ها نیز مهم است که البته درباره 
آنفلوآنزا بیش از کرونا نیز اهمیت دارد و این توصیه ها به 
این دلیل اســت که میزان انتقال در دوره بی عالمت یا 

کمون بیماری کمتر شود.
* عالئم آنفلوآنزا

عشــرتی درباره وضعیت شــیوع آنفلوآنزا در کشور 
و عالئــم آن نیز گفت: ســویه در گردش آنفلوآنزا عمدتا 

سویه H۱N۱ بوده و سویه ای قدیمی است. از نظر عالئم، 
ظاهر آنفلوآنزا تفاوت چندانی با کرونا ندارد؛ به طوری که 
در آنفلوآنــزا هم در وهله اول عالئمی مانند تب، آبریزش 
بینی، ســوزش و درد گلو پدیدار می شود و بعد به تدریج 
سرفه ظاهر می شود و اگر بیماری به سمت شدید شدن 
رود، عالئم تنفسی شدیدتر را خواهیم داشت که ممکن 
است بیمار در این شرایط نیاز به بستری داشته باشد. وی 
درباره عالئم خطر در آنفلوآنزا، گفت: افرادی که به بیماری 
زمینه ای مبتال هستند مانند مبتالیان دیابت، سرطان و ... 
یا افراد سالمند و زنان باردار بهتر است که همان زمان که 
عالئم و بیماری در آنها شروع می شود، به پزشک مراجعه 
کرده و معاینه شوند؛ به طور کلی هم هر کس که احساس 
می کند عالئمش رو به بدتر شــدن است، به گونه ای که 
دارد تنگی نفس پیدا می کند، ســرفه هایش بیش از حد 
زیاد شــده و اذیت کننده است، بهتر است که به پزشک 
مراجعه کنند. در عین حال جوانان و افرادی که بیماری 
خاصــی ندارند، در منزل اســتراحت کننــد، تب برهای 

ساده ای مانند استامینوفن و مایعات زیاد مصرف کنند.
* توصیه های بهداشتی به مسافران جام جهانی

عشــرتی در ادامه صحبت هایش با اشاره به برگزاری 
جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر در شرایط شیوع بیماری هایی 
مانند آنفلوآنــزا و کرونا و در توصیه هایی به ایرانیانی که 
قصد دارند برای تماشای این رویداد ورزشی به قطر سفر 
کنند، گفت: مهمترین موضوعی که مسافران جام جهانی 
قطر باید رعایت کنند، رعایت بهداشــت فردی است. به 

خصوص بحث شستن دست ها که البته این موضوع باید 
در همه مسافرت ها رعایت شود و به دفعات باید دست ها 
شسته شود. چه از وسیله نقلیه شخصی و چه از وسیله 
نقلیه عمومی اســتفاده شود، بحث شستن دست ها باید 
مورد توجه باشد. کسانی هم که با هواپیما و ... مسافرت 
می کنند، از جمله مســافران جام جهانی حتما باید این 
نکته را رعایت کنند. وی ادامه داد: نکته دیگر این است 
که افرادی که می خواهند ســفر کننــد، نباید عالمت 
بیماری داشــته باشــند. اگر فردی عالئمی مانند تب یا 
ســرفه دارد، بهتر است که ســفر نکند. حال اگر فردی 
بلیتش را خریداری کرده و قصد سفر دارد، اگر عالمت دار 
شــد، باید حتما از ماسک استفاده کند. درباره کرونا هم 
در کشور ما و در کشور قطر تزریق حداقل دو دز واکسن 
کرونا است. منتها ما در پروتکل کشوری خودمان بحث 
تزریــق دز چهارم را هم مطرح کردیم وتوصیه می کنیم 
که به ویژه افراد ۱۲ سال به باال اگر از دز سوم شان شش 
ماه گذشــته، دز چهارم را تزریق کنند. عشــرتی ادامه 
داد: در آنفلوآنزا بحث گروه های خاص مطرح اســت. به 
طوری که اگر افــراد به بیماری زمینه ای مانند دیابت و 
... مبتال هســتند، حتما واکسن آنفلوآنزا را تزریق کرده 
و بعد برای جام جهانی یا ســفرهای دیگر عازم شــوند. 
در عین حال مردم وقتی وارد جاهای شــلوغ و پرتجمع 
مانند استادیوم ها می شوند، بهتر است که ماسک داشته 
باشند. حتی در فضای باز هم اگر تجمع زیاد باشد، باید 

از ماسک استفاده شود.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شــکایات وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
درباره روند بازرســی ها از شــرکت های تابعه این 
وزارتخانه، فسادهای محرز شده در این شرکت ها و 
پرونده های ارسالی به قوه قضائیه گفت: پرونده های 
متعددی به قوه قضائیه ارسال شده است که امور 
حقوقی وزارتخانه در جریان آن هستند. تا جایی 
که مطلعم ۶۰ پرونده در جریان رسیدگی قضایی 

قرار گرفته است.

مهری طالبی دارستانی درباره روند بازرسی ها 
از شــرکت های تابعــه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی اظهار کــرد: از زمــان ورود به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت ســیزدهم، 
گزارش هــای متعددی مبنی بــر تخلفاتی که در 
هولدینگ ها و شرکت های اقتصادی رخ داده بود 
به دست ما می رســید. وی افزود: با دستور وزیر 
وقت، شأن ورود در دبیرخانه هیئت امنای تأمین 
اجتماعــی پیدا کردیم و کمیته ای را تحت عنوان 
کمیته بازرسی دبیرخانه هیئت امنا شکل دادیم که 

از آن طریق به شرکت ها ورود کنیم.
مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شــکایات وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
بــا بیان اینکه تا قبل از ایــن زمان، چیزی مبنی 
بر بازرســی ادواری یا ســرزده از شــرکت های 
زیرمجموعه دبیرخانه هیئت امنا وجود نداشــت 
گفت: بازرسان تأمین اجتماعی بازرسی و نظارت 
را انجام و تالش می کردند خودشــان مســائل را 
به صورت داخلی تا حدی حل کنند اما ما احساس 
کردیم نیازمند یک نظارت باالسری برای رسیدگی 

به وضعیت شرکت ها از منظر بازرسی هستیم.
طالبی ادامه داد: به همین خاطر یک آیین نامه 
تدوین و به اجرا گذاشــته شد. تیم های تخصصی 
با توجه به تعدد کارهایی که در شــرکت ها انجام 
می شود، تشکیل شدند و از این تیم های تخصصی 
برای بازرسی اســتفاده می کنیم. وی با اشاره به 

اینکه تاکنون به همین شیوه از ۵۰ شرکت بازرسی 
کرده ایم اظهار کرد: تعدد شرکت ها و گزارش های 
مرتبط، به قدری زیاد است که ما نمی توانیم همه 
را بازرسی کنیم. به همین خاطر عالوه بر بازرسی 
ادواری که ساالنه برنامه ریزی می کنیم و اینکه بر 
اساس فوریت و اولویت در کدام شرکت ها حضور 

یابیم، اقدام دیگری را در دستور کار قرار دادیم.
مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شــکایات وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
افــزود: بر این اســاس از بازرســان زیرمجموعه 
هولدینگ ها و شــرکت ها می خواهیم که بندهای 
مختلف گزارش ارســالی را بررسی و نتیجه را به 
ما اعالم کنند که درنهایت صحت ســنجی انجام 
و برمبنای آن گزارشــی برای وزیر که مســئول 
دبیرخانــه هیئت امنا اســت آماده و یک بســته 
پیشــنهادی هم برای رفع مشکالت شرکت ارائه 
می شــود. طالبی در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
فسادهای محرز شده و پرونده های ارسالی به قوه 
قضائیه گفت: پرونده های متعددی به قوه قضائیه 
ارسال شده اســت که امور حقوقی وزارتخانه در 
جریان آن هستند. تا جایی که مطلعم ۶۰ پرونده 
در جریان رســیدگی قضایی قرار گرفته است که 
عمدتــاً مربوط به دولت قبل هســتند. در دولت 
جدید یک مورد داشتیم که تخلف بود، فساد نبود 
و برمبنای ناآگاهی صورت گرفته بود که ســریع 

رسیدگی کرده و جلویش را گرفتیم.

توصیه های بهداشتی به مسافران جام جهانی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بیان اینکه در صورتی 
کــه تعداد خانوارهــای فاقد مســکن دارای چند معلول تحت 
پوشش بهزیستی، افزایش نیابد، ظرف یکی دو سال آتی صاحب 
مسکن خواهند شد، از پیگیریها جهت اختصاص امتیازات ویژه 

به معلوالن خبر داد.
ســید صولت مرتضوی در حاشیه نشست علمیـ  تخصصی 
مدیران ارشد ستادی و اســتانی سازمان بهزیستی کشور و در 
جمع خبرنگاران، در خصوص تامین مســکن معلوالن و جامعه 
تحت پوشش بهزیســتی اظهار کرد: با توافقاتی که با نهادهای 
حمایتی، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و ستاد اجرایی فرمان 
امام صورت گرفته است، احداث مسکن خانواده های دارای چند 
معلول، تضمین شــده است. تعداد قابل توجهی واحد مسکونی  
احداث و به خانواده ها تقدیم شــده و مابقی آن هر تعدادی که 
باشد به صورت چند جانبه با سازمان بهزیستی و این نهادهای 
حمایتی تامین می شود. همچنین زمین واحدهای مسکونی با 
منابعــی ، تامین و تجهیز و تکمیل خواهد شــد. بازه زمانی آن 
خیلی زمان بر نیست. البته اینکه بگوییم )واحدهای مسکونی( 
هم زمان برای همه احداث می شــود، اینطور نیست و به صورت 
ســنواتی و با اولویت ساخته می شود. به نظر اگر تعداد افزایش 
نیابد، ظرف یک تا دو ســال خانواده هــای دارای چند معلول، 

منازل مسکونی شان تامین خواهد شد. 
مرتضوی با بیان اینکه برای ســایر معلــوالن نیز امتیازات 
ویژه ای هم سازمان بهزیستی و هم حوزه معاونت تعاون وزارت 
کار پیگیر هســتند تا تعاونیهای مختلف، تسهیالت مناسبی را 
پرداخت کنند افزود: اقدامات خوبی در این حوزه انجام شــده 

است. 
مرتضوی در پاسخ به سوالی خصوص چرایی اجرا نشدن بند 
۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از معلوالن اظهار کرد: بخشــی ممکن 

است کمبود منابع و عدم تامین و تخصیص منابع باشد و بخشی 
نیاز به پیگیری دارد که ابالغ کردیم با قوت و قدرت پیگیر باشند 
و به نهادهای نظارتی گزارش کنند تا دســتگاه های مختلف به 

وظایف خود عمل کنند. 
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص مســتمری 
معلولیتهای شــدید نیز بیان کرد: همه تالش این است که آن 

را به حداقل حقوق کار افزایش دهیم.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۲ هم تالش می کنیم که مشکالت 

برطرف شود اما منابع هم در کشور محدودیت دارد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در نشست »علمی 
تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان بهزیستی کشور« با 
اعتقاد بر اینکه کار بهزیستی سخت و دشوار است اما در مقابل 
این سختی، برای آن پاداش در این دنیا و آخرت در نظر گرفته 
می شــود، گفت: الزمه کار بهزیســتی در دو چیز خالصه شده 
است، نخست  درست و دقیق انجام دادن آن یعنی همان تقوی 

و پرهیزگاری  و دیگری نظم و توجه داشتن به آن است.
مرتضوی در ادامه گفت: علمای علم کالم برای امانت مراتب 
و درجاتی قایل هســتند که یکی از این امانات انسان است که 
مهمترین آن در حوزه بشریت است. بنابراین باید توجه داشت 
که مسوولیتی که در این خصوص برعهده ماست اگر به درستی 

انجام نشود پشیمانی بدنبال دارد.

وزیر کشور درباره وضعیت مدارس در حوادث و ناآرامی های 
اخیــر و کنترل بی نظمی ها، اظهار کرد: دانش آموزان ما دانش 
آموزان انقالبی، خوب و متعهد هســتند. ما مشــکل مهمی در 

مدارس نداشتیم و مشکالتی هم اگر بود برطرف شد.
احمد وحیدی در حاشیه نشست علمی ـ تخصصی مدیران 
ارشد ســتادی و استانی ســازمان بهزیستی کشــور در جمع 
خبرنگاران افزود: ما مشــکل مهمی در اتفاقات اخیر در مدارس 
نداشتیم. در بعضی از مدارس اندک مشکلی بود که با تذکراتی 
که به اولیاء و مربیانشــان و خود آنها داده شــد توجه کردند و 

مشکالتی هم اگر بود برطرف شد.
وی افــزود: آن اندک دانش آموزانی هم که احیانا دچار یک 
آســیبی هســتند و به هرحال دچار خالءهای روحی و فکری 
هســتند که بعضی از کارها را می کننــد؛ باید با مالطفتی که 

صورت می گیرد مشکل آنها برطرف شود.
وزیر کشــور درپاسخ به این ســوال که دانش آموزان چطور 
می توانند از کشور دفاع کنند، گفت: ما مشکلی اصوال در دانش 
آموزان نداشتیم. عملکردشــان خیلی خوب بوده است و البته 
دانش آموزان امید و آینده یک کشور هستند و باید خوب درس 
بخوانند و متعهدانه و مسئوالنه با همه نیازمندیهای کشورشان 
آشنا شوند و بتوانند بازیگران اصلی صحنه مدیریت آینده کشور 

باشند.
احمد وحیدی همچنین در نشست علمی و تخصصی مدیران 
ارشد ستادی و استانی سازمان بهزیستی کشور که روز گذشته 
با حضــور وزیر کار و رفاه اجتماعی و علی محمد قادری رئیس 
سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، گفت: برنامه  و ذات سازمان 
کمک رســانی به کسانی است که دچار آسیب هایی شدند و در 
موقعیتــی قرار گرفتند که نیاز به امداد و حمایت دارند و این از 
بزرگترین نعمت هایی اســت که یک سازمان می تواند درصدد 

رفع نیازهای مردم برآید.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی اضافه بر اینکه یک نهاد 
انقالبی اســت به دلیل اینکه مولود انقالب است و نشان دهنده 
عمق توجه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی به پرداختن 
به مسایل مردمی که دچار حادثه و آسیبی شده اند، می باشد که 
در ذات خود یک نهاد انقالبی است، گفت: بهزیستی همچنین 
یک نهاد اجتماعی اســت که با فرآیندهای اجتماعی مختلفی 
در کشــور ســر و کار دارد و آنها را بررسی می کند و برای آنها 
چاره جویی می کند و با عموم یک جامعه ای مواجه اســت که 

درصدی از جامعه کل را تشکیل می دهند.
وزیر کشور با بیان اینکه بهزیســتی یک نهاد امدادرسان و 
کمک رســان اســت و در مجموع یک نهاد با مجموعه وظایف 
ترکیبی است که بسیار حایز اهمیت است، تصریح کرد: اهمیت 
آن موقع بیشتر نشان داده می شود که رهبر معظم انقالب چند 
جلسه گذاشتند و از مسئولین خواستند که به جد به این مهم 

اقدام کنند و بپردازند.
وحیدی بیان کرد: آســیب های اجتماعــی در هر جامعه ای 
وجود دارد؛ اما این آسیب های اجتماعی ولو اندک هم در جامعه 
مــا که برخوردار از مکتب قوی و پویاســت و آرمان های بلند و 
یک رسالت مهم جهانی دارد و این رسالت یک رسالت انسانی و 

اخالق است، زیاد است.

وزیر کار و رفاه اجتماعی:

خانوارهای دارای چند معلول ظرف یکی دو سال صاحبخانه می شوند
 وزیر کشور:

آسیب های امروز جامعه ما ناشی از ورود فرهنگ مخرب غربی است
درحالی به تازگی قانونگذار در اصالح 
آئین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از 
اطفال و نوجوانــان، موضوع »جمع آوری 
کــودکان کار و خیابان« را بــا اتکاء به 
»پلیــس ویژه اطفــال« در نظر دارد که 
عنوان می شود کار این پلیس در حقیقت 

مددکاری با رویکرد ضابط قضایی اســت؛ الیحه ای که البته هنوز تصویب نشده و در 
کمیسیون قضایی در دست بررسی قرار دارد.

چندی پیش بود که رییس انجمن مددکاران اجتماعی نسبت به اصالح آئین نامه 
اجرایــی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در بخشــی از موارد اصالحی 
آن عبارت »جمع آوری کودکان کار و خیابان« توســط پلیس مطرح اســت، واکنش 
نشان داد و گفت که اضافه شدن واژه »جمع آوری« به آیین نامه به معنی بازگشت به 
عهد دقیانوس اســت. در این میان اما محمد نصیری معاون فرهنگی و امور اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور در خصوص اصالح آیین نامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال 
که در بخشی از اصالحات آن به جمع آوری این کودکان اشاره دارد، می گوید: این کار 
توســط پلیس اطفال انجام خواهد شد. در حقیقت پلیس اطفال مددکاری با رویکرد 
ضابط قضایی است. وی اظهار می کند: در آیین نامه اصالح شده به آن مفهوم، موضوع 

جمع آوری وجود ندارد بلکه به جذب، شناسایی و حمایت اشاره شده است.
نصیــری گفت: در آنجا تکلیفی که برای پلیس مبنی بر جمع آوری در نظر گرفته 
شــده، زمانی است که کودک در جایی مشاهده شود که ممکن است برای او آسیب زا 
باشــد و در مخاطره جدی قرار گیرد و اینطور نیست که پلیس از فردا در خیابان هر 

کودک کار و خیابانی را دید برای جمع آوری اش اقدام کند.
وی افزود: به عبارتی دیگر ممکن اســت کودک در جایی باشد که مکان بزه باشد، 

در این زمان پلیس برای این کودک وارد عمل می شود.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور ادامه می دهد: در قانون 
موضوعی به نام پلیس اطفال پیش بینی شده است اکنون الیحه پلیس اطفال در حال 
رســیدگی در کمیسیون حقوقی مجلس اســت و این کار توسط پلیس اطفال انجام 

خواهد شد. در حقیقت پلیس اطفال، مددکاری با رویکرد ضابط قضایی است.

 توضیحات بهزیستی درخصوص 
»جمع آوری کودکان کار و خیابان« توسط پلیس

تعــاون، وزارت  بازرســی   مدیــرکل 
کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

۶۰ پرونده فساد شرکت های 
 اقتصادی وزارت رفاه 

در حال رسیدگی قضایی
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 سال دهم-شماره ۳۳۲

نمایش »جویلند« فیلمی که از سوی پاکستان برای رقابت اسکار بین المللی 
معرفی شده، به دلیل ارایه مطالبی که بسیار ناپسند خوانده شده، ممنوع شد.

به گزارش ورایتی، دولت پاکســتان نمایش فیلم »جویلند« ساخته سعیم 
صادق را که به عنوان نماینده این کشور برای اسکار معرفی شده بود، به دلیل 

داشتن مطالب بسیار ناپسند و زننده ممنوع کرد.
وزارت اطالعات و پخش پاکســتان گفته است هیات سانسور این کشور 
۱۷ ماه آگوســت ایــن فیلم را تایید کرد، اما اکنــون تصمیم خود را عوض 

کرده است.
گفته شــده شکایت های کتبی دریافت شــده مبنی بر اینکه فیلم حاوی 
مطالبی بسیار ناپسند اســت که با ارزش های اجتماعی و معیارهای اخالقی 
جامعه تناسب ندارد و با هنجارهای مبنی بر نجابت و اخالق که در بخش ۹ 

قانون فیلم سینمایی آمده نیز مغایرت دارد.
»جویلند« قرار بود از ۱۸ نوامبر در پاکستان به نمایش درآید.

ورایتی با کارگردان و تهیه کنندگان فیلم تماس گرفت، اما آنها هنوز اظهار 
نظری نکرده اند.

داستان »جویلند« در الهور پاکستان می گذرد و شخصیت اصلی آن حیدر، 
کوچک ترین پسر یک خانواده متوسط شهری است. او مخفیانه به یک تئاتر 
رقص می پیوندد و عاشــق یکی از رقصندگان آنجا می شود که فردی ترنس 
است. مشکالتی که در ادامه در خانواده به وجود می آید مسیر اصلی داستان 

را تعیین می کند.
این فیلم در بهار امســال در بخش نوعی نگاه جشــنواره کن جایزه هیات 
داوران را از آن خود کرد و مالله یوســف زای برنده جایزه نوبل به عنوان تهیه 

کننده اجرایی به این پروژه پیوسته است.
روز جمعه نیز جایزه سینمای جوان آسیا پاسیفیک اسکرین که با همکاری 
انجمن منتقدان NETPAC و مدرســه فیلم گریفیث اهدا می شود به این 

فیلم تعلق گرفت.

»پل هگیس« فیلمســاز برنده اسکار، پس از متهم شدن در پرونده مدنی 
تجاوز به یک روزنامه نگار به نام »هالی برست« به پرداخت حداقل ۷.۵ میلیون 

دالر غرامت محکوم شد.
به گزارش اســکرین، »هالی برست« ادعا کرده بود که »پل هاگیس« پس 
از نمایــش یک فیلم در ژانویــه ۲۰۱۳ در خانه اش در منهتن نیویورک به او 
تجاوز کرده و هیات منصفه در نهایت این کارگردان را مسئول تجاوز جنسی 

و حداقل به پرداخت ۷.۵ میلیون دالر محکوم کرد.
این حکم پــس از یک محاکمه مدنــی ۱۵ روزه در دادگاه ایالت منهتن 

صادر شد.
»هگیس« در ماه ژوئن امســال نیز در جنوب ایتالیا به ظن تجاوز جنسی 
در پرونده دیگری دســتگیر شد و با انکار هرگونه تخلف، ۱۶ روز را در حبس 

خانگی گذراند تا اینکه پرونده نهایتا منتفی شد.
این سینماگر ۶۹ ساله نویسندگی و تهیه کنندگی فیلم برنده اسکار »عزیز 
میلیون دالری« را در ســال ۲۰۰۵ بر عهده داشت و یک سال بعد هم فیلم 

»تصادف« را کارگردانی کرد که این فیلم نیز جایزه ای مشابه دریافت کرد.
»پل هگیس« یکی از نویســندگان »کازینو رویال« و »ذره ای آرامش« از 

سری فیلم های جیمز باند هم هست.

پاکستان نمایش فیلم نامزد اسکارش را ممنوع کرد

توقیف »جویلند«

 کارگردان متجاوز
 به پرداخت ۷.۵ میلیون دالر محکوم شد

رئیس سازمان سینمایی در جمع سینماگران استان بوشهر:

ضرورت یک انقالب محتوایی در سینما
معــاون وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی و رئیس سازمان سینمایی 
گفت: ایران، فقط تهران نیست و قرار 
نیست همه امکانات در تهران متمرکز 
شود. تحقق این شعار اگر چه سخت 
ولی رویا و راهبردی است که باید به 

ثمر بنشیند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی 
سازمان سینمایی؛ محمد خزاعی در 
ادامه ســفر یک روزه اش به اســتان 
بوشــهر در جمع صمیمــی فعاالن 
سینمایی، فیلمســازان و هنرمندان 
اســتان با بیان این مطلب    ادامه داد: 
ما حتی، از سوی برخی سینماگرانی 
که با ســرفصل اعتبارات دولتی آشنا 
نیستند در تهران تحت فشار هستیم 
که چــرا این همه توجه  به ســمت 

شهرستان ها است؟
بومی  ســینمای  به  توجه   *

تقویت سینمای ملی
خزاعــی تصریح کــرد: توجه به 
ســینمای بومی و اســتانی اجتناب 
ناپذیر اســت و فارغ از عالقه و اعتقاد 
شخصی من اگر این نگاه تقویت شود 

سینما دستخوش تحول می شود.
به گفته وی، چنانچــه نگاه ملی 
برای تقویت جریان فیلم ســازی در 
اســتان ها رقم بخورد، رشــد بسیار 
خوبی در این حــوزه حاصل خواهد 

شد.
وی بیان کرد: در چهار دهه اخیر 
۶۰۰ سالن سینما در کشور فعال بود 
که بخشــی از آنها دچار مشکل و یا 

تعطیل شدند و این نشان دهنده این 
است که نســبت به جایگاه سیزدهم 
جهانی ایــران در حوزه ســینما در 
مطلوبی  شــرایط  زیرساختی  بخش 

وجود ندارد.
خزایــی ادامه داد: اکنــون ۲۲۵ 
شهرســتان بــاالی ۵۰ هــزار نفــر 
جمعیت کشــور فاقد ســالن سینما 
هستند و این در حالی است که حتی 
شهرستان های فراتر از ۲۰ تا ۳۰ هزار 
نفر جمعیت نیز باید از سالن سینما 

برخوردار باشند.
وی گفــت: این کمبود بیانگر نگاه 
نکردن به حوزه ســینما با نگاه ملی 
اســت چراکه در صــورت وجود نگاه 
ملی بســیاری از مشــکالت برطرف 

می  شد.
خزاعی اظهار کــرد: همچنین در 
حوزه ســینما صدور کارت صالحیت 
تدریس در دســتور قرار گرفته است 
تــا از تدریس افــراد فاقد صالحیت 

جلوگیری شود.
* انقالب سینمایی در استان ها

یــادآور شــد: در ســازمان  وی 
ســینمایی برای رقــم زدن انقالب 
بزرگی در اســتان هــا برنامه ریزی 
شده و حتی اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد این 
برنامه ها اجرایی شود، اتفاقات بزرگی 

در استان ها رخ خواهد داد.
رئیس سازمان ســینمایی کشور 
ادامه داد: خروجی این برنامه ها برای 
سال آینده بروز و ظهور استعدادهای 
جدید در عرصه فعالیت سینمایی در 

شهرستان ها است.
وی بیان کرد: در شــرایط کنونی 
برخی از کشورهای منطقه که صاحب 
صنعت سینما نیســتند از نیروهای 
کشورمان استفاده و برعکس خودمان 
تجهیزات  داریم  انســانی  نیروی  که 
کافی و مناسب نداریم که این کمبود 

باید برطرف شود.
معــاون وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی گفت: برخی از استان  ها از 
لحاظ زیرساخت های سینمایی بسیار 
ضعیف هستند که برنامه ریزی بسیار 
خوبی برای توسعه زیرساخت های آنها 

انجام شده است.
وی یادآور شــد: کفــه فرهنگ و 
هنر در ایران بســیار کوچک است و 
اعتبار اختصاص یافته از سوی سازمان 
برنامه و بودجه برای فرهنگ و هنر از 

ضعیف ترین بودجه ها است.
خزاعی عنوان کرد: بودجه فرهنگ 
وهنر ساالنه سه درصد افزایش یافته، 
این در حالی است که تورم در عرصه 
تجهیزات تولیدات سینمایی ۶۰ تا ۷۰ 

درصد بوده است.
از  کمــک  درخواســت   *

نمایندگان مجلس
نماینــدگان  از  افــزود:  وی 
محترم مجلس که دغدغه تولیدات و 
توسعه ســینمایی را در استان خود 
دارند، انتظار اســت فکری جدی به 
حال استان  ها کنند چراکه کل بودجه 
سازمان ســینمایی برای استان ها ۶ 
میلیارد تومان اســت که این میزان 

اعتبار کفاف نیاز استان ها را نخواهد 
داد.

رئیس سازمان ســینمایی کشور 
افزود: در ســال جــاری بیش از ۷۰ 
درصد بودجه انجمن سینمای جوانان 
ایــران برای اســتان ها و مابقی برای 

تهران بوده است.
* شایسته ســاالری به جای 

سرمایه محوری
خزاعی گفت: در هشــت ســال 
گذشته مبنای ورود به سینمای حرفه 
ای جریان سرمایه داری بود و کسی 
که شــرایط مالی خوب داشــت می 
توانست فیلم سینمایی خود را تولید 
کند که این مبنای لیاقت و استعداد 

نبود.
وی اظهار کــرد: در این زمینه با 
ارائه فراخوان ۵۰۰ نفــر برای تولید 
فیلم نام نویسی کردند که از بین آنها 
۴۰ نفر فیلم ساز با قابلیت صالحیت 
ورود به ســینمای حرفه  ای گزینش 

شدند.
خزایــی ادامه داد: در جشــنواره 
سینمای جوان امسال برای نخستین 
بار چهار فیلم ساز منتخب شهرستانی 
انتخاب شــدند که بنیاد ســینمای 

فارابی از آنها حمایت خواهد کرد.
رئیس سازمان ســینمایی کشور 
گفت: شــرایط بــرای کار حرفه ای، 
تولید و نگاه جدی به استان ها تقویت 
شده که این مقدمه ساز تعریف های 
جدیدی برای سازمان سینمایی است.

خزاعــی یادآور شــد: در خیلی از 

استان ها ســینما داریم ولی مخاطب 
نداریــم کــه باید بــا نهضت جذب 
مخاطب تالش کرد انقالب بزرگی در 

این زمینه انجام شود.
وی ادامــه داد: بعد از ۱۲ ســال 
اکنون شورای فرهنگ و هنر و عالی 
ســینمایی فعال شــده است که این 
اقدام  هایی ارزشمند  شوراها مقدمات 

در این حوزه خواهد بود.
خزاعی بیان کرد: اینکه شــورای 
عالی سینما با حضور معاون اول وی 
تشکیل می شود این نشان از اهمیت 

این حوزه در کشور است.
وی ادامــه داد: مــی توانیم یک 
انقالب سینمایی در اســتان ها برپا 
کنیم. درهای ســازمان سینمایی   و 
موسســات آن به روی ســینماگران 

شهرستانی باز شده است.

* سینما مقیاس دقیق آسیب 
شناسی اجتماعی

رئیس سازمان سینمایی؛ با اشاره 
به این نکته که مســئوالن به سینما 
به مثابــه بهترین مقیــاس و امکان 
پژوهش، آسیب شناسی و نیازسنجی 
و .. تاکنون استفاده نکردند تاکید کرد: 
البته، الزم اســت به سمت جریانات 
جدید محتوایی در سینما برویم. وی 
گفت: برغم برخی حواشــی بازدارنده 
در مســیر راهیابی به اهداف و برنامه 
ها، بنده و همکارانم مصر هستیم که 
حرکت تحولی سینمای استان ها را 
به طور جدی پیگیری کنیم. چرا که 
بر این باوریم که باید همه هنرمندانی 
که متعلق به این اب و خاک هستند 
و به عزت، اقتدار و منافع ملی آن فکر 

می کنند حمایت شوند.

 خواص نارون کوهی برای پوست
 مو و دیگر اعضای بدن

نوشــــــین طاهری نوری- احتماال خیلی از شما نام نارون کوهی را شنیده  
اید. در واقع نارون کوهی های که معموالً آن را با نام  های دیگری مثل فندق افسونگر 
یا جادوگر هیزل گیاهی است که سرشار از پلی فنول ها و ترکیبات گیاهی طبیعی می 
باشــد و به خاطر همین فواید زیادی برای سالمتی دارد و می  تواند مشکالت پوستی 
را بهبود ببخشد. در این قسمت از نمناک هم تصمیم گرفتیم که روش استفاده از این 
گیاه را برایتان توضیح دهیم که معموالً آن را با نام  های دیگری مثل فندق افسونگر یا 

جادوگر هیزل هم می شناسند. 
سفت کردن پوست با نارون کوهی

این گیاه کمک می کند که سلول های پوستی و دیگر بافت ها منقبض شوند و 
یک سفت کننده طبیعی پوست محسوب می شود که مشکالتی مثل التهاب را هم 

برطرف می کند.
مبارزه با عالئم پیری و آسیب نور خورشید

فندق افسونگر یک ماده ضدباکتری و ضد التهاب است که با عالئم پیری زودرس 
مثل چین و چروک، مشــکالت رنگدانه ای و کاهش حالت ارتجاعی پوســت مبارزه 
می کند، منافذ پوســتی را سفت کرده و از پوست در برابر رادیکال های آزاد و اشعه 

خورشید محافظت خواهد کرد.
توقف سریع خونریزی

اگر بریدگی و خراشی روی پوست ایجاد گردد که خونریزی به همراه داشته باشد؛ 
گیاه نارون کوهی پوست را منقبض می کند و در نتیجه منافذ سفت خواهند شد و 
جلوی این خونریزی را میگیرد؛ همچنین باعث کاهش درد و ورم می شود، زیرا یک 
الیه محافظتی روی زخم ها ایجاد خواهد کرد که از عفونت هم پیشگیری می کند.

درمان کبودی ها
جادوگر هیزل دارای خواص ضد التهابی بسیار عالی است که رگ های خونی را 
منقبض کرده و آن ها را نیز کاهش می دهد و برای رفع کبودی هم بسیار عالی است. 
کافی است که مقداری از آن را روی کمبودی ها بزنید و روی پوست تان ماساژ دهید.

از بین بردن مشکالتی مثل آفتاب سوختگی
ترکیبــات موجود در نــارون کوهی برای کاهش التهاباتی کــه به خاطر آفتاب 
سوختگی ایجاد شده است، بسیار عالی است. باعث نرم شدن پوست آفتاب سوخته 
می شود و میزان آفتاب سوختگی را کم می  کند و از پوسته پوسته شدن جلوگیری 
خواهد کرد. اگر هم به خاطر آفتاب ســوختگی درد داشته باشید، این درد را خیلی 
راحت بهبود می بخشد. کافی است که نصف فنجان ژل آلوورا را به یک فنجان گیاه 

جادوگر هیزل اضافه کنید و آن را به نواحی که درد می کند؛ اسپری کنید.
درمان اگزما و پسوریازیس

همه افرادی که از اگزما و پســوریازیس رنج می برند، با مصرِف نارون کوهی می 
توانند خارش های دردناک روی پوستشــان، خارش، قرمزی پوست، پوسته شدن و 
سوزش را تا حد زیادی بهبود ببخشند. این ماده دارای خواص ضد التهابی هم هست 

که به بهبود درد در این نواحی کمک خواهد کرد.
بهبود گلو درد

اگر مدت زمان طوالنی است که گلو درد دارید، حتما گیاه نارون کوهی را امتحان 
کنید، زیرا باعث کاهش ورم و درد می  شود و مخاط اضافی که به خاطر عفونت ایجاد 
شده است را خشک می کند. کافی است که برگ نارون کوهی را داخل آب بجوشانید 
و ۲ الی ۳ بار در روز غرغره کنید تا عالئم مربوط به گلو درد که به خاطر بیماری هایی 

مثل لوزه یا سینوزیت ایجاد شده اند، بهبود پیدا کند.
جلوگیری از حساسیت های پوشک

هیچ چیز بدتر از این نیســت که ببینید پوشک باعث ایجاد حساسیت و قرمزی 
در الی پای فرزند کوچکتان شده است. خوشبختانه گیاه نارون کوهی می تواند این 
حساسیت و قرمزی هایی که به خاطر پوشک ایجاد می شوند را کاهش دهد یا از آنها 

جلوگیری کند، زیرا خواص ضد التهابی دارد.
درمان تبخال

تبخال یا جــوش های قرمزی کــه در اطراف دهان به خاطــر ویروس هرپس 
سیمپلکس ایجاد می  شوند و با خارش و سوزش همراه هستند را می توانید با گیاه 
فندق افسونگر بهبود ببخشید؛ زیرا خواص ضد التهابی و ضد ویروسی دارد و عالئم را 
بهبود می  بخشد. کافی است که با پد نخی ۲ الی ۳ بار در روز این گیاه را مستقیماً 

روی تبخال تان بزنید.
جلوگیری از سوزش به خاطر ژیلت

ممکن است که استفاده از ژیلت باعث ایجاد سوزش روی پوست تان شود. گیاه 
جادوگر هیزل یک ماده بســیار عالی برای درمان این نواحی است، زیرا خواص ضد 
التهابی آن باعث کاهش خارش، قرمزی و جوش بر اثر شیِو فولیکول  های مو می  شود.

کاهش پف چشم
گاهی اوقات چشم به خاطر حساسیت و خستگی دچار پف  کردگی می  شود، زیرا 
پوست زیر چشم به شدت نازک و ظریف است. شما می توانید گیاه فندق افسونگر 

را به اطراف چشم تان بزنید که باعث کاهش سوزش و پف در این ناحیه می شود.
مراقبت از دهان، لب و لثه

خونریزی یا ورم لثه، تبخال، جوش و آفت دهان جزء اتفاقات دردناکی است که 
ممکن است در نواحی دهان، لب و لثه بیفتد. شستن دهان با دهانشویه نارون کوهی 
باعث کاهش ورم و درد می شود و با عفونت ها مبارزه می کند؛ همچنین می توانید آن 
را با روغن نارگیل هم ترکیب کنید که برای بهبود جوش های این نواحی موثر است.

بهبود آبله مرغان
اکثر ما آبله مرغان که باعث ایجاد جوش های بزرگ پر از ترشح می شود و خارش 
سنگینی دارند را تجربه کرده ایم. گیاه نارون کوهی به خاطر خواص ضد التهابی که 

دارد می  تواند حس خارش، حساسیت و کالفگی آبله مرغان را بهبود ببخشد.
از بین بردن جوش سرسیاه

جوش ســر سیاه زمانی ایجاد می شود که منافذ باز پوست به خاطر سلول های 
پوستی مرده یا چربی بسته شوند. نارون کوهی می تواند جوش های سرسیاه را تمیز 
کند و باعث سفت شدن منافذ پوست شود تا این مواد آلوده البالی آن وارد نگردند.

درمان عفونت گوش
اگر از عفونت گوش رنج می برید، بدانید که گیاه فندق افسونگر می تواند باکتری 
هایی که باعث ایجاد عفونت شــده است را از بین ببرد. چند قطره از نارون کوهی را 
داخل گوش تان بریزید تا هرگونه حساســیت از بین برود؛ همچنین باعث خشک 

کردن ترشحات داخل گوش شود.
کاهش ترک های پوستی با نارون کوهی

گیاه جادوگر هیزل باعث ســفت شدن سلول های پوستی می شود و ترک های 
پوستی را محو می کند. خانم های باردار هم می توانند برای جلوگیری از ترک های 

پوستی از این گیاه استفاده کنند.
درمان بواسیر

بواسیر رگ های ملتهب و ورم کرده داخل مقعد هستند که خونریزی می کنند 
و دردناک می شــوند. می توانید روغن نارون کوهی را به این ناحیه بزنید که باعث 

کاهش خونریزی، ورم، خارش و سوزش آنها خواهند شد.

راه حل عباس رافعی برای رونق سینما؛ فیلم های همسو با مطالبه جامعه اکران شود
این کارگردان ســینما که فیلم »غیبت موجه «اش هنوز موفق به گرفتن پروانه نمایش نشــده است، در پاسخ به پیگیری های جدید برای رفع مشکل فیلم بیان کرد:  من همچنان منتظر پیام یا خبری از سمت سازمان 
سینمایی هستم تا حتی بخواهند اصالحات تازه ای انجام شود، ولی هیچ خبری نیست. رافعی پیش تر گفته بود که در دوره مدیران قبلی یک اصالحیه در شورای پروانه نمایش به فیلم دادند که آن را انجام داده و مدیر وقت 
سازمان سینمایی و مدیر نظارت و ارزشیابی هم آن را تایید کرده و قرار بود در شورا )پروانه نمایش( صورت جلسه شود، اما جلسه شورا برگزار نشد تا به مدیران و شورای پروانه نمایش در دولت فعلی رسید و آن ها هم با وجود 
اینکه فیلم را دیدند ولی صورتجلسه ای برایش ننوشتند. کارگردان فیلم »فصل فراموشی فریبا« درباره وضعیت این روزهای سینما با بیان اینکه االن شرایط برای اکران خوب نیست، به وجه التیام بخش و انتقادی هنر اشاره 
کرد و گفت: در فضای ملتهب تماشاگر به سمت سینما و تفریحات این چنینی نمی رود در صورتی که فیلم، تئاتر و موسیقی همسو با نیازهای جامعه قطعاً طرفدار خواهد داشت؛ یعنی اگر مردم مطالبات و خواسته هایی دارند 
و ببینند که در یک گالری یا سالن کنسرت تئاتر وسینما اثری برپایه نیازها و خواسته هایشان عرضه می شود از آن استقبال می کنند. وی ادامه داد: اما اگر فکر کنیم همین االن صرفاً یک فیلم کمدی، می تواند التیام بخش 

باشد به نظرم این طور نخواهد بود. ما باید فیلم هایی را نمایش دهیم که پیام و مضمون آن ها با وضعیت کنونی جامعه همسو باشد. 


