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دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی خاطر 
نشــان کرد: در صورت ادامه روند فعلی، تردید نداشته 
باشــید که در آینده نزدیک با کمبود مواد شــوینده و 
بحران آن مواجه خواهیم شــد. چراکه 10 تا 15 درصد 
از شرکت های تولیدکننده کوچک روند تولید را متوقف 
کردند و شــرکت های بزرگ هم با یک سوم ظرفیت کار 

می کنند تا برند خود را حفظ کنند.
حسام بیگدلو با اشاره به اعمال قیمت گذاری دستوری 
از ســوی ســازمان حمایت برای تولیدکننــدگان مواد 
شوینده، گفت: قیمت دستوری سالی یکبار و در بهترین 
حالت ســالی دو مرتبه تغییر می کند این در حالیست 
که شرکت های تولیدکننده مواد اولیه را پتروشیمی های 
دولتی و خصولتی  که هر هفته نرخ هایشان در حال تغییر 
است تهیه می کند. وی با شرح نحوه قانون قیمت گذاری 
در پتروشیمی ها، اضافه کرد: 95 درصد نرخ جهانی ضرب 
در نرخ دالر می شــود از این رو هر هفته نرخ محصوالت 
پتروشیمی تغییر می کند. این فعال اقتصادی با انتقاد از 
سیاست دوگانه دولت در برخورد با تولیدکنندگان مواد 
شوینده و  پتروشیمی ها. خاطر نشان کرد: چالش اصلی 
شرکت های شوینده این است که باید مواد اولیه که هر 
هفته نرخ آن متناسب با دالر تغییر می کند را خریداری 
کنند اما از سوی دیگر باید نرخ محصوالت تولیدی خود 
را حداقل در یک بازه زمانی یکســاله ثابت نگه دارند. در  

این دو حالت نفوذ دولت را می توان مشاهده کرد دولت 
به پتروشیمی ها اجازه می دهد که نرخ شان را متناسب با 
نرخ دالر تغییر بدهند اما  به تولیدکنندگان حق نمی دهد 
که قیمت ها را تغییــر بدهند. این فعال اقتصادی بابیان 
اینکه قیمت مواد اولیه 2 برابر افزایش پیدا کرده اســت، 
گفت: ایران نســبت به دیگر کشــورهای تولیدکننده از 
مزیت داشتن نفت برخوردار است. اما موادی که نفت از 
آنها حاصل می شود باعث نشده است که قیمت شوینده 
رقابتی و ارزان تمام شود؛ قیمت ما از محصوالت شوینده 
ترکیه که پتروشیمی ندارد گران تر است این در حالیست 
کــه ترک ها مواد اولیه را از ایــران خریداری می کنند و 
امکان سرزمینی ایران به تولیدکنندگان کمک نکرد که 
نــرخ تولید را پایین بیاورند. عضــو هیات مدیره انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ادامه داد: تولیدکننده 
مواد شوینده با نرخ جهانی مواد اولیه را تهیه می کنند و 
وقتــی ما نفت داریم قیمت جهانی چه معنایی می تواند 
داشته باشد؟ از آنجایی که ما تحریم هستیم محصوالت 

پتروشیمی خود را ارزان تر از داخلی ها عرضه می کنند.
بیگدلو در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ تمام 
شده محصول باعث شده است که ما بازارهای صادراتی 
خود را از دســت بدهیم؟ گفت: برای نمونه قرقیزستان 
سهم قابل توجهی از نیاز بازارش را از ترکیه وارد می کند 
تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت با ترکیه را ندارند این 

در حالیست که مسافت ترکیه به قرقیزستان زیاد است 
اما با احتساب هزینه حمل باز هم واردات از ترکیه برای 
آنها صرفه اقتصادی دارد. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان 
شوینده در ایران برای اینکه بتوانند با رقبای ترک رقابت 
کنند کیفیــت را کاهش داده اند، افزود: در بین عراقی ها 
این ذهنیت ایجاد شــده اســت که جنس ترکی  کیفت 
بهتری نسبت به کاالی ایرانی دارد و این کاهش کیفیت 
به مشــکالتی که این روزها تولیدکنندگان با آن دست 
به گریبان هســتند باز می گردد. این فعــال اقتصادی 
شوینده را جزو اقالم ضروری ســبد خانوارها دانست و 
افزود: عدد  25 درصدی افزایش نرخ شوینده ها نسبت به 
دیگر صنایع قابل توجه نیست و این موضوع باعث شده 
است که شرکت های تولیدکننده یکی پس از دیگری  از 
چرخه تولید خارج شــوند. تردید نداشته باشید که در 
آینده نزدیک با کمبود مواد شوینده و بحران آن مواجه 

خواهیم شد. 

در حالی سخنگوی وزارت صمت اخیرا از ممنوعیت 
ثبت سفارش خودروهای فرانسوی در ایران سخن گفته 
که علت این موضوع رفتارهای گذشته و بدعهدی های 
سابق این شــرکت ها در زمان تحریم  صنعت خودرو، 
عنوان شــده و وزارت صمت به صراحت اعالم کرد تا 
زمانی که فرانســوی ها جبران خسارت گذشته نکنند، 

واردات خودرو از این کشور نخواهیم داشت.
به تازگی امید قالیباف، ســخنگوی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت ضمــن اعالم این خبر کــه واردات 
خودروهای فرانســوی به ایران از سوی وزارت صمت 
ممنوع شده است، تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و دولت ایران، خودروسازان فرانسوی را به سبب 
رفتارهای گذشته  آن ها تحریم کرده و دیگر نمی گذارد 
تــا آن ها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی 

ایران را تحت فشار بگذارند.
به گفتــه وی، به دنبــال رفتارهــای غیرحرفه ای 
فرانســوی ها در سال های گذشــته، دیگر اجازه ثبت 
ســفارش و واردات محصوالت رنو، پژو، ســیتروئن و 
سایر خودروسازان فرانســوی داده نمی شود و تاکنون 
نیــز وزارت صمت هیچ مجوزی برای ورود خودروهای 
فرانســوی صادر نکرده اســت. تمرکــز وزارت صمت 
همانطور که پیش تر اعالم شــده است، صرفاً بر روی 
واردات خودروهای ژاپنی، کره ای، چینی و اروپایی غیر 

فرانسوی است.
حال مجدد امید قالیباف بر این موضوع تاکید داشته 
و اظهار کرد: با توجه به اینکه خودروسازان فرانسوی، 
در ایران، با دو خودروســاز بزرگ قرارداد و مشــارکت 
در تولید داشــتند و با اعمال تحریم ها، ترک همکاری 
کردند، ما نیز اجازه واردات خودرو از این کشــور را تا 
زمانی که خســارات گذشته را جبران نکنند، نخواهیم 

داد.
دولت ایران واردات خودروهای فرانسوی را در حالی 
ممنوع اعالم کرده است که در زمان اعمال تحریم های 
آمریکا، صنعت خودرو جزو اولین صنایع تحریم شده، 
قرار داشت؛ با اعمال تحریم ها، خودروسازان فرانسوی 
نظیر پژو، رنو و سیتروئن که در آن زمان با خودروسازان 
بزرگ در همکاری بودند، نمایندگی رسمی و فعال در 
ایران داشــتند و محصوالتی را بصورت مشــترک و با 
همــکاری هم تولید می کردند، ایــران را ترک کرده و 

به قطع همکاری ها پرداختند.
همیــن موضــوع زیان هــای مالــی بســیاری به 
خودروســازان بــزرگ که بخــش قابل توجــه ای از 
محصوالت پژوها، L90 ها و سایر محصوالت رنو و... را 
تولید کرده و نیازمند بخشی از قطعات فرانسوی  بود، 
وارد کرد و سبب شــد که با توجه به این بدعهدی ها، 
در صورت برداشته شدن تحریم ها یا آزاد شدن واردات، 

دیگر قصد همکاری با فرانسوی ها را نداشته باشند.  
گفتنی است که پیش تر، معاون صنایع حمل ونقل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه با توجه به بدعهدی های ســابق فرانسوی ها و 
موضع گیری های ژاپنی ها و کره ای ها، واردات خودرو از 
این کشــورها آیا امکانپذیر خواهد بود؟ گفت: با توجه 
به اینکه بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح 
اســت، فعال قاعده ای برای منع واردات از کشــورها و 
خودروســازان بدعهد گذشــته نخواهیم داشت. اگر 
محدودیتی ایجاد شــود، خودروهــای وارداتی تنها به 
محصوالت چینی محدود خواهد شد. اینکه چگونه قرار 
است واردات از این کشــورها انجام شود هم بر عهده 
واردکنندگان گذاشته  شده است و بایستی این اجازه را 
دهیم که این سازوکار را واردکنندگان تعیین کنند. اما 
اگر خسارات وارده از بدعهدی فرانسوی ها جبران نشود، 

اجازه ورود محصوالت را نخواهیم داد.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 
)صمــت( گفت که مصوبه مربــوط به کاهش نرخ 
حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، 
ماشین آالت و تجهیزات، هنوز اجرایی نشده است.

آرمان خالقی با بیان اینکه ســامانه بهین یاب 
تا هفته گذشته اختالل داشت، اظهار کرد: درباره 
هفته جاری هنوز اطالعاتــی ندارم. اما اختالل در 
این ســامانه باعــث ایجاد خلل و تاخیــر در روند 
دریافت صدوز مجوزها شد و باعث شد کارها مثل 
گذشــته  به صورت دستی انجام شود. این موضوع 
باعث گالیه تولیدکنندگان شد، چراکه نقطه قوت 
وزارت صمت به روز کردن اطالعات و آمار و ایجاد 

پنجره واحد بود.
وی همچنین در پاســخ به این ســوال که آیا 
کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واســطه ای، 
اجزا، قطعات، ماشــین آالت و تجهیــزات، اجرایی 
شده، اظهار کرد: این مصوبه هنوز اجرایی نشده و 
قابل استفاده نیست. به نظر می رسد اصالح قانون 
حقوق گمرکی زمان می بــرد. اطالعاتی از این که 
چرا مصوبه هنوز اجرا نشده نیز در دسترس نیست.

اوایــل تیرمــاه وزیر صنعت، معــدن و تجارت 

)صمت( طی نامه ای به رئیــس جمهوری با بیان 
اینکه افزایش نرخ مبنای محاســبه تعرفه، افزایش 
مضاعف مالیات بــر ارزش افزوده کاالهای وارداتی 
را در پی داشــته کــه در مجموع باعــث افزایش 
هزینه های تولید، افزایــش قاچاق، افزایش نیاز به 
نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، 
خواســتار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، 
واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات 
که با احتساب ســود بازرگانی، حقوق ورودی آنها 
حداکثــر 10 درصد بوده به یک درصد شــد. در 
نهایــت اواخر مهرماه الیحــه کاهش »نرخ حقوق 
گمرکی مواد اولیه، واســطه ای، اجزاء و قطعات و 
ماشــین آالت و تجهیزات« به یک درصد به تایید 
شــورای نگهبان رسید، اما گزارش ها حاکی از این 

است که قانون یاد شده هنوز اجرا نشده است.
بر اســاس بند )ه( تبصره ۷ قانون بودجه سال 
1۴01، نرخ ارز محاســبه ارزش گمرکی کاالهای 
وارداتی در همه موارد، از جمله محاســبه حقوق 
ورودی بر اساس نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی، 
نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای تی اس( در روز 
اظهار و مطابق ماده 1۴ قانون امور گمرکی اســت. 

همچنین در ســال 1۴01 نرخ چهار درصد حقوق 
گمرکی یاد شــده در صدر بند )د( ماده )1( قانون 
امور گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات 
و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های 
کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می یابد. نرخ 
سامانه  ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به 
بازار است. همچنین امسال معافیت گمرکی ماشین 
آالت صنعتی نیز حذف شــد. البته قانون معافیت 
گمرکی ماشــین آالت یک قانون دائمی بود که با 
یک قانون یکساله بودجه لغو شده و به نظر می رسد 

حداکثر لغو قانون یاد شده فقط امسال باشد.
در بودجه ســال 1۴00 هم مشابه همین قانون 
تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان از احتمال 

افزایش قیمت ها و برخی ابهامات اجرایی نشد.

دبير انجمن صنايع شوينده، بهداشتی و آرايشی:

بحرانموادشویندهدرماههایآیندهجدیاست
سخنگوی وزارت صمت:

خودروازفرانسهواردنخواهيمکرد
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کاهشحقوقگمرکیمواداوليههنوزاجرانشدهاست

سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس:

مردمپولبنزرا
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رييس اتاق بازرگانی ايران:

9میلیوننفربرایعرضهمحصوالتخودبهپیامرسانهایخارجیوابستهاند
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: 3/3 
درصــد تولید ناخالص ملــی به اقتصاد 
فناوری گره خورده است. محدود سازی 
اینترنت ضمن زیان جبران ناپذیری که 
برای شــرکت ها و خدمات داشته است 
منجر به کاهش تولید ناخالص ملی شده 
است. 9 میلیون از جمعیت کشور برای 
عرضه محصوالت خود به پیام رسان های 
خارجی وابسته هســتند و گزارش ها 
حاکی از این اســت که فروش برخی از 
این کســب و کارها 50 تــا ۷0 درصد 

کاهش پیدا کرده است.
غالمحســین شــافعی رییس اتاق 
بازرگانــی ایــران در جلســه هیــات 
نماینــدگان اتــاق گفت: هیــچ ایرانی 
دلسوزی نمی تواند نســبت به اتفاقات 
دو ماه اخیر بی تفاوت باشــد. از این رو 
امیدواریــم به لطف پروردگار آرامش به 

کشور بازگردد.
وی ادامه داد: مســووالن کشور در 
جلســات مختلف از ما این پرسش  را 
می کنند که برای بهبود وضع اقتصادی 
کشــور چه باید کرد؟ پرسش به لحاظ 
اولویت مشــخص اســت نخست حل 
مشــکالت اقتصــادی کشــور نیازمند 
ســرمایه گذاری عظیم و دسترسی به 
فناوری به روز اســت. دوم حضور افراد 

دارای اهلیت حرفه ای در مناصب مهم 
اقتصادی است. آنچه تاکنون اقتصاد ما 
را در طول دهه های گذشــته از حرکت 
باز داشته اســت حرکت در مسیر پر از 

اشتباه بوده است.
وی بــا بیان اینکــه اقتصاد به نقطه 
بحرانی رســیده اســت، گفــت: طبق 
ایرانی  محاســبات گوناگون درآمد هر 
30 درصد کاهش یافته اســت و حدود 
10 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی 
می کننــد. حجم اصطکاک نســبت به 
سرمایه گذاری کاهش یافته است و فقر 
مطلق دو برابر شــده است.این وضعیت 
نتیجه سیطره نااطمینانی کسب و کارها 
و عدم انگیزه ســرمایه داران به سرمایه 

گذاری مولد است.
اگــر  کــرد:  تصریــح  شــافعی 
باشیم  نداشــته  مولد  ســرمایه گذاری 
اشتغال ایجاد نخواهد شد. اشتغال برای 
جمعیت جوان کاهشی شده است. شغل 
بــرای جمعیت حدود جوان 30 ســاله 
حــدود 18 درصد کاهش پیــدا کرده 
اســت و این وضعیت اشتغال برای زنان 
نسبت به مردان کمتر شده است که این 
نرخ باالی بیکاری در کشور برای نیروی 
جوان و تحصیل کرده یک هشدار جدی 

تلقی می شود.

ریشــه  ایــران  اتــاق  رییــس 
نااطمینانی های گســترده در اقتصاد 
را بــه تحریم های داخلــی و خارجی 
نســبت داد و افزود: واقعیت این است 
که ماهیت سیاست های اقتصادی برای 
فعالین بخش خصوصی روشن نیست. 
سیاست دولت و مجلس برای قیمت 
گذاری انــرژی و خوراک چیســت؟ 
آنها چه منطقــی را دنبال می کنند؟ 
همچنین سیاســت آنها برای نرخ ارز 
و ســود بانکی و ارایه خدمات روشن 

نیست.
نتیجــه  را  بــورس  وضعیــت  وی 
افزود:  مناسبت های اشتباه دانســت و 
بدون ترســیم چشــم انداز روشن یک 
فعــال اقتصادی نمی توانــد تصمیمات 
میان مــدت و بلند مدت بگیرد. در این 
شرایط تدوین سند صنعت دشوار است 
اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش 
خصوصی و مشــورت از آنها زمینه های 

ترسیم سند صنعت گرفته شود.
شــافعی با بیان اینکه در کشورهای 
صنعتی از توالی صنعتی تدریجی پیروی 
می کنند، گفت: این کشورها ضریب های 
نسبی را ســکوی پرتاب و خلق ارزش 
پایدار نشات  اقتصادی  کرده اند. توسعه 
گرفته از سیاست های سنجیده است که 

با مزیت های نســبی همسو بوده است. 
استراژی توسعه بدون توجه به مزیت ها 
و با الگوبرداری کورکورانه از کشورهای 
پیشرفته میسر نخواهد شد. ما بر توسعه 
زیرساخت ها متمرکز شدیم و نتیجه آن 

خام فروشی شد.
وی تاکیــد کرد: اگر دولت و مجلس 
اقتصادی  خواهان تحــول در عرصــه 
هســتند در تدوین برنامــه هفتم باید 
نااطمینانی های ایجاد شــده را کاهش 
بدهد. لذا برنامه هفتم به جای ترســیم 
آمــال و آرزوهای بلنــد پروازانه باید به 
دنبال تغییر ریل اداره کشور و مشارکت 

حداکثری باشد.
وی گفت: یکی از مشــکالت قبلی 
برنامه های توســعه در گذشته این بود 
که به واقعیت های جامعه و آثار تحریم ها 
توجه نکردیم و بخش خصوصی را برای 

حل مشکالت وارد گود نکردیم.
رییس اتاق بازرگانــی ایران با بیان 
اینکه برنامــه هفتم به توســعه نباید 
رویکــرد باال به پاییــن و ارباب رعیتی 
داشته باشــد، افزود: تعجیل در تدوین 
این برنامــه، فرصت بازیابی اقتصاد را از 
بین می برد. باید از برنامه های پیشــین 
درس بگیریم و از ظرفیت های کشــور 
به خصوص اســتان ها و نخبگان بیشتر 

بهره بگیریم.
وی با ارائه آماری از مســدود کردن 
اینترنــت در دو ماهه اخیــر در اقتصاد 
کشور گفت: 3/3 درصد تولید ناخالص 
ملی  بــه اقتصاد فناوری گــره خورده 
اســت. محدود ســازی اینترنت ضمن 
زیان جبران ناپذیری که برای شرکت ها 

و خدمات داشته است منجر به کاهش 
تولید ناخالص ملی شده است. 9 میلیون 
از جمعیت کشور برای عرضه محصوالت 
خود به پیام رسان های خارجی وابسته 
هستند و گزارش ها حاکی از این است 
که فروش برخی از این کســب و کارها 
50 تا ۷0 درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس ســازمان دامپزشــکی از 
آزادســازی صــادرات مــرغ و تخم 
مرغ به کویت خبر داد. سید محمد 
نمایشــگاه  در ششــمین  آقامیری 
آبزیان و صنایع  بین المللی شیالت، 
وابســته با بیان اینکــه اخیرا تمام 
کشورهای همسایه ما درگیر بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان هستند، 
گفت: کشورهایی دیگر مانند انگلیس 
هم درگیر این بیماری هســتند؛ به 
طــوری که که بیــش از 50 درصد 
مزارع مرغداری آنها درگیر شــده و 
آنها مجبور شده اند مرغ ،تخم مرغ و 

محصوالت طیوری را وارد کنند.
وی ادامه داد:  خوشبختانه ستاد 
ملی آنفوالنزا از سه چهار ماه گذشته 
در سطح سازمان، استانها و شهرستانها 
رصــد و پایش را انجــام داده اند و تا 
بــه این لحظه هیچ گونــه درگیری 
مرغداری ها با بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان گزارش نشــده است. 
در همین راســتا کشورهایی که نیاز 
به محصــوالت طیوری دارند واردات 
این  نوع محصوالت به کشورشان را  
آزاد کرده اند. کویت نیز اولین کشوری 
اســت که واردات محصوالت طیور 
ایرانی را به کشورش آزاد کرده است.

آقامیــری تصریح کــرد: در حال 

حاضر صــادرات مرغ، تخــم مرغ و 
جوجه به کویت آزاد شــده اســت. 
سازمان دامپزشکی کویت به صراحت 
در نامه ای  به گمــرک کویت اعالم 
کــرده که با توجه به اینکه  کشــور 
جمهوری اســالمی عاری از بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اســت 
مجاز اســت محصــوالت طیوری را 

وارد کند.
رئیس ســازمان دامپزشــکی در 
ادامــه گفت: وقتــی درگیر بیماری 
آنفلوانــزای فوق حــاد پرندگان می 
شویم ممنوعیت صادرات ایجاد می 
شــود. اما از آنجایی که رصد پایش 
با قدرت و شدت انجام شده و حتی 

در تابســتان که فصــل این بیماری 
نیســت نیز این رصد صورت گرفته 
خوشبختانه درگیری صورت نگرفته 

است.
وی در پایــان گفــت : 2 میلیون 
و 500 هــزار تن میــزان تولید مرغ 
و بیش از 3 میلیون تن نیز ظرفیت 
تولید داریم. متوســط مصرف کشور 
هم حدود 30کیلوگرم اســت. اخیرا 
بعد از ۶ ســال صادرات محصوالت 
طیوری به عراق آزاد شــده اســت. 
همچنین به ۷۴ کشور دنیا به صورت 
کردیم  آمادگــی  اعالم  داوطلبانــه 
که حاضریــم در همه حــوزه های 

دامپزشکی با آنها همکاری کنیم.

صادراتروزانه۲۵۰تنموادغذایی
درایامجامجهانیبهقطر

معاون وزیر صمت گفت: روزانه 
250 تن مواد غذایی و کشاورزی 
به قطر ارســال می شود که چند 
محموله آن به قطر رسیده است.  

توســعه  به گزارش ســازمان 
پیمان  علیرضــا  ایــران،  تجارت 
پــاک، در مورد آخریــن اقدامات 
این ســازمان در مراودات تجاری 
با قطر در آســتانه جام جهانی و 
اســتفاده از این فرصت در توسعه 
تجارت خارجی اظهار کرد: یکی از 
رویکردهای اصلی دولت سیزدهم 
توســعه تجــارت با کشــورهای 
همســایه اســت. قطر نیز یکی از 
اهــداف ایــن رویکرد محســوب 

می شود که رئیس جمهور شخصاً سفری به این کشور داشت و در دیدار با امیر قطر توافقات خوبی انجام و دستورات 
الزم صادر شــد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه روابط تجاری ایران و قطر در گذشته توسعه یافته 
نبود، گفت: مشکالتی مانند زیرساخت های گمرکی و حمل و نقل کاال وجود داشت که با اختصاص بخشی از بنادر 

قطری به حمل مستقیم کاال از ایران و احداث خط مستقیم کشتیرانی، این مشکالت تا حدودی برطرف شد.
وی به ایجاد مرکز تجاری در دوحه و اعزام هیأت ۷5 نفره از تجار ایرانی به قطر اشــاره کرد و افزود: در این ســفر 

تجار مذاکرات خوبی برای توسعه تجارت داشتند و توافقات خوبی انجام شد.
معاون وزیر صمت با اشاره به برگزاری نمایشگاه محصوالت مواد غذایی، مواد شوینده، صنایع دستی، کیف و کفش 
در قطر گفت: این نمایشگاه یک ماه پیش با حضور برندهای برتر ایرانی برگزار شد و بیش از 35 نفر از شیوخ قطری 

از آن بازدید کردند.
وی دستاورد برگزاری این نمایشگاه در آستانه جام جهانی را انعقاد موافقت نامه تأمین مواد غذایی و کشاورزی در 
ایام جام جهانی عنوان و بیان کرد: با این توافق نامه روزانه 250 تن مواد غذایی و کشاورزی به قطر ارسال می شود که 

چند محموله آن به قطر رسیده است.  

رئيس سازمان دامپزشکی

صادراتمرغوتخممرغبهکویتآزادشد

معاون وزیر جهاد با اشاره به پرداخت 3 میلیون 
تومان یارانه کود به ازای هرهکتار به کشاورزان، از 
تخصیص ۴0 هزار میلیارد تومان یارانه برای جبران 
کاهش درآمد کشــاورزان از محــل اجرای الگوی 

کشت خبر داد.
محمد قربانی اظهار کرد: در الگوی کشــت ما 
دو سطح نظارت و جلسات توجیهی داریم که یک 
سطح در استان ها و یک سطح هم در ستاد وزارت 
جهاد کشــاورزی با حضور وزیر برگزار می شود که 
هدف از برگزاری این جلســات، مشارکت اتاق های 
اصناف کشاورزی، نمایندگان کشاورزان، استانداران، 
فرمانــداران، مجموعه مدیران و مســئوالن بخش 
کشاورزی در اجرای هر چه بهتر الگوی کشت است 
تا کمبودها و انتظارات و خواسته های آن ها بررسی 
و رسیدگی شــود. معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
وزیر جهاد کشــاورزی گفت: در اســتان ها و ستاد 
وزارت جهاد کشاورزی تمام استانداران، فرمانداران، 
مدیران جهاد کشــاورزی، اتحادیه های تخصصی، 
اتاق اصناف و مجموعه هایی که درگیر الگوی کشت 
هستند در جلسات حضور دارند و به صورت کامل 
پای کار هســتند و در برنامه اقدامی که ســازمان 
تحقیقــات و آموزش ترویج کشــاورزی، ارائه داده 
و به تأیید وزیر هم رســیده است بر اساس تقویم 
الگوی کشــت یا تقویم زمانی کشت و به تناوب با 

توجه به آمادگی که در استان ها وجود دارد حضور 
پیدا می کنند به همراه مجری به سواالت احتمالی 
پاســخ می دهند، ضمن این که الگوی کشت برای 
آن ها تشریح می شود. قربانی گفت: در شش ماهه 
نخست ســال زراعی جاری یارانه الگوی کشت از 
محل بودجه 1۴01 تأمین شد که برای محصوالت 
اساســی و راهبردی که در بند ت ماده 35 قانون 
سیاســت های کلی برنامه ششم تصریح شده است 
کــه ما کــود و بذر یارانــه ای را برای کشــاورزان 
داریم. معاون برنامــه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد 

کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای سال 
1۴02 پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه ارائه 
کرد که بر اساس آن ۴0 هزار میلیارد تومان یارانه 
در اختیار وزارت قرار بگیرد تا بتواند با این یارانه ها 
در صورت کاهــش درآمدی کشــاورزان از محل 
اجرای الگوی کشت جبران شود تا امنیت معیشتی 
کشــاورزان و درآمدشان تحت تأثیر قرار نگیرد که 
گویا ســازمان برنامه و بودجه بــر ایجاد ردیف در 
تبصره 1۴ موافقت کرده است. قربانی با بیان اینکه 
در استان های سردسیر و گرمسیر بر اساس تقویم 

زمانی کشت به اندازه کافی کود و بذر تأمین شده 
است، گفت: ما بیشتر یارانه ای را که پرداخت کردیم 
در قالب کودهای فســفاته و پتاسه یارانه ای هست 
که برای محصوالت راهبــردی، کلزا، چغندر قند، 
گندم و جو کودهای پتاسه و فسفاته را با یک سوم 

قیمت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
*پرداخت ۳ میلیون تومان یارانه کود 

به ازای هر هکتار به کشاورزان
قربانی درباره نحوه پرداخت یارانه الگوی کشت 
هم گفت: کشــاورزان بــه ازای هــر هکتار 150 
کیلوگرم کود فسفاته دریافت می کند که قیمت آن 
به ازای هر کیســه 50 کیلویی یک میلیون تومان 
است و کشاورزان در غالب الگوی کشت سه میلیون 
تومان یارانه دریافت می کنند. وی اضافه کرد: غیر 
از پیوســت رســانه ها برای الگوی کشت، پیوست 
ترویجی و پیوســت بازار با مد نظر داریم؛ به عنوان 
مثال وزارت جهاد کشاورزی در استان مازندران که 
موضوع محصوالت باغی مطرح هست، در خصوص 
کیــوی و مرکبات بــه دو شــکل ورود پیدا کرده 
اســت، یکی این که تعاون روستایی موظف کردیم 
که خرید توافقی را داشــته باشد و دوم این که به 
اتحادیه های باغداران، سرتینگ داران و کسانی که 
ســردخانه دارند هم از محل بنــد الف تبصره 18 
تسهیالت ارزان قیمت دادیم که باز خرید را داشته 

باشــند. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد 
کشاورزی گفت: برای کیوی 50 میلیارد پرداخت 
کردیــم و برای مرکبات هــم 100 میلیارد همین 
هفته تخصیــص دادیم که افــراد عالقمندی که 
می خواهند به بازار ورود کنند می توانند تسهیالت 

ارزان قیمت دریافت کنند.
*مشکلی در تأمین کود وجود ندارد

قربانی گفت: امســال دو میلیــون و ۴00 هزار 
تن کود اوره تأمین شــده اســت و با مســاعدت 
رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه در تأمین 
نقدینگــی برای کودهای فســفاته و پتاســه هم 
مشکلی نداریم. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر 
جهاد کشــاورزی با بیان اینکه موجودی کودهای 
ازته، فسفاته و پتاســه 85۶ هزار تن است، گفت: 
شرکت خدمات حمایتی از طریق کارگزاران بخش 
خصوصی و شرکت های تعاون روستایی توزیع آن 
را انجام می دهد و امســال همــه خریدها باید در 
قالب سامانه شرکت خدمات حمایتی انجام شود تا 
شفافیت الزم وجود داشته باشد که چه کسی چه 
مقدار کود خرید می کند و به چه کسانی کود داده 
می شــود. وی گفت: از ابتدای سال 1۴02 تعرفه 
محصوالت جالیزی صد در صد قیمت پایه صادراتی 
خواهد بود و طبق این قانون شــش ماه قبل باید 

اطالع رسانی شود.

معاونوزیرجهادکشاورزیخبرداد؛پرداخت۳ميليونتومانیارانهکودبهازایهرهکتاربهکشاورزان

وزیرجهادکشاورزی:۱۲هزارصيادبدونمجوزوجوددارد
وزیر جهادکشــاورزی ضمن اشــاره به اینکه باید برای تنوع بخشی به محصوالت شیالتی اقداماتی انجام شــود، از حضور 12 هزار صیاد بدون مجوز در کشور خبر داد.سیدجوادساداتی نژاد با 
بیان اینکه  آبزیان در بین پروتئین ها ارزش افزوده باالیی دارند، گفت: با این وجود اما آبزیان در سبد غذایی ایرانی ها پر رنگ نیستند و به نظر می رسد باید از نوع، طعم و پخت تا حوزه های 

تولید اقداماتی انجام داد.
وی افزود: در شیالت ظرفیت های بسیاری داریم. سازمان شیالت باید برنامه ریزی های الزم را داشته باشد. در برخی استان های داخلی تولید محصوالن آبزی نسبت به استان های ساحلی بیشتر است 

و سازمان شیالت باید بر نامه ریزی های الزم را داشته باشد.
وی گفت:به جای اینکه به سمت محدودیت صید برویم که در برخی مواقع نیز موفق نبوده ایم و نتیجه آن نیز 12 هزار  صیاد بدون مجوز است، باید به سمت سرمایه گذاری و تقویت سواحل برویم. 

مجلس نیز باید در زمینه تقویت ذخایر در حوزه سواحل نیز اقداماتی را انجام دهد.

صاحب امتیاز: شرکت آفتاب سخن
 مدیر مسوول و سردبیر: افشينجمشيدیالریجانی 

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

سال دهم  شماره ۳۳۳- سال پانزدهم شماره پیاپی ۴۹۲ 

۳عاملاصلیتهدیدامنيتغذاییچيست؟
نود و نهمین نشســت علمی-تخصصی با مدیریت علمی: فرخ مسجدی؛ رئیس امور 
آب، کشــاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین با سخنرانی: 
اســکندر زند؛ استاد مؤسسه تحقیقات گیاه پزشــکی کشور، علی اکبر باغستانی؛ عضو 
هیئت علمی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و با 
مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران و 
کارشناسان دستگاه های اجرایی ملّی و استانی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشســت، فرخ مســجدی، رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور ضمن بیان اهمیت موضوع امنیت غذایی در کشور به 
زنجیره این امنیت اشــاره کرد و گفت: تولید، ذخیره و مصرف می بایســت مورد توجه 
سیاست گذار باشد و توجه ویژه توزیع درآمد و نوع الگوی مصرف را نیز نباید از خاطر برد.

وی خاطر نشــان کرد: برخی موارد با مصرف زیاد تولیدات غذایی مثل روغن و شکر 
سالمت خانوارها را به خطر می اندازد فلذا باید در خصوص الگوی مصرف توجه ویژه ای 
داشــته باشیم. از سوی دیگر تغییر اقلیم باعث شده است که ما به تغییر الگوی مصرف 

بیش از پیش بیاندیشیم.
مســجدی با توجه به افزایش مصرف موادغذایی در جامعه و لزوم تدوین سند ملی 
امنیت غذایی ادامه داد: موضوع امنیت غذایی فرادســتگاهی است و باید به جنبه های 
مختلف آن توجه داشت، از وزارت جهاد کشاورزی تا سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، 

وزارت صنعت و… دستگاه های دخیل در حوزه امنیت غذایی هستند.
در ابتدای نشســت اسکندر زند استاد مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و دبیر 
کمیســیون تدوین سند دانش بنیان کشاورزی و غذا، به ارائه تعریف سازمان خواروبار و 
کشاورزی ملل متحد از امنیت غذایی پرداخت و گفت: بر اساس این تعریف امنیت غذایی 
زمانی به دست می آید که همه مردم، همواره برای تأمین نیازهای تغذیه ای خود به غذای 
سالم، کافی و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و ترجیحات غذایی آن ها 
)که برای ما حالل بودن است( برای داشتن یک زندگی سالم و فعال را برآورده سازد. وی 
ادامه داد: بر اســاس این تعریف، امنیت غذایی: دارای چهار رکن اصلی »فراهمی غذا«، 
»دسترســی فیزیکی و اقتصادی به غذا«، »مصرف و ســالمت غذا« و »ثبات و پایداری 
)تاب آوری( » است. زند ضمن اشاره به مشکالت ضعف در ثبات و پایداری غذا در کشور 
خاطر نشان کرد: اصالح الگوی مصرف غذا در کشور را یکی از ابزارهای کاهش فشار بر 
منابع پایه )آب، خاک و تنوع زیســتی( بیان کرد. این مدرس دانشگاه با اشاره به تمرکز 
فعالیت ها و اقدامات در ســال های گذشــته بر فراهمی غذا، دستاوردهای کشور در این 
زمینه ادامه داد: نیازمند لزوم تغییر نگاه به امنیت غذایی، از »فراهمی« صرف، بر توجه 

به سالمت غذا و ثبات و پایداری سیستم غذا هستیم.
زند سپس با تبیین روند تدوین سند ملی و دانش بنیان تحول امنیت غذایی که در 
شورای عالی انقالب فرهنگی در حال بررسی است، اهداف کالن و رویکردهای اصلی این 
ســند را که برگرفته از اسناد باالدستی مانند قانون اساسی و سیاست های کلی ابالغی 
مقام معظم رهبری است را شامل مطرح بودن امنیت غذایی به عنوان مهمترین مؤلفه 
استقالل و پیشران و زیر بنای امنیت ملی، دانش بنیان نمودن و استفاده از فناوری های 
نویــن، حفاظت از منابع پایه و مهار عوامل ناپایــدار کننده، افزایش ضریب خودکفایی 
در محصوالت اســتراتژیک، تأمین عادالنه دسترسی فیزیکی و اقتصادی، اصالح الگوی 
مصرف بر اســاس اصول علمی و ظرفیت های اکولوژیــک، ایجاد و تکمیل زنجیره های 
ارزش، ایجاد مدیریت جامع و یک پارچه امنیت غذایی، مشارکت فعال بخش خصوصی، 

پشتیبانی از تولید کنندگان، ایجاد نظام پایش و ارزیابی امنیت غذایی برشمردند.
این محقق برجسته حوزه امنیت غذا با اشاره به روح حاکم بر سند، بر اهمیت توقف 
روند تخریب منابع پایه )آب و خاک و تنوع زیســتی( و ثبات سیستم غذا در سال های 
آغازین ســند و سپس ارتقا ضریب خودکفایی برخی محصوالت اساسی را در سال های 

پایانی سند، بدون تخریب منابع پایه تاکید نمود.
زند ســپس در پاسخ به این پرسش که داشــتن این اسناد چه منفعت برجسته ای 
خواهد داشــت، خاطر نشان کرد: داشتن سند و برنامه جامع برای امنیت غذایی کشور 
این فرصت را فراهم می آورد تا کارهای انجام نشــده و متوقف مانده شناسایی و آشکار 
شده و برای رفع آن ها برنامه  ریزی شود. وی در پایان افزود: ارتقا بهره وری، اصالح الگوی 
مصرف، ایجاد و تکمیل زنجیره های ارزش و توجه ویژه به ظرفیت اکولوژیکی از ابزارهای 
پیش بینی شده برای ارتقا وضعیت امنیت غذایی کشور است فلذا جهش سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش در تمامی اجزای سیستم غذا باید 

به صورت جدی پیگیری شود.
در ادامه این نشست دکتر علی اکبر باغستانی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش های 
برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان سخنران دوم ضمن بررسی 
مطالعات جهانی در بحث امنیت غذا گفت: براساس هرم مازلو نیاز غذا ابتدایی ترین نیاز 
بشــر است. لذا تغییرات اقلیمی، شیوع بیماری ها و مناقشات بین المللی امنیت غذایی 

را تهدید می کند.
این محقق ضمن بررســی آمارهای جهانــی و ایران در زمینه تولید و امنیت غذایی 
گفت: در جهان ســهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی ۴% بوده است و متوسط 
سهم ۴0 ساله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در کشور %۴ 
بوده است. با این وجود بخش کشاورزی در کشور ما در سال 1۴00 در بخش کشاورزی 
11 درصد شاغل و شاغلین بخش کشاورزی از حجم تولید داخلی را به خود اختصاص 
می دهد. بر اســاس آمار موجود در سال 1399، ۴.2 میلیون نفر برای کشور غذا و مواد 
خام تولید می کردند، این عدد در ســال 1۴00 به 3.8 میلیون نفر تقلیل یافته است و 
بدین معنا که ما به عنوان اصلی ترین نیروی تولید کننده غذا در کشور با کاهش مواجه 

هستیم.
باغســتانی مجموع سرمایه گذاری کشور در ســال 1۴00 به قیمت های ثابت سال 
1395 در بخش کشاورزی در مجموع 15 همت دانست و گفت: جهش در این میزان از 

سرمایه گذاری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی در ادامــه خاطر نشــان کرد: صادر کنندگان غذا در میان کشــورهای اروپای و 
آمریکایی هســتند و آسیا وارد کننده غذا محســوب می شود. جالب است سهم میوه و 
سبزیجات افزایش یافته و جانشین غالت شده است. این مهم از یکسو فشار روی منابع 
پایه را کم می کند و از ســوی دیگر در محیط کنترل شده می توان میوه و سبزیجات را 

پرورش داد و بدین ترتیب بهره وری را افزایش داد.
این محقق ضمن بررسی وضعیت کشورها در حوزه تولید، صادارت و واردات غذا در 
حوزه ای متنوعی همچون تنش های آب و هوایی و رکود اقتصادی و بحران های سیاسی 
اشاره کرد و ادامه داد: با وجود برنامه های متنوع بین المللی با 82۷ میلیون نفر گرسنه 
در جهان مواجه هستیم در این بین آفریقا پیشتاز نا امنی غذایی در جهان است و بعد از 
آن آسیا قرار دارد. مؤلفه های اصلی این ناامنی ریشه در سه عامل اصلی نا امنی سیاسی، 

خشکسالی و تورم فزاینده دارد.
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وزير صمت:

افزایشقیمتهابخاطرافزایشنرخارزقابلقبولنیست
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با 
بیان اینکه در بازار نیمایی کمبود ارز 
وجود نــدارد، گفت: با توجه به اینکه 
همه واحدهــا به ویژه تولیدکنندگان 
به راحتی می توانند از بازار نیمایی ارز 
مورد نیازشان را تامین کنند، افزایش 
قیمت ها در پی افزایــش نرخ ارز در 

بازار آزاد قابل قبول نیست.
سیدرضا فاطمی امین در نشست 
هم اندیشــی با اصناف و اتحادیه های 
کشــور، اظهــار کــرد: رصــد ثبت 
ارز نشــان  ســفارش ها و تخصیص 
می دهد که در بازار نیمایی کمبود ارز 
وجود ندارد و بــه ویژه واردکنندگان 
می توانند شهادت دهند در مقایسه با 
شش ماه قبل یا حتی یک سال قبل 
وضعیت تخصیص ارز بسیار بهتر شده 

است.
وی با بیــان اینکه حرکت نرخ ارز 
بــازار آزاد به ســمت 3۶ هزار تومان 
کاذب بوده و چیزی جز عملیات روانی 
نیست، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
همه واحدها به ویژه تولیدکنندگان به 
راحتی می تواننــد از بازار نیمایی ارز 
مورد نیازشان را تامین کنند، افزایش 
قیمت ها قابل قبول نیست. باید تالش 

کنیــم این جو روانی که بــازار ارز را 
متالطم می کند، اثر خود را به صورت 

گران فروشی نشان ندهد.
ادامه،  وزیر صمت همچنیــن در 
با بیان اینکه تاکنــون حدود 2000 
شاخص و 300 داشــبورد مدیریتی 
تعریف شده و با پیش بینی یک اتاق 
پایش، تا پایان ســال قــادر به رصد 
همه متغیرها و شــاخص ها خواهیم 
بود، گفت که این موضوع پیش بینی 
پذیری در تولید و اقتصاد کشور از سه 

ماه قبل را به دنبال خواهد داشت.
 به گفته وی در بهار امسال صنعت 
رشد 5.1 درصدی تولید را ثبت کرد، 
در حالی که رشــد اقتصادی کشــور 

کمی بیش از سه درصد بوده است.
وزیر صمت شــاخص دیگر تولید 
را شرکت های بورسی عنوان کرد که 
بیش از 50 درصد تولید کشور را در 
اختیار دارند و گفت که این شرکت ها 
در مهرماه امسال در هم سنجی با سال 
گذشته ۷.۷ درصد رشد داشته است. 
رشد تولید این شرکت ها در خردادماه 
2.5 درصــد، تیرمــاه 5.8 درصــد، 
مردادماه ۶.۴ درصد و شهریورماه ۶.5 

درصد بوده است.

وزیر صمت شــاخص  به گفتــه 
ســرمایه گذاری نیز در بهار امســال 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
5.8 درصد رشد داشته است  همچنین 
در شش ماهه نخست امسال رشد 13 

درصدی صادرات به ثبت رسید.
 وی در ادامه از برنامه ریزی برای 
به  تامیــن مالی زنجیــره ای  اتصال 
کارت های اعتباری خبر داد و گفت: 
بیش از 110 شهرســتان در کشــور 

شناســایی شــده که از نظر تولیدی 
حرفی برای گفتن ندارند و مقرر شده 
تا با استفاده از توان شرکت های بزرگ 
بــه راه اندازی تولیــد در این مناطق 

اقدام شود.
وی دربــاره پایین بــودن قدرت 
خرید مردم نیــز گفت: قدرت خرید 
تابعــی از درآمدهای شــغلی و غیر 
شغلی، یارانه، تسهیالت و کارت های 
اعتباری است. در زمینه تسهیالت و 

کارت های اعتباری پروژه ای آغاز شده 
که بر اساس آن به قشری وسیعی از 
مردم کارت اعتباری برای خرید ارائه 
خواهد شــد که جزئیــات آن اطالع 

رسانی می شود.
فاطمی امین همچنین با اشــاره 
تمرکز بر افزایش صــادرات، تصریح 
کرد: برای مثال سال گذشته در بازاری 
همچون آفریقا رشــد 100 درصدی 
صادرات به ثبت رسید. تحلیل ما این 

بود که با توجه به کاهش قدرت خرید 
خانوار، اگر تولید را گســترش دهیم؛ 
اما کســی توان خرید نداشــته باشد 
فایده ای نخواهد داشــت، بنابراین بر 

صادرات تمرکز شد.
وی در پایــان گفت کــه در حال 
حاضــر در مناطقی همچــون رباط 
کریم، سیرجان، زرندیه، ساوه، شهرک 
محمودیه قم و غیره مشــکل کمبود 

نیروی کار وجود دارد.

ایراندر»نسبتصادراتبهتوليد«
باالترازبزرگانجهانیفوالدایستاد

ایمیدرو اعالم کرد: جمهوری اســالمی ایران در ماه ســپتامبر امسال )شهریور- 
مهرماه( توانست در »نسبت تولید به صادرات فوالد« جایگاهی باالتر از بزرگان جهانی 
فوالد کسب کند. کشورمان در این ماه ۴0درصد تولیدات این بخش را روانه بازارهای 
صادراتی کرد. به گزارش ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، ایران در مدت مورد بررسی 1.1 میلیون تن فوالد به بازارهای هدف صادر 
کرد، به طوری که نسبت تولید به صادرات به عدد ۴0 درصد رسید. تولید فوالد ایران 
در ماه ســپتامبر به بیش از 2.۷ میلیون تن رسیده بود. برپایه این گزارش، چین که 
مقام نخســت تولید جهانی فوالد را در اختیار دارد، در ماه ســپتامبر نزدیک به ۶.2 
میلیون تن فوالد صادر کرد که نسبت به تولید )8۶.9 میلیون تن( معادل هفت درصد 
است. هند به عنوان دومین تولیدکننده فوالد دنیا، در ماه سپتامبر امسال نزدیک به 
800 هزار تن فوالد صادر کرد که نســبت به تولید )9.9 میلیون تن( معادل هشت 
درصد تولید این کشور است. ژاپن به عنوان سومین تولیدکننده فوالد، در ماه یاد شده 
2.۴ میلیون تن فوالد صادر و ۷.2 میلیون تن فوالد تولید داشــته است. این عملکرد 

معادل 33 درصد تولید است. 

آخرینوضعيتطرحمالياتبرمجموعدرآمد
اعالمشد

رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشــور آخرین وضعیت طرح 
مالیات بر مجموع درامد را اعالم کرد.مهدی موحد ادامه داد: در نیمه دوم سال 1۴00 
آخرین اصالحات مد نظر ســازمان بر این الیحه صورت گرفت و این الیحه به وزارت 
اقتصاد ارسال شد و این وزارت خانه هم اصالحات مد نظر خود را انجام داد. در نهایت 
در ابتدای ســال جاری الیحه مذکور همراه با اصالحات به کمیسیون اقتصادی دولت 
رسید و درحال حاضر آخرین بررسی ها و اصالحات در کمیسیون اقتصادی دولت روی 
الیحه صورت می گیرد.  امیدواریم تا پایان سال جاری آخرین اصالحات صورت گرفته 

و الیحه در نوبت صحن مجلس قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: واردات خودروهای خارجی باید 
به اجرا برسد تا بتوانیم انحصار را بشکنیم و ذره ای به فکر ملت ایران باشیم که مجبور 

هستند پول بنز را پرداخت کنند اما تیبا سوار شوند.
غالمرضا مرحبا درباره تامین ارز برای واردات خودرو در حالی که گفته می شود بانک 
مرکزی در تامین ارز برای کاالهای اساسی با مشکل مواجه است، اظهار داشت: مشکل 
تامین ارز برای کاالهای اساســی را تاییــد نمی کنیم اما این فیلمی که تولیدکنندگان 

خودرو در داخل بازی می کنند، تکرار شده و دیگر حنای آنها رنگی ندارد.  
وی تاکید کرد: این ادعا که ارز واردات خودرو تامین نشده و هنوز ارز منشا را نداریم 
و بانک مرکزی در این زمینه تناقضاتی دارد، نمایش هایی اســت که خودروسازان اجرا 

می کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: واردات خودروهای خارجی باید به اجرا 
برسد تا بتوانیم انحصار را بشکنیم و ذره ای به فکر ملت ایران باشیم که مجبور هستند 
پول بنز را پرداخت کنند اما تیبا سوار شوند.   مرحبا با بیان اینکه باید اولین محموله  
خودروهای خارجی را وارد کشــور کنیم و ارز آن تامین می شــود، ادامه داد: تامین ارز 
خودروهای وارداتی قانون اســت و دســتگاه های مربوطه باید به این قانون عمل کنند. 
امیدوارم تا پایان امســال اولین محموله وارد کشــور خواهد شد و از انواع خودروهایی 

باشند که طبقات متوسط امکان دسترسی به آن را داشته باشند.
وی همچنین درباره راه اندازی رمز ریال و شــروع به کار آن اظهار داشت: رمز ریال 
همان ریال دیجیتال اســت و آیین نامه و شرایط استفاده و کارکرد آن را بانک مرکزی 
اعالم خواهد کرد و طبیعتا از طریق سامانه هایی قابل استفاده خواهد بود و مردم دیگر 

با گرفتاری های پول فیزیکی مواجه نخواهند بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر کارت اعتباری بین المللی 
در کشــور وجود ندارد و کارت های بانکی هم از سپرده بانکی استقاده می کنند اما در 

بحث رمز ریال همان ریالی که در اختیار دارید ماهیت دیجیتال پیدا می کند.
مرحبا با بیان اینکه اســتفاده از مرز ریال راحت تر و امن تر است، گفت: نمونه ای از 
مزیت های رمز ریال این اســت که با ورود رمز ریال مشــکل وجود ریال های تقلبی در 
بازار حل می شــود و دیگر انگیزه ای برای تولید ریال تقلبی نخواهد بود. از دیگر مزایای 
رمز ریال است که مشکالت مرتبط با بحث خزانه داری و حمل و نقل و جابه جایی پول 

فیزیکی را نخواهیم داشت.   
وی تاکید کرد: الزم نیســت همه مــردم از رمز ریال اســتفاده کنند و صحبت از 
رمز ریال برای جابه جایی ها و تراکنش های خرد نیســت بلکه صحبت از حسابداری و 
بانکداری کالن در اقتصاد کالن است. ارقام های درشت و قابل توجهی بین دستگاه ها یا 
بین بانک ها در حال جابه جایی اســت که با وجود رمز ریال این انتقاالت بسیار سهل تر 
انجام می شود و همچنین با رمز ریال فیزیک پول کمتر چاپ خواهد شد و هزینه های 

دولت را کاهش می دهد.   

معاون وزیر تعاون، کارآمدترین الگوی حل مشــکل 
اشــتغال پایدار را اقتصــاد تعاون دانســت و از اتصال 
نیروهای کار ماهــر به کارفرمایان از طریق تشــکیل 

تعاونی های کاریابی خبر داد.
با توجه به آنکه یکی از مهمترین چالش های کنونی 
کشور، بیکاری جوانان اســت می توان با بهره گیری از 
الگوهای شــناخته شــده مختلف به اشتغال آفرینی و 
ایجاد فرصتهای شــغلی برای جوانان جویای کار اقدام 

کرد.
در حــال حاضر بخش تعــاون از جمله بخش های 
کلیدی اقتصاد کشــور به شــمار می رود که با تجمیع 
امکانــات، منابع و ســرمایه های خرد مــردم در قالب 
مشــارکت جمعی می  تواند نقش بســزایی در توسعه 

فعالیت هــای اقتصادی، افزایش رفــاه و بهبود زندگی 
اجتماعی افراد داشته باشد.

به اعتقاد کارشناســان، تعاونی ها توان اشــتغالزایی 
باالیی دارنــد و از طریق بنگاه هــای تعاونی  می توان 
کسب و کارهای کوچک و متوســط را راه اندازی و بر 
موضوع بیکاری غلبه کرد چنانچه بسیاری از کشورها بر 
پایه اقتصاد تعاونی توانسته اند به رشد و تعالی اقتصادی 
دســت یافته و زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی و 

بهره وری در بخش های مختلف را فراهم کنند.
در همین راستا، معاونت امور تعاون و معاونت توسعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار، تفاهم نامه همکاری 
مشترکی با هدف ایجاد و تقویت تعاونی خدمات اشتغال 
و کاریابی تحت عنوان »پایگاه مردمی اشتغال آفرین« 
به امضا رســاندند. این تفاهم نامه اهداف متعددی دارد 
که اتصال نیــروی کار ماهر به کارفرما از طریق تعاونی 

کاریابی از مهمترین اهداف آن به شمار می رود.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، با تأکید بر مردم سپاری امور با الگوی 
تعاون، اقتصاد تعاون را کارآمدترین الگوی حل مشکل 

اشتغال پایدار در کشور می داند.
وی با اشاره به جزییات تفاهم نامه مذکور می گوید: 
بــه موجب این تفاهم نامــه در مرحلــه اول به عنوان 
الگوسازی این طرح در قالب 30 تعاونی در استان های 
تهران، هرمزگان، آذربایجان  غربی، خوزستان، گلستان و 

خراسان جنوبی اجرا می شود. 
معاون وزیر تعاون، مردم را محور اصلی اشتغال آفرینی 

در دولت سیزدهم عنوان کرده و تاکید دارد که در این 
مســیر از تمام ظرفیت های موجود اعم از سازمان های 
مردم نهــاد، گروههای جهادی، مســاجد و هیات های 

مذهبی استفاده خواهد شد.
مسکنی، توســعه بخش تعاون در ســطح استانها، 
کاهش تصدیگــری دولتی، مردمی  کــردن اقتصاد و 
ایجاد اشــتغال پایدار با بهره گیــری از الگوی تعاون را 
از رویکردهــای معاونت امور تعــاون وزارت کار عنوان 
می کند. گزارش مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی 
وزارت کار از آمار تعاونی های فعال کشــور حاکی از آن 
است که تعداد کل تعاونی های فعال در حال بهره برداری 
و در دســت اجرا در کشور تا پایان سال گذشته، بیش 
از 99 هــزار واحد بوده که از این تعداد ۶9 هزار و 291 
تعاونی در حال بهره برداری و 29 هزار و 80۴ تعاونی در 

دست اجرا هستند.
همچنین بیشترین تعداد اعضای تعاونی متعلق به 
تعاونی های ســهام عدالت و بیشــترین تعداد شاغالن 

متعلق به تعاونی های گرایش مسکن بوده است.
بــه اعتقاد تحلیلگــران اقتصادی بخــش تعاون از 
ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی باالیی برخوردار است و 
سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص 
داخلی، ایجاد اشــتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه 
های خرد مردمی دارد؛ از این رو چنانچه رشد و توسعه 
تعاونی ها به اندازه ای باشد که اکثریت مردم را در برگیرد، 
به توزیع عادالنه ثروت، حذف شکاف طبقاتی و کاهش 

نرخ بیکاری در جامعه منجر خواهد شد.

سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس:

مردمپولبنزرامیدهند،تيبامیخرند

مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان اظهار داشت: در حال 
حاضر در بندر امام 3۷ فروند کشــتی با میزان بار 2 میلیون و 

200 هزار تن در لنگرگاه بر روی آب مانده اند.
بهروز آقایی درباره آخرین وضعیت انبارهای بنادر و تخلیه و 
ترخیص کاال در بنادر خوزستان اظهار داشت: در حال حاضر در 
بندر امام 3۷ فروند کشتی با میزان بار 2 میلیون و 200 هزار تن 
در لنگرگاه بر روی آب مانده اند و در کنار اسکله هم 200 هزار 
تن کاال در حال تخلیه است. همچنین بیش از 3 میلیون و 900 

هزار تن کاال در انبارهای بندر امام انباشت شده اند.
وی با تاکید براینکه کشتی های که روی آب مانده اند به دلیل 
مشکل اســنادی امکان ورود به بندر را ندارند، ادامه داد: هنوز 
تبادالت مالی بین فروشــنده و خریدار کامل نشده و با مشکل 
اســنادی مواجه اند. پس از رفع مشکل اسنادی به این کشتی ها 
اعالم ورود به بندر می شود که در حال حاضر به هیچ یک از این 
3۷ فروند کشــتی که حامل کاالی اساسی هستند، اعالم ورود 

به بندر نشده  است. 
مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان گفت: فرض 
بر این باشد که مشــکل اسنادی این کاالها و بار برطرف شود، 
به دلیل اینکه امور پشتیبانی دام نتوانسته کاالهای خود یعنی 
همــان 3 میلیون و 900 هزار تن را از انبارهای بندر امام خارج 
کند، ظرفیت و انباری برای پذیرش بار کشتی های مانده بر روی 

آب نداریم. 
آقایی با بیان اینکه وزارت جهاد کشــاورزی دو زیر مجموعه 
آن؛ امور پشــتیبانی دام و شرکت بازرگانی دولتی باید در اقدام 
ســریع کاالهای انباشت در انبار بندر امام را خارج کنند، تاکید 
کرد: بخشــی دیگر از این کاالهاو بار متعلق به بخش خصوصی 
بوده که سیاســت گذاری ورود و خروج این کاالها هم بر عهده 
جهاد کشاورزی است. جهاد کشاورزی باید با برنامه ریزی دقیق 

نســبت به واردات کاال و خروج آن از بنادر اقدام کند تا کنون با 
این مشکالت مواجه نشویم. 

وی افزود: از ســوی دیگر تا ایــن 3 میلیون و 900 هزار تن 
کاال از انبارهای بندر امام خارج نشوند، از پذیرش همزمان انبوه 

کشتی که در لنگرگاه مانده اند را نداریم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان درباره مدت 
زمان ماندگاری برخی از این کاالها در لنگرگاه و انبارهای بندر 
امام اظهارداشت: برخی از این کشتی ها از مرداد ماه در لنگرگاه 
منتظر ورود به بندر هســتند و برخی از کاالها از اردیبهشت ماه 

در انبارهای بندر امام دپو شده اند. 
وی با هشدار نســبت به فساد پذیری این کاالها گفت: این 
کاالها اگر سریع از انبار خارج نشوند، مشکل آفت و خودسوزی 
پیدا می کنند چراکه کنجاله ســویا یک کاالی خودسوز است. 
اما در بحث گندم و ذرت گازی از آنها متصاعد می شــود  باعث 

تخریب شان خواهد شد. 
آقایی ادامه داد: مشــکل دیگر است که دو ماه پس از انجام 
آزمایش این کاالها اگر تخلیه و خارج نشوند باید مورد آزمایش 
مجــدد قرار بگیرند. در این صورت عالوه بر اینکه هزینه ای باید 
برای انجــام آزمایش دوم پرداخته شــود احتمال اینکه جواب 

آزمایش منفی باشد و کاال را رد و مرجوع کند، وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق می گوید بیرون آوردن آمار 
صادرات گاز به عراق عامل اصلی افت آمار صادراتی در ماه های 

گذشته بوده و امکان جبران آن تا پایان سال وجود دارد.
یحیی آل اســحاق اظهار کرد: در ماه های گذشته با توجه به 
برخی مشــکالتی که در رابطه با مسائل حسابرسی و تبادالت 
گازی در صادرات به عراق وجود داشــت بنا شــد در آمارهای 
صادراتی کشــور اعداد مربوط به این بخش لحاظ نشود. از این 
رو یکی از اصلی ترین دالیل کاهشی شدن آمار صادرات ایران به 

عراق مربوط به همین حوزه می شود.
وی با بیان این که برخی مشــکالت داخلی در اقتصاد ایران 
نیز همچنان در مسیر افزایش صادرات به عراق وجود دارد، بیان 
کرد: خوشبختانه با توجه به همسایگی و ارتباطات قوی و همه 
جانبه سیاسی، فرهنگی و مذهبی بازار عراق همواره برای تجار 
ایرانی فرصت بسیار مناسبی به حســاب می آمده است. با این 
وجود اما برای حفظ آمارهــای صادراتی به عراق و افزایش آن 
نیاز به برطرف شــدن برخی مشکالت و محدودیت ها احساس 

می شود.
رئیــس اتاق بازرگانــی ایران و عــراق ادامــه داد: کاهش 
محدودیت های بروکراســی، اعمال سیاســت های حمایتی در 
حوزه هایی مانند ارز و البته به نتیجه رســاندن مذاکرات برای 
بهبود شرایط در عقد قراردادهای جدید مسائل مهمی است که 

به ما کمک می کند تا آمار تجاری با عراق را افزایش دهیم.
آل اسحاق با بیان این که رســیدن به هدف گذاری تجارت 
مشترک ســاالنه 20 میلیارد دالری با عراق ممکن خواهد بود 
توضیح داد: با وجود کاهش آمار صادرات ارزیابی ما این اســت 
که با حضور قدرتمند می توان تا پایان ســال جاری صادرات به 
عراق را به مرز 10 میلیارد دالر رســاند تا بدین ترتیب کاهشی 
ثبت نشــود. برای رســیدن به اهداف بلندمدت نیز باید شاهد 

همکاری های همه جانبه دولت ها و البته فعال شــدن ظرفیت 
شرکت های بخش خصوصی باشیم.

وی با اشاره به برخی تحوالت ثبت شده در اقتصاد عراق در 
سال های گذشته تصریح کرد: عراق در سال های اخیر توانسته 
میزان درآمد نفتی خود را به شــکل قابل توجهی افزایش دهد 
تا جایی که در حال حاضر ماهانه صادرات این کشــور به حدود 
11 میلیارد دالر رســیده است. این به معنی آن خواهد بود که 
به زودی عراق بــه یکی از اصلی ترین مقاصد ســرمایه گذاری 
زیرساختی و عمرانی تبدیل می شــود و در چنین شرایطی ما 
باید آماده حضور رقبای قدرتمند از چین، امارات متحده عربی، 

عربستان سعودی و اروپا باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایــران و عراق افزود: پیش بینی ما این 
است که تا 15 سال آینده فرصت ها برای سرمایه گذاری در عراق 
بسیار باال خواهد بود در چنین شرایطی شرکت های ایرانی باید 
از مزیت همسایگی و ارتباطات گسترده خود نهایت استفاده را 
ببرند. با توجه به مشــکالتی که در سال های گذشته در عراق 
وجود داشــته هنوز شــرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری 
تردیدهایی دارند اما با کنار رفتــن این تردیدها فضای رقابتی 
شدیدی به وجود خواهد آمد و ایران نیز باید تالش کند که این 

بستر را به بهترین شکل حفظ کند.

مدير کل بنادر و دريانوردی استان خوزستان:

۳٧کشتیکاالیاساسیبامشکلاسنادیبررویآبماندهاند
رئيس اتاق بازرگانی ايران و عراق:

علتافتصادراتایرانبهعراقچيست؟

نائبرئيساتاقبازرگانیایرانتشریحکرد؛اثراتدوشوکارزیبراقتصادایرانچهبود؟
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید نوســانات نرخ ارز یکی از اصلی ترین دالیل نااطمینانی در فضای اقتصادی کشــور اســت و دو شوک ارزی در دهه 90 به خوبی این اثرات را نشان می دهد. حسین سالح ورزی در 
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: یکی از مهم ترین موضوعاتی که نوسان نرخ ارز بر روی آن تاثیر می گذارد از بین بردن امکان تصمیم گیری کوتاه  مدت، میان مدت و بلند مدت برای فعاالن اقتصادی 
است. اگر بپذیریم که امنیت جامعه وظیفه سیاست گذاران است به وجود آوردن امنیت اقتصادی نیز در همین سطح اهمیت دارد. وی با اشاره به دو شوک بزرگ ارزی در دهه گذشته بیان کرد: نخستین بار ما در سال های 
1390  و 1391 شــاهد ســه برابر شــدن نرخ ارز بودیم و پس از آن نیز با خروج آمریکا از برجام و عدم پیوســتن به FATF  ســال 139۷ تا کنون نرخ ارز تقریبا هشت برابر شده است. اگر این نرخ را یک متغیر کلیدی 
بدانیم اقتصاد ایران در تمام این ســال ها با نوســان باالی ارز مواجه بوده اســت. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که دولت باید سیاست خود در قبال ارز صادراتی بخش خصوصی را تغییر دهد توضیح داد: حدود 
25 تا 30 درصد از ارز صادراتی کشــور متعلق به بخش خصوصی واقعی اســت. دولت می تواند برای بخش دولتی یا شبه دولتی تصمیم گیری کند اما باید ارز بخش خصوصی را از چارچوب تصمیم های خود خارج کند. به 
گفته سالح ورزی یکی دیگر از خواسته های بخش خصوصی این است که بانک مرکزی ابتدای هر سال سیاست های پولی خود را مشخص کند تا فعاالن اقتصادی توانند در این مسیر برای آینده خود تصمیم گیری کنند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: آقای رییس جمهوری اعالم 
کردند که زیرساخت های کاالبرگ مهیا نبود اما باالی 85 درصد زیرساخت های ارائه 

آن فراهم شده و بزودی در کشور عملیاتی می شود.
احد آزادیخواه در مورد وضعیت تولیدکنندگان مرغ کشور و حمایت از آنها گفت: 
ما در مجلس و دولت بر ســر اعطای 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت 
به تولیدکنندگان به توافق رسیدیم. برخی از تولیدکنندگان استقبال و برخی نیز از 
آنها استقبال نکردند. حتی اعالم کردیم که سهیل گری به گونه ای باشد که واحدهای 

تولیدی بدهکار بانکی نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: تاثیر افزایش قیمت نهاده های دامی طبیعتا با حذف ارز ترجیحی 
محسوس است، البته نرخ نهاده ها در بازار جهانی نیز افزایش یافته و برای مثال قیمت 

ذرت و کنجاله نسبت به سال گذشت هرشد داشته است.
وی افزود: در این مورد باید تدبیر اندیشــیده می شــد تا اینکه ستاد تنظیم بازار 
قیمت جدید مرغ را ۶3 هزار تومان اعالم کرد. هرچند با این نرخ بر مصرف کنندگان 
فشــار وارد می شــود اما برخی از ضرر و زیان تولیدکننــدگان کاهش و تا حدودی 

رضایت مندی آنها را ایجاد کرده است.
آزادیخواه تصریح کرد: باید تعیین قیمت را به عرضه و تقاضا واگذار کنیم، بویژه 
در عیــد نوروز و ماه رمضان با توجه به میزان جوجه ریزی شــرایطی را باید ایجاد 
کنیم تا هم قــدرت خرید مصرف کننده  افزایش یابد و هم از تولیدکننده حمایت 
شود. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اعالم کرد: در جلسه ای به آقای رییس 
جمهور گفتیم که اگر دولت بتواند کاالبرگ الکترونیکی را احیا کند، می تواند موظف 
به عرضه مرغ گرم در این چارچوب باشد تا از مصرف کننده و تولیدکننده حمایت 

شود.
این مقام مسئول افزود: آقای رییس جمهوری نیز اعالم کردند که زیرساخت های 
کاالبرگ مهیا نبود اما باالی 85 درصد زیرساخت های ارائه آن فراهم شده و بزودی 
در کشور عملیاتی می شــود. در اینصورت میزان مصرف سرانه مصرف مرغ خانواره 

افزایش می یابد که در راستای منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

سخنگوی کميسيون کشاورزی مجلس:

۸۵درصدزیرساختهایکاالبرگ
الکترونيکیفراهمشد

اتصالنيرویکارماهر
بهکارفرما

باتعاونیهایکاریابی
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رئیس سازمان برنامه وبودجه گفت: 
دولت برای پوشــش هزینه های خود 
اســتقراض نمی کند. ســید مسعود 
میرکاظمی ضمن اشــاره به جلسات 
مشترک دولت و مجلس برای اصالح 
ساختار بودجه اظهار کرد: هم مجلس 
طرحی برای اصالح ســاختار بودجه 
دارد و هم مــا در دولت در حال کار 
روی این موضوع هستیم تا گزارشی 
را به سران قوا بدهیم؛ چرا که یکی از 
مأموریت های رهبر انقالب به شورای 
اقتصادی ســران قوا، اصالح ساختار 
بودجه است. کارهای کارشناسی در 
حال انجام است و هم زمان با مجلس 
دربــاره طرحی که دارنــد همکاری 
می کنیم تا ان شاءاهلل به نظر واحدی 

برسیم.
وی با تأکیــد بر اصالحات صورت 
گرفته در بودجه توضیح داد: بخشی 
از اصالحــات در حال انجام اســت. 
به عنوان مثال پیش ازاین تعداد زیادی 
از قوانین دائمی هرســاله در بودجه 
تغییر می کرد کــه در حال رفع این 
مشکل در قالب یک الحاقیه هستیم 
تا هم بودجه ســبک تر شود و هم از 
تغییر قوانین دائمی در قانون یک ساله 

بودجه جلوگیری شود.
رئیس سازمان برنامه وبودجه درباره 
آخرین وضعیت الیحه بودجه ســال 
آینده هم بیان کرد: تبصره های بودجه 

1۴02 را به دولت فرستاده ایم. البته 
هنوز بخشــی از منابع قطعی نشده و 
امیدواریم ظرف هفته آینده این موارد 
هم قطعی شــود و منابع و مصارف را 

به دولت ارسال کنیم.
پایان  تا  هفتم  برنامه  *الیحه 

آذرماه به دولت می رود
میرکاظمــی دربــاره جدیدترین 
وضعیت تدوین برنامه هفتم توســعه 
کشــور و علت تأخیر در تنظیم این 
الیحه نیز گفت: بررسی سیاست های 
برنامــه هفتم در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام طول کشید و دیر ابالغ 
شــد، درعین حال هم زمان با ارسال 
بودجه به دولت، در حال تدوین برنامه 
هفتم توسعه نیز هستیم و امیدواریم 
بتوانیم تا پایان آذرماه برنامه هفتم را 

به دولت برسانیم.
وی یادآور شد: نظر رئیس محترم 
مجلس شورای اسالمی این است که 
الیحــه برنامه هفتم زودتر از بودجه 
در مجلــس ارائه شــود؛ بنابراین با 
تمام سرعت در حال کار روی برنامه 
هستیم که بتوانیم در اولین فرصت 

آن را هم به دولت بدهیم. 
*کسری بودجه جاری نداریم

در  برنامه وبودجه  سازمان  رئیس 
ادامه راجع به کسری بودجه 1۴01 
عنوان کرد: از این لحاظ که نتوانیم 
هزینه های جــاری و اجتناب ناپذیر 

را پرداخــت کنیم کســری بودجه 
نداریــم، اما منابع حــدوداً 1390 
هزار میلیارد تومانی بودجه احتماالً 

محقق نشود.
میرکاظمی ادامه داد: ما ۴0 درصد 
درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه 
ملی واریز می کنیم که با مجوزی که 
از رهبــر انقالب اخــذ گردید، دولت 
می تواند 10 درصــد آن را برای امور 

عمرانی استفاده کند.
*تخصیص ۸۰ همت هزینه های 

عمرانی در ۸ ماه
وی تأکیــد کــرد: با احتســاب 
تخصیص هایــی که تا کنــون آماده 
شــده و یا در حال ارســال است، تا 
کنون بیش از 80 هزار میلیارد تومان 
هزینه هــای عمرانی پرداخت شــده 

است.
این مســئول همچنین با اشاره به 
اســتمرار پرداخت هزینه های جاری 
گفت: در ماه جاری، هم ترمیم حقوق 
مهرماه و آبان ماه را پرداخت می کنیم 
و هم علی الحساب یک میلیون تومان 
رتبه بنــدی معلمان را تا زمان تعیین 

احکام، پرداخت خواهیم کرد.
*استقراض همچنان خط قرمز 

دولت است
 میرکاظمی در پایان در پاســخ به 
این پرسش که آیا استقراض از بانک 
قرمز دولت  مرکزی همچنان خــط 

است، تصریح کرد: دولت برای پوشش 
نمی کند.  استقراض  خود  هزینه های 
البته از ماده 125 قانون محاســبات 
اما  عمومی کشــور استفاده شــده؛ 

بالفاصله آن را جایگزین کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: همواره باالی 
200 هزار میلیون تومان از ماده 125 

مربوط به مانده شــرکت ها است که 
بانک مرکزی می تواند آن را برداشت 
کند و به دولت بدهد و مجدداً با اولین 

دریافتی، آن را تسویه کند.
گفتنی اســت بر اساس ماده 125 
قانون محاسبات عمومی کشور، خزانه 
مجاز است برای رفع احتیاجات خود 

از موجودی حســاب های اختصاصی 
از جملــه حســاب تمرکــز درآمد 
شرکت های دولتی و ســپرده موقتاً 
اســتفاده نماید مشــروط بــر اینکه 
بالفاصله پس از درخواســت سازمان 
ذی ربط وجوه استفاده شده را مسترد 

دارد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد؛

ضرورتتوسعهدانشفنیومهندسیکشور
دربخشهواپيمایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باتوجه به نقش پررنگ حمل و نقل هوایی 
در آینده ترانزیت جهان، توسعه بیش از پیش دانش فنی و مهندسی کشور در حوزه 

هواپیمایی ضرورت است.
ســید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، به همراه مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری، معاون اقتصادی وزارت تعاون و هیئت همراه از بخش 

های مختلف شرکت هواپیمایی آسمان بازدید کرد.
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و همراهان از برخــی واحدها و حوزه های 
تخصصی شــرکت آســمان بازدید کردند و از نزدیک در جریان تالش متخصصان 

شرکت قرار گرفتند.
در این مراسم وزیر تعاون اظهار داشت: با توجه به نقش پررنگ حمل و نقل هوایی 
در آینده ترانزیت جهان، توســعه بیش از پیش دانش فنی و مهندســی کشور در 
حوزه هواپیمایی ضروری اســت. صولت مرتضوی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع 
مالی و تالش برای ارتقای خدمات و تولید در شــرکت های متعلق به صندوق های 
بازنشســتگی، افزود:  تخصص و مهارت جوانان نخبه ایرانی با حمایت و هدایتگری 
می تواند شاخص های توسعه کشور را ارتقاء دهد. مرتضوی بر اصالح ساختار منابع 
انسانی برای ارتقای بهره وری تأکید کرد و گفت: تجربه شرکت های همسو و شرکای 
جمهوری  اســالمی  ایران در منطقه می تواند به این تحول در شــرکت هواپیمایی 

آسمان کمک کند.
* ایمنی فدای منافع شرکت نمی شود

در ادامه این مراسم، مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان توضیحاتی درباره تعداد 
هواپیماهای عملیاتی،  تعمیر و نگهداری هواپیما توسط متخصصان آسمان و تعداد 
هواپیماهای در انتظار قطعه این شرکت داد همچنین ظرفیت بزرگ شرکت آسمان  
از نظر تجهیزاتی و نیروی انسانی در تعمیر و نگهداری هواپیما از سوی وی تشریح 

شد.
ابوذر شــیرودی توســعه ناوگان در کنار حفظ ایمنی پرواز را به عنوان یکی از 
اولویت های اصلی شرکت دانسته و افزود: به هیچ عنوان ایمنی فدای منافع  نمی  شود 

و این یک اصل پذیرفته شده در آسمان است.
شــیرودی اهتمام به ســرمایه های   انســانی متخصص در شــرکت را از دیگر 
اولویت  های عنوان کرد و افزود: به روز ســازی دانــِش کارکنان متخصص، برگزاری 
منظم آموزش  های ضمــن خدمت برای ارتقای توان علمی کارکنان، جلب رضایت 
مسافران و جذاب سازی سفر با ناوگان آسمان برای مردم با جدیت دنبال می شود.

رئیس اتــاق بازرگانی ایران گفت: با اجرایی شــدن 
تجــارت آزاد بیــن ایران و کشــورهای عضــو اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا بخش بزرگی از موانع توسعه تجارت 

مرتفع خواهد شد.
غالمحسین شافعی در همایش تجاری ایران و روسیه 
اظهار کرد: ما بر این باوریم که کشورهای منطقه با تکیه 
بر تاریخ و فرهنگ مشــترک، می توانند آینده مشترک 
خود را بیافرینند. رویکرد اصولی ایران، مشارکت سازنده 
با همسایگان، برای تحقق نظم پایدار مبتنی بر حمایت 
از توسعه کشــورهای منطقه و ایجاد پیوندهای متقابل 
اقتصادی اســت. بخــش خصوصی در راســتای ایجاد 
محیط آرام و بی تنش برای کســب و کار، بر استفاده از 
ظرفیت های دیپلماسی در جهت توسعه روابط اقتصادی 
و تجاری کشــورها تاکید می نماید. رئیس اتاق بازرگانی 
ایران افزود: در سال های گذشــته روابط بین دو کشور 
ایران و روسیه همواره دوستانه بوده و دو کشور شرکای 
استراتژیک در منطقه محسوب می شوند. مردم دو کشور 
از روابط دیرینه بر مبنای مشترکات بسیار برخوردارند. در 
حال حاضر نیز ایران مناسبات خوبی با کشورهای منطقه 
داشته و اقدامات مهمی جهت توسعه این مناسبات انجام 
داده و روســیه در این میان از جایگاه مهمی در سیاست 

خارجی جمهوری اسالمی ایران برخوردار است.
وی ادامــه داد: وجود منابع و توانایی های دو کشــور 
در زمینه های مختلف همچون نفت و گاز، کشتیرانی در 
دریــای خزر و به طور کلی حمل و نقل در طول کریدور 

شــمال و جنوب، فناوری اطالعات و امنیت الکترونیک، 
پتروشــیمی، کشــاورزی و مواد غذایی، فلــزات و مواد 
شیمیایی، خشکبار، فرش، مبلمان، مصالح ساختمانی و 
نساجی، داروسازی، خدمات فنی و مهندسی و همچنین 
تمایل دو کشــور به همکاری های اســتانی راه را برای 
گسترش هرچه بیشتر مبادالت دو جانبه هموارتر کرده 
است. شافعی افزود: بر اساس آمار، حجم کلی تجارت دو 
کشور ایران و روسیه در سال 2021 حدود چهار میلیارد 
دالر بود که شامل سه میلیون دالر واردات ایران از روسیه 
و 9۷2 میلیون دالر صادرات به روسیه است. این میزان 
به نسبت سال گذشــته با رشد چشمگیری مواجه بوده 
است. رتوی ادامه داد: بر این اساس الزم است با توجه به 
عالقه مندی و عزم جدی مقامات عالی دو کشور جهت 
گسترش روابط و به واسطه بررسی توانمندی ها و ایجاد 
ارتباط بین تشکل های تخصصی و شناسایی فرصت های 
موجود دو کشور گام های عملیاتی همانند هیأت حاضر 
که بزرگ ترین هیأت تجاری فدراسیون روسیه به ایران 
در 20 ســال اخیر است، جهت افزایش حجم مبادالت، 
برداشــته شود و در عین حال جهت رفع موانع از جمله 

تسهیل در صدور روادید تالش صورت گیرد.
*رفع بســیاری از موانع توسعه تجارت با 

اجرای تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا
شافعی با اشــاره به رابطه ایران با اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا، اظهار کــرد: امضای توافقنامــه موقت تعرفه 
ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا فصل جدیدی 

را در گســترش روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه 
گشوده است. این در حالی است که مذاکرات تجارت آزاد 
بین طرفین نیز در حال اتمام اســت و با اجرایی شدن 
تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا بخش بزرگی از موانع توسعه تجارت مرتفع خواهد 
شــد. وی افزود: ایران به دلیل برخــورداری از کریدور 
شــرق-غرب و بندر چابهار می تواند ضمن توسعه روابط 
خود با اوراسیا، زمینه ساز همکاری کشورهایی مانند هند 
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز باشد. شافعی اضافه کرد: 
در سال های اخیر اقداماتی همچون تالش برای تسهیل 
صدور و لغو روادید، توافق برای انجام سرمایه گذاری های 
مشــترک، ایجاد زیرساخت جهت برقراری مجدد روابط 
بانکی بر اساس ارزهای ملی دو کشور و امضای توافقنامه 
کریدور سبز گمرکی در راستای توسعه روابط فی مابین 
انجام شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با 
این حال الزم است جهت توسعه مناسبات، اموری مانند 
ایجاد زیرســاخت های الزم برای استفاده از کشتی های 
رو-رو، توســعه روابط بانکی و تســهیل صدور ضمانت 
نامه های بانکی و فعال تر شــدن کریدور سبز گمرکی با 
جدیت بیشتری پیگیری شــود. وی با بیان اینکه قطعاً 
برگزاری منظم این قبیل نشست ها، فرصت های بیشتری 
را بــرای همکاری و تعامل همه جانبــه فراهم می آورد، 
گفت: الزمه همکاری های تجاری بیشــتر، فراهم آوردن 
امکانات و تسهیالت برای حضور عاملین اقتصادی ایرانی 

و روس در کشور مقابل است. 

طی ۷ ماهه ۱۴۰۱؛

توليدکلتایرکشور۳درصدافتکرد

آمار ارائه شــده توسط تولیدکنندگان بزرگ تایر، از تولید قریب به 118 هزار تن 
از انواع تایرها معادل بیش از 18.5میلیون حلقه در پنج ماهه امسال حکایت دارد که 
رشد یک درصدی به لحاظ وزنی و رشد دو درصدی به لحاظ تعداد این کاال را نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
بر اساس گزارش عملکرد تایرسازان بزرگ کشور طی هفت ماهه امسال، در مجموع 
1۶5هزار و ۶2۷ تن تایر)کل تایر تولیدی کشــور( معادل 2۶ میلیون و 1۷3 هزار و 
1۷5 حلقه تولید شــده است. میزان تولید تایر در هفت ماهه سال گذشته برابر 1۶5 
هزار و 521 تن )معادل 2۶ میلیون و 895 هزار و 815 حلقه( ثبت شده است؛ بر این 
اساس مجمموع تولید تایر کشور در مدت مذکور سال جاری به لحاظ تغییر چندانی 
نداشــته و از منظر تعداد حلقه ها سه درصد افت داشته اســت. اما این در حالیست 
که تولید کل تایر خودروها به میزان ســه درصد به لحاظ تعدادی افزایش داشته اما 
همچنان به لحاظ وزنی تغییری نکرده است. از این میزان تایر تولیدی کشور طی هفت 
ماهه امســال، 1۴9 هزار و ۷12 تن تایر انواع خودرو معادل 1۴ میلیون و1۷۷ هزار و 
3۷0 تن در مجموع هفت ماهه امسال تولید شده که نسبت به 1۴9 هزار و ۴۶۴ تن 
)13 میلیون و 801 هزار و ۴38 حلقه( تولیدی در مجموع هفت ماهه 1۴00 به لحاظ 

وزنی تغییر چندانی نداشته، اما به لحاظ تعداد سه درصد بیشتر شده است.

*تنها تولید تایر خودروهای سواری بیشتر شد
طبق آمار، بیشترین و تنها رشد تولید که سبب توازن رشد کلی تولید شده است، 
مربوط به رشــد تولید تایر خودروهای سواری است.از ابتدای سال جاری تا پایان مهر 
ماه، 93 هزار و ۶50 تن تایر خودرو ســواری معادل 12 میلیون و 538 هزار و 289 
حلقه تولید شده که به لحاظ وزنی 9 درصد و به لحاظ تعداد پنج درصد بیش از آمار 
تولیدی مدت مشــابه سال گذشته اســت. در هفت ماهه 1۴00 قریب به 8۶ هزار و 
۴۷ تن معادل 11 میلیون و 9۶1 هزار و 9۷9 حلقه تایر خودرو ســواری در کشور به 
تولید رسیده بود. در مقابل تولید تایر وانتی در این مقایسه آماری، 11 درصد از منظر 
تعدادی و 10 درصد به لحاظ وزنی، کمتر شــده اســت. تولید این تایرها از 15 هزار 
و ۷۷۶ تن )یک میلیون و 9 هزار و 85 حلقه( در مجموع هفت ماهه نخســت ســال 
گذشته به 1۴ هزار و 138 تن )89۶ هزار و ۶39 حلقه( در مجموع هفت ماهه ابتدایی 
1۴01 رسیده اســت. در مدت مذکور سال جاری از نظر وزنی 11 درصد  و تعدادی 
13 درصد تولید تایرهای باری و اتوبوسی نسبت به مجموع تولید این تایرها در مدت 
مشابه سال گذشته کمتر شده است.  در هفت ماهه 1۴01 حدود 28 هزار و 8۶۷ تن 
تایر باری و اتوبوسی معادل ۴35 هزار و ۷8۴ حلقه تولید شده است. این در حالیست 
که در مدت مشــابه سال گذشته آمار تولید این تایرها 32 هزار و 30۴ تن برابر 500 
هزار و ۴93 حلقه ثبت شده است. تولید تایرهای کشاورزی نیز در مجموع هفت ماهه 
با افت 1۴ درصدی به لحاظ وزنی به 10 هزار و ۷0۶ تن )تولید 12 هزار و ۴۶2 تن تایر 
کشــاورزی در هفت ماهه 1۴00( رسیده که به لحظا تعدادی برابر 28۶ هزار و 908 
حلقه است که نسبت به 302 هزار و 385 حلقه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته 
پنج در افت را تجربه کرده است. بیشترین افت تولید تایرها در این مقایسه میزان تولید 

تایرها را تایرهای راه سازی و صنعتی به خود اختصاص داده اند.
از ابتدای ســال 1۴01 تا پایان مهر ماه 2350 تن، معادل 19 هزار و ۷50 حلقه 
تایر راه سازی و صنعتی در کشور تولید شده که به نسبت 28۷۶ تن معادل 2۷ هزار و 
۴9۶ حلقــه تولیدی در مجموع هفت ماهه 1۴00 به ترتیب به لحاظ وزنی 18 درصد 
و از منظر تعدادی 28 درصد افت تولید را در کارنامه عملکرد هفت ماهه تایرســازان 

ثبت کرده اند.

رئيساتاقایرانتشریحکرد؛مزایایتجارتآزادبينایرانواوراسياچيست؟

به گفته دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران 
مطابق آمارها، 30 درصد کل صادرات کشور 
را صادرات کاالهای خام و نیمه خام تشکیل 
می دهد که حدود ۷.3 میلیارد دالر اســت. 
نکته دیگر این است که باید برای هر صنعت 
پیشران در کشور یک تصمیم خاص گرفته 

شود.
حمیدرضا غزنوی در نشســت خبری به 
مناسبت هفته جهانی کارآفرینی اظهار کرد: 
باید در استراتژی های صنعتی  تجدیدنظر و 
زمینه های فرهنگــی و اجتماعی آن فراهم 
شود. برنامه پنج ساله صنعتی یا حتی برنامه 
پنج ســاله برای انتخاب صنایع مزیت دار در 
کشور وجود ندارد که در تدوین برنامه هفتم 
توسعه باید این مسائل در نظر گرفته شود. 
موضوع پیشران های اقتصادی تاکنون کمتر 
در محافل اقتصادی و کالن کشــور مطرح 

شده است.
وی همچنین با اشاره به خشکسالی های 
پیاپی در کشور، وضعیت نامناسب کشاورزی 
و دامــداری متاثــر از آن و اینکــه صنایع 
های تک در کشور مزیت ندارد، تصریح کرد: 
بر این اســاس باید به سمت صنعتی شدن 
هر چه بیشتر در کشــور حرکت کرد و در 

این راه می توان از تجارب موفق کشورهایی 
همچون کره جنوبی، آلمــان، ژاپن و حتی 

ترکیه استفاده کرد.
دبیر کل مجمــع کارآفرینــان ایران با 
بیــان اینکه حمایت های ویــژه در موضوع 
بهره بانکــی و مالیات، جلوگیری از واردات 
کاالهای مشابه داخلی، کاهش تعرفه مواد 
اولیه مورد نیاز، جلوگیری از سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی در صنایع پیشــران و 
جلوگیری از بــروز رقابت مخرب داخلی با 
محدودســازی صدور مجوزها، بخشــی از 
حمایت دولت های کشــورهای یاد شده از 
شرکت های بزرگ و پیشران صنعتی است، 
اظهار کرد: توجه صرف به بنگاه های کوچک 
و متوســط هیچ وقــت نمی تواند موجب 
تنومند شــدن اقتصاد شود و باید به سمت 
تولید انبوه برویم تا قیمت و کیفیت تولید 

منطقی شود.
به گفتــه وی باید شــرکت های بخش 
خصوصی دارای پتانســیل و مزیت دار که 
توانایی مدیریت صنعتــی را دارند انتخاب 
و حمایــت شــوند؛ چرا کــه در موضوعی 
مثل تحریم ها نیز شــرکت های بزرگ قادر 
به کنترل مشکالت هستند نه شرکت های 

کوچــک. غزنوی بــا بیان اینکــه کمبود 
تســهیالت بانکی یکی از مشکالت اساسی 

پیشران ها اســت، گفت: در شرایط کنونی، 
وام و تســهیالت کمتــری بــرای تامین 

ســرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدها 
داده می شود. بانک های کشور به دو دسته 

تقسیم شده اند. دســته نخست بانک هایی 
هستند که زیان انباشته دارند، اما با وجود 
این به راحتی در حال کار کردن هستند و 
حتی سود بیشتری برای جذب سپرده های 
بیشــتر مردم در نظر می گیرند. دسته دوم 
بانک هایی هستند که می توانند تسهیالت 
ارائه کنند، اما قوانین موجود ســبب شده 
تا به ســمت تولید و ارائه تسهیالت به این 

بخش نروند.
*برج ها و خانه های خالی متعلق به 

بانک ها، آفتی برای تولید کشور
وی با بیان اینکه مطابق آمارها از ابتدای 
امسال تاکنون کمتر از ۴0 درصد تسهیالت 
ســهم صنعت در کشور از ســوی بانک ها 
پرداخت شــده، تصریح کرد: تعداد زیادی 
برج هــا و خانه های خالی متعلق به بانک ها 
در کشور وجود دارد که سال هاست خالی از 
سکنه هستند و استفاده ای نمی شوند. قانون 
بــرای مقابله با این رویکــرد بانک ها وجود 
دارد، امــا تاکنون اقدامی علیــه آنها انجام 

نشده است.
دبیــرکل مجمع کارآفرینــان ایران با 
بیــان اینکه فــروش این منابــع به ویژه 
برج هایی که برخــی بانک ها در مناطقی 

همچــون الهیــه، زعفرانیــه و غیره در 
تهران دارند، مشــکالت تولیدی کشــور 
را رفــع خواهد کرد، اظهــار کرد: برخی 
آمارهــا حاکــی از وجــود یک میلیون و 
۷۴0 هزار واحد خالی در کشور است که 
بیش از 900 هزار واحــد آنها متعلق به 
اشخاص حقوقی به ویژه بانک ها ست. اگر 
خواســتیم منابعی برای بانک ها از طریق 
فــروش امالک شــان ایجاد کنیــم، باید 
قانون سختگیرانه و نظارت جدی در این 

زمینه وجود داشته باشد.
وی همچنین با بیان اینکــه ارائه »وام 
ســندیکایی« به معنای وامی که یک بانک 
داده و چنــد بانــک در ســود و همچنین 
ریسک آن سهیم می شوند، یکی از راهکارها 
برای کاهش مشــکالت تامین تســهیالت 
مورد نیاز پیشــران ها اســت، اظهار کرد: 
دبیرکل مجمع کارآفرینــان ایران در ادامه 
تصریح کرد: اگر برجام شکل بگیرد یا خیر، 
در هر دو حال اینکه منابع ارزی کشــور را 
صــرف واردات کنیم خیانت و ظلم به همه 
نسل ها است. منابع ارزی باید صرف واردات 
ماشــین آالت یا مواد اولیه ای که در کشور 

وجود ندارد، شود.

دبيرکلمجمعکارآفرینانایران:۳۰درصدصادراتکشور،کاالهایخامونيمهخاماست

معاونوزیرکار:سرعتصدورمجوزهایکسبوکار۱۰برابرشد
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 10 برابر شدن صدور مجوزهای کسب وکار در جهت تسهیلگری اشتغال در دولت سیزدهم خبر داد. محمود کریمی بیرانوند اظهار داشت: زمان 
صدور مجوزهای کسب وکار به صورت ثبت محور و تأیید محور است که بیش از 95 درصد مجوزهای مشاغل خانگی به کارشناس ارجاع نشده به صورت برخط و در لحظه ثبت می شود. وی افزود: در دولت سیزدهم 130 
هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است و متقاضیان در نوبت دریافت تسهیالت هستند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیبا بیان اینکه در دولت سیزدهم یک طرح جامع رصد و پایش 
اشتغال ایجاد کردیم  گفت: این طرح تدوین و به همه نهادها ابالغ شده است؛ ازاین رو اساس و هماهنگی و نظارت بر همه پایگاه های ایجاد اشتغال دولتی و غیردولتی، سامانه رصد  اشتغال است. وی ادامه داد: نزدیک به 1۷ 
هزار کاربر دستگاه اجرایی با این سامانه کار می کنند و هر نوع فعالیت در حوزه اشتغال را در این سامانه ثبت می کنند، تنها سامانه ای که اشتغال ایجادشده را گزارش می کند همین سامانه رصد اشتغال است. بیرانوند با اشاره 
به مراحل نظارت بر ایجاد اشتغال عنوان کرد: این سامانه شامل چند مرحله نظارت است که نظارت در سطح شهرستان، استان، ملی و عالی است، دو بار در سال نظارت ها صورت می گیرد. وی بیان داشت: مراحل نظارت 
بر مشاغل شامل پیامکی، تماسی و حضوری است که توسط کارشناسان این وزارتخانه پیگیری می شود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بعضی از متقاضیان کسب وکارها به 

دنبال تسهیالت نیستند گفت: بسیاری از کسب وکارها نیاز به مشاوره دارند و برای ارتقا نیاز به آموزش و راهنمایی دارند که این خدمات در سامانه رصد اشتغال انجام می شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه:

استقراضازبانکمرکزیهمچنانخطقرمزدولتاست
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رشدتوليدوارداتمحوربهباالی۱۵درصدرسيد
پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی اطالعات شرکت های بورسی اعالم کرد رشد شرکت هایی که نهاده های تولید آن ها وابستگی شدیدی به واردات داشته در مهرماه امسال روند صعودی و مثبت داشته است. پس از اعمال 
دور جدید تحریم ها و خروج آمریکا از برجام در زمان ریاست جمهوری ترامپ، تحریم ها بر شرکت های واردات محور تأثیر منفی گذاشت که یکی از مهم ترین دالیل کاهش تولیدات صنعتی از سال 9۷ تا 98 بوده است. بر 
اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، روند کاهش تولیدات صنعتی از سال 9۷ تا فصل سوم سال 98 ادامه داشت و از فصل چهارم 1398 رشد تولید بخش صنعت مثبت شد و در سال 1۴00 نیز ادامه پیدا کرد. چون درجه 
وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت های مختلف، متفاوت است، بدیهی است مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می کند بر روی صنایع وابسته تر اثر بیشتری دارد. برای اینکه اثر واردات بر رشد تولید صنایع 
مشخص شود شرکت ها بر اساس درجه وابستگی به واردات )نسبت نهاده های وارداتی( به دو گروه واردات محور شدید و واردات محوری کم تقسیم شده اند و رشد تولید در این دو گروه در دوره های مختلف با هم مقایسه 
شده است. در آبان ماه تا اسفندماه 1۴00 در حالی رشد شرکت های با درجه واردات محوری باال در بازه مثبت 2.۶ تا ۴ درصد بوده، رشد سایر شرکت ها در بازه منفی 1.8 تا منفی 3.8 درصد بوده و روند نزولی داشته است.
در اردیبهشت و خرداد 1۴01 در حالی که رشد شرکت های کمتر وابسته به واردات منفی بوده، رشد تولید شرکت های واردات محور به طور متوسط باالی ۶ درصد بوده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونيکی وزارت صمت:

شکافیبیندولتبرایاجرایدستورالعملاینمادنیست
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
وزارت صمت گفت: هیچ شکافی در دولت 
برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل 
در حضور رئیس جمهــور مصوب و الزام 
اینماد برای درگاه های پرداخت اینترنتی 

در آن تأکید شده است، وجود ندارد.
بخشــنامه  درباره  هادی  محمدجواد 
شاپرک به شــرکت های پرداختیار برای 
تکمیل اجرای الزام اینماد برای درگاه های 
ایجادشــده  پرداخت و برخی حواشــی 
در این زمینه، گفــت: الزام قانونی اینماد 
برای کســب وکارهای اینترنتی از جهت 
رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان، از سال 
1389 با تصویب نامه هیئت وزیران ایجاد 
و ضمانت اجرایی آن یعنی منوط شــدن 
ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از سال 
1391 مصوب شد. مجدداً در ماده 103 
آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 
که طبق قانون مذکور بر اساس پیشنهاد 
شورای عالی مبارزه با پولشویی و پس از 
تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت 
وزیران رســیده اســت، تصریح گردید. 
اخیراً نیز در ماده 3 دســتورالعمل مبازره 
با قاچاق در فضای مجــازی که کمتر از 
سه ماه قبل در جلسه 13۴ اعضای اصلی 

ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در حضور رئیــس جمهور مصوب و پس 
از تأیید مکتوب ایشان ابالغ شد، به الزام 
اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی 
اشاره و مهلت ســه ماهه به بانک مرکزی 
برای پاالیش درگاه هــای پرداخت قبلی 

داده شده است.
معــاون تســهیل تجاری و توســعه 
توســعه تجــارت  کاربردهــای مرکــز 
الکترونیکــی افزود: عالوه بر این ســال 
گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
در پاســخ بــه دو نوبت مکاتبــه انجمن 
فین تک، به صراحت شمول ماده 103 بر 
شــرکت های پرداختیار را اعالم و از سال 
گذشته تاکنون دیوان عدالت اداری طی 
دو نوبت رأی قطعی در تأیید الزام قانونی 
اینماد صادر نموده اســت که آرای دیوان 
عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی 

و حقوقی الزم االجراست.
هادی ادامــه داد: بر این اســاس در 
اجرای قوانین و مقررات مذکور، از ســال 
1398 وبسرویس استعالم وضعیت اینماد 
کســب وکارها در اختیــار بانک مرکزی 
و شــاپرک قــرار گرفــت و از بهمن ماه 
آن ســال الزام اینماد برای شــرکت های 
خدمات پرداخت )PSP( اجرایی گردید. 

پس از حدود دو ســال و پس از برگزاری 
با شرکت های پرداختیار  جلسات متعدد 
و تشــکل های بخش خصوصــی، اجرای 
الزام اینمــاد برای درگاه هــای پرداخت 
جدید پرداختیارها عملیاتی شــد و پس 
از گذشــت حــدود یک ســال، پاالیش 
درگاه های پرداخت قبلی نیز در دســتور 
کار بانک مرکزی قرار گرفته است. معاون 
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی درباره 
ضــرورت و کارکردهــای اینمــاد گفت: 
کارکــرد اصلی اینماد ایجاد شــفافیت و 
جلوگیری از فعالیت سایت ها و صفحات 
عرضه  کالهبرداری،  شــرط بندی،  قمار، 
کاالها و خدمات ممنوعه، قاچاق، تقلبی 
و … و نهایتاً حمایت از کســب وکارهای 
قانونمنــد و حقوق مردم اســت. اینماد 
عالوه بــر احراز هویت و احــراز دامنه یا 
بســتر عرضه کاال / خدمت جهت امکان 
نظارت پســینی، کارکردهــای مختلفی 
شامل احراز شــماره تلفن ثابت و همراه، 
احراز ایمیل، احراز محل فعالیت )نه صرفاً 
استعالم کدپســتی(، احراز صالحیت در 
فعالیت هــای نیازمنــد صالحیت خاص 
مثل حوزه ســالمت، ایجاد شناسنامه و 
نمایش سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات، 
وضعیت پاســخگویی به شکایات، رشته 

فعالیت مجاز و اطالعات مجوزهای احراز 
صالحیت، امکان ثبت شکایت و رسیدگی 
امکان دریافــت گزارش  اداری ســریع، 
تخلف مردمی، امکان اعالم نظر در صورت 
داشتن رتبه اعتماد و… دارد. همچنین 
نظارت بر کسب وکارها از طریق روش های 
نظارت پــس از اعطا، نظــارت دوره ای، 
نظارت موردی، گــزارش مردمی، نظارت 
دستگاه های تخصصی، نظارت سیستمی 
)پایشگر هوشــمند( و… انجام می شود 
که تا حد زیادی از بروز تخلفات و جرایم 
و حفظ حقوق مصرف کنندگان در فضای 

تجارت الکترونیکی مؤثر است.
محمدجواد هادی درباره نامه یکی از 
معاونان وزارت ارتباطــات به مدیرعامل 
شــاپرک و دســتور توقف اجرای ماده 3 
دســتورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای 
مجــازی و رســانه ای شــدن آن گفت: 
مهم ترین تفاوت کشورهای توسعه یافته با 
کشورهای جهان سوم در حاکمیت قانون 
اســت و تجربه کشورهای مختلف نیز به 
خوبی نشــان می دهد تنها راه پیشرفت، 
پایبندی و حرکــت در چارچوب قوانین 
و مقررات اســت. خوشــبختانه در دولت 
فعلی با تدابیر رئیــس جمهور محترم و 
معاون اول ایشــان، هماهنگی خوبی در 

ســطوح عالی دستگاه های مختلف وجود 
دارد و چیزی که برخی رســانه ها مبنی 
بر دوصدایی و شــکاف در بدنه دولت القا 
می کنند، به هیچ وجه صحت ندارد.ضمن 
اینکــه صالحیت هیئــت مقررات زدایی 
و بهبود محیط کســب وکار و همچنین 
کارگــروه ویژه اقتصاد دیجیتال در زمینه 
الــزام قانونی اینمــاد بــرای درگاه های 
پرداخت اینترنتی تابســتان امسال طی 
نامه رســمی از معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری استعالم شده و این معاونت به 
اســتناد آرای دیوان عدالت اداری و ماده 
103 آئین نامــه اجرایی قانــون مبارزه با 
پولشــویی که به تأیید رئیس قوه قضائیه 
رســیده، آن را رد کــرده و نظر معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری در اختالف نظر 
بین دســتگاه های اجرایی فصل الخطاب 

اســت. بنابراین اگر اختــالف نظری هم 
وجود داشــته باشــد، موضوع قباًل طبق 
فرایندهای قانونی داخلی دولت شــفاف 
شده اســت. معاون مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی پیرامون تصمیم درباره مجوز 
بودن یا نبودن اینماد اضافه کرد: همانطور 
کــه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت 
نیز توضیح فرمودند، از نظر ما اینماد مجوز 
شروع کسب وکار نیست؛ به عبارت دیگر 
برای معرفی  هر کســب وکاری می تواند 
محصول خــود یا فــروش کاال از طریق 
پرداخت در محل و … در فضای مجازی 
حضور داشــته باشد و اگر اینماد دریافت 
نکنــد ما به هیچ وجه مانع فعالیت وی از 
طریق پلمب، فیلتر یا… نمی شویم، ولی 
دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نیازمند 

داشتن اینماد است.

وزير ارتباطات و فناوری اطالعات:

حقوقنخبگانکشورراازمجامعبينالمللی
پيگيریمیکنيم

وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سایر دستگاه های 
مسئول، پیگیری های الزم را در مراجع بین المللی به منظور احقاق حق نخبگان کشور و 

مردم ایران انجام خواهد داد.
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در کانال خود در پیام رســان بومی 
»بله« در واکنش به حذف چند اپلیکیشــن ایرانی از فروشگاه »گوگل پلی« نوشت: اخیرا 
چند ســکوی ایرانی که خدماتی در حوزه پیام رسانی و حمل و نقل ارائه می کنند از یک 
فروشگاه نرم افزاری خارجی حذف شده اند، از زمانی که در جریان این موضوع قرار گرفتم 
به معاونین مربوطه دستور دادم در تعامل با شرکت های دانش بنیان مالک این سکوها، ابعاد 
فنــی و حقوقی این موضوع را برای اجرای اقدامات مقتضی بررســی کنند. زارع پور افزود: 
صاحبان برخی پلتفرم های مطرح دنیا که خود را مالک انحصاری حوزه فناوری اطالعات 
می دانند، در طول ســالیان متمادی با اتخاذ سیاســت های انحصارگرایانه و استاندارهای 
چندگانه، تالش کرده اند مانع از رشــد و توســعه فناوری در ایران عزیز شوند و این اولین 
باری نیســت که به بهانه تحریم، مردم ما و حتی کاربران ایرانی سرتاســر دنیا را از نعمت 
استفاده از محصوالتی که ساخته جوانان متخصص همین مملکت است محروم می کنند. 
از ســوی دیگر آن ها چشم دیدن ایرانی توسعه یافته را هم ندارند و تالش می کنند از هر 
ابزاری برای وابستگی ایران و ایرانی استفاده کنند. وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: چندی 
پیش دولت آمریکا اعالم کرد که تحریم های حوزه فناوری اطالعات را برای کشــور ایران 
برداشته تا مردم ایران از خدمات فناورانه آمریکایی بهره ببرند! اما در همین حال دسترسی 
به سرویس های محبوب ایرانی را که حاصل تالش جوانان نخبه ایرانی در شرکت های دانش 
بنیان است را محدود می کنند؟ وی افزود: این دست اقدامات سیاسی این پلتفرم آمریکایی 
که متاسفانه جایگاه انحصاری هم در فضای مجازی دارد زنگ خطری برای همه ملت های 
مســتقل و نوآور دنیا محسوب می شود. اگر مدیران این شرکت طبق ادعای خود واقعا به 
دنبال خلق ارزش، آسایش و رفاه برای همه مردم جهان هستند، چرا خدمات دیجیتال و 
خصوصی متعلق به شرکت های دانش بنیان ایرانی که ابزار زندگی روزانه مردم هستند را 
محدود می کنند؟ زارع پور اظهار داشــت: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری 
سایر دستگاه های مسئول، پیگیری های الزم را در مراجع بین المللی به منظور احقاق حق 

نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ضوابط شناسایی سکوهای مشمول طرح 
حمایت از ســکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرایط بهره مندی از 

حمایت های آن را در فراخوانی منتشر کرد.
مطابق این فراخوان ســه دسته شاخص اصلی شامل شاخص های پذیرش 
عمومی ســکو برای کاربران، شاخص های پذیرش عمومی سکو برای کسب و 
کارها و شــاخص های مرتبط با قابلیت های نرم افزاری و فنی، برای شناسایی 
سکوهای مشمول طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال 

مورد توجه قرار گرفته است.
سکوهای متقاضی می توانند با مراجعه به پرتال وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات به آدرس ict.gov.ir نسبت به دسترسی به اسناد فراخوان یاد شده 
اقدام و پس خود ارزیابی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مثبته به آدرس پست 

الکترونیک platform@ict.gov.ir اقدام کنند.  
طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، براســاس اســناد فراخوان 
یاد شده سکوهایی که با ارایه اسناد مثبته بیش از ۶5 درصد امتیازات ارزیابی 
را کسب کنند، مشــمول حمایت های آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و 
کارهای دیجیتال مصوب کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهند شــد و همچنین 
سکوهایی که موفق شوند بین 50 تا ۶5 درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند 
نیز مطابق آئین نامه های مربوطه امکان بهره مندی از برخی از حمایت های طرح 
را خواهند داشــت. گفتنی است آیین نامه حمایت از کسب وکارهای اینترنتی 
طی هفته های گذشته توسط وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات رونمایی شد؛ به 
گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات محدودیت های ایجاد شــده در دو ماه 
گذشــته برای دو پلت فرم خارجی که بخشی از کسب و کارهای مردمی روی 

آنها بود، سبب تسریع در روند این مصوبه شد.
این آیین نامه 1۴ ماده و 30 نوع حمایت را شــامل می شــود و خدمات و 

امتیازات متنوعی را برای سکوهای مشمول و کسب وکارهای احزار هویت شده 
درنظر گرفته اســت. به طور مثال در بخش اعتبار بخشی به کسب و کارهای 
اینترنتی و کاربران، این امکان وجود دارد که به ســکوها و کســب و کارهای 
احراز هویت شده، نشان ویژه یا تیک ویژه کسب و کار اعطا شود یا برای عموم 

کاربران امکان اخذ نشان اعتبار شده )تیک آبی( فراهم شود.
اما در این آیین نامه حمایت ویژه ای برای ســکوهای مشمول در نظرگرفته 
شده است و آنها می توانند از مزایای قانونی حضور در پارک های علم و فناوری 
برخوردار شــوند. در واقع به منظور حمایت و برخورداری ســکوها از مزایای 
استقرار در پارک های علم و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف 
است شرایط پذیرش و استقرار دفتر های اصلی و شعب پلت فرم های مشمول 

را در پارک فناوری اطالعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم کند.

آخریــن آمارها حاکی از آن اســت که درآمد 
دولــت از مالیات خانه های لوکــس در هفت ماه 
امسال حدود 1۷ میلیارد تومان بوده است که پنج 
میلیارد تومان بیشتر از درآمد دولت از این محل 

در شش ماه نخست سال بوده است.
طبق قانــون بودجه ســال 1۴00، واحدهای 
مسکونی و باغ ویالهایی که ارزش آنها با احتساب 
عرصه و اعیان بیش از 10 میلیارد تومان اســت 

مشــمول پرداخت مالیات شــدند تا بــه یکی از 
پایه های جدیدی در نظــام مالیاتی ایران تبدیل 

شوند.
بر این اســاس، خانه های بــاالی 10 میلیارد 
تومان مشمول مالیات شدند و نرخ مالیات ساالنه 

خانه های لوکس به این صورت شد:
1- نســبت به مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد 

تومان؛ یک در هزار

2- نســبت به مازاد 15 میلیارد تا 25 میلیارد 
تومان؛ دو در هزار

3- نســبت به مازاد 25 میلیارد تا ۴0 میلیارد 
تومان؛ سه در هزار

۴- نســبت به مازاد ۴0 میلیارد تا ۶0 میلیارد 
تومان؛ چهار در هزار

5-نسبت به مازاد ۶0 میلیارد تومان به باال پنج 
در هزار

البته از زمانی که ایــن ارقام برای اخذ مالیات 
از خانه های لوکس تصویب شــد، همواره یکی از 
موضوعات انتقادی مهمی که از سوی کارشناس 
مطرح می شــد، پایین بودن نرخ های تعیین شده 
برای این خانه ها بود به اعتقاد کارشناســان، این 
نرخ ها همه لوکس نشــین ها را در تور مالیات قرار 
نمی دهد. ارقام ثبت شده از مالیات های اخذ از این 
پایه مالیاتی نیز مهــر تاییدی بر انتقادات بود؛ به 
طوریکه از 12 هزار و 500 واحد مسکونی لوکس 
شناسایی شــده در سال گذشــته، معادل 200 

میلیون تومان مالیات گرفته شد.
در هر صورت روندی مالیات گیری از خانه های 
لوکس همچنان ادامه دارد و درآمد دولت در شش 
ماه نخست سال جاری از این محل 12 میلیارد و 
۷۷5 میلیون تومان بود. این میزان در هفت ماهه، 
یعنی از ابتدای ســال جاری را مهرماه با افزایشی 
بیش از پنج میلیارد تومانی، به 1۷ میلیارد و 82 

میلیون تومان رسیده است.

کدامکسبوکارهایاینترنتیحمایتمیشوند؟

رئیس شورای ملی زیتون گفت: سازمان تعاون روستایی 
بنا به دستور وزارت جهادکشاورزی مکلف شد که 30 هزار 
تن دانه روغنی با قیمت 25 هــزار تومان خریداری کند. 
این تصمیم حدود یک و نیم ماه پیش گرفته شد ولی هنوز 

حتی یک کیلو هم خریداری نشده است.
مهدی عباســی با بیان اینکه صنعــت زیتون در ایران 
صنعت نوپایی اســت و سال های قبل تولید داخلی کفاف 
مصرف داخل را نمی داد، اظهار کرد: امســال افزایش 250 
درصدی تولید زیتون را در کشــور داشتیم، اما متاسفانه 
تصمیمــات در این حوزه دیر گرفته شــد و هنوز هم این 

تصمیمات اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه میزان صادرات زیتون و روغن زیتون 
چشمگیر نیســت، گفت:صادرات روغن زیتون را مشروط 
به خرید دانه های روغنی در داخل کشــور کرده اند. وقتی 
با مازاد محصولی در کشــور مواجهیم نباید شرطی برای 
صادرات گذاشته شود. این عوامل باعث شده که صادراتی 
انجام نشــود.  رئیس شورای ملی زیتون در ادامه به خرید 
حمایتی زیتون اشاره کرد و گفت: سازمان تعاون روستایی 
بنا بر دستور وزارت جهادکشاورزی مکلف شد که 30 هزار 
تن دانه روغنی با قیمت 25 هزار تومان خریداری کند. این 
تصمیم حدود یک ماه و نیم  پیش گرفته شــد، ولی هنوز 
حتی یک کیلو هم خریداری نشده و ضربه مهلکی به تولید 

و خودکفایی روغن زیتون وارد شده است.
وی اضافــه کــرد: تاخیر در خرید زیتون باعث شــده 
زیتونی که در کل دنیا 80 درصد برای روغن گیری استفاده 
می شود برای کنسرو برداشت شــود که ارزش غذایی در 
مقایسه با روغن زیتون ندارد. همچنین بازار کنسرو را هم 
اشباع و به نوعی خراب کند. زیرا وقتی بیشتر از نیاز بازار، 

زیتون کنسروی عرضه شود عرضه و تقاضا بهم می خورد.
عباســی تصریح کرد: این عدم خرید حمایتی مصداق 
ترک فعل سازمان تعاون روســتایی است. این ترک فعل 
باعث نابودی باغداران و صنایع تبدیلی شده است. صنایع 
تبدیلی در این حوزه ســرمایه گذاری های کالن کرده اند. 
همچنین در راســتای تقویت زیر ساخت واحدهای روغن 
کشی، 28خط تولید روغن کشی نیز به ارزش دالری حدود 
10 میلیون اضافه کرده اند زیرا بر اســاس پیش بینی ها و 
سیاست های وزارت جهاد کشــاورزی قرار بود 55 درصد 
زیتون کشــور برای اســتحصال روغن باشد ولی این عدم 
خرید به موقع و تعیین قیمت نامناســب باعث شــد این 
زیتون ها برای کنســرو برداشت شــوند و این واحد ها در 

آستانه ورشکستی قرار بگیرند.
رئیس شــورای ملی زیتون در پایان گفت:وزیر دستور 
خریــد حمایتی داد. مجلس نیز پیگیــر آن بود و معاونت 
امور باغبانی وزارت جهاد آن را پیگیری و دســتورالعملش 
را تدوین کرد. شورای ملی زیتون نیز پیگیر این خرید بود 
ولی مشخص نیست که چرا معاونت اقتصادی و برنامه ریزی 
وزارت جهادکشــاورزی و تعاون روستایی آن را به تعویق 

انداخته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی و 
کمیسیون ویژه جهش تولید باید با قدرت بیشتری اجرای قانون 

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دنبال کنند.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
درباره علت عدم اجرایی شــدن قانون تسهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار بعد از سپری شــدن چندین ماه از ابالغ این آن 
گفت: مجلس تاکنون دو بار گزارشی درباره اجرای قانون تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار تهیه و اسامی دستگاه هایی که به 
قانون تسهیل صدور مجوزهای کســب و کار عمل نکرده اند را 

اعالم کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه ضمن تاکید بر اینکه 
کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه جهش تولید باید با قدرت 
بیشــتری اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را 
دنبال کنند، توضیح داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار مقداری تاحدودی اجرایی شده است اما اجرای کامل آن 
نیاز به پیگیری مداوم مجلس و نظارت بر وزارت اقتصاد دارد تا 
بتوانیم تا یک الی دو ماه آینده قانون تســهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار را به طور کامــل اجرایی کنیــم. وی ادامه داد: 
وزارتخانه های مســئول اجرای این قانون توسط مجلس معرفی 
شــده اند، اما دســتگاه های مختلف نمی خواهند که این قانون 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرایی شود و زیرا به این 
وسیله قدرتشان در فرآیند صدور مجوزها را از دست می دهند. 

به همین دلیل در برابر اجرای این قانون مقاومت می کنند.
وی در ادامه افزود: فرهنگ سخت کارفرمایی در دستگاه های 
اجرایی باعث شــده که اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار به تأخیر بیفتد.
عضو کمیســیون عمــران مجلس با بیان اینکه متأســفانه 
دســتگاه های اجرایی موفقیت مــردم را موفقیت خودشــان 

نمی داننــد افزود: به همین دلیل به اجــرای این قانون تمکین 
نمی کنند امیدواریم با پیگیری مجلس و دســتگاه های مربوطه 
این قانون عملیاتی شــود. وی در ادامه افزود: مجلس با جدیت 
به دنبال اجرای قانون تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار 
اســت و امیدواریم سرعت اجرای این قانون باالتر برود و نظارت 
مجلس هم بیشتر و مستمر شود. شاکری ضمن تاکید بر اینکه 
دســتگاه هایی که به اجرای این قانــون تمکین نمی کنند باید 
مورد پیگرد قانونی قرار بگیرنــد افزود: در گزارش های مجلس 
»اســتنکاف« دلیل عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار بیان شده است.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اجرای قانون تسهیل 
صدور مجوزهای کســب و کار برای استارتاپ ها و شرکت های 
دانــش بنیــان از اهمیت باالیــی برخوردار اســت. اگر به این 
دســتگاه ها دیر مجوز اعطا شود، ایده آنها از بین می رود و دیگر 

نمی توانند از آن بهره برداری کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: شرکت های دانش 
بنیان و استارتاپ ها فعالیت شأن مثل کسب و کارهای سنتی 
نیســت که با لختی و سستی کارشــان را ادامه دهند. ماهیت 
وجودی اش را بعد از مدتی از دســت می دهد پس نباید فرآیند 

اعطای مجوز به آنها طوالنی شود.

رئيس شورای ملی زيتون:

حتییککيلوزیتونهمخریدحمایتینشد
عضو کميسيون عمران مجلس:

مجلسبایدباقدرتبيشتریقانونمجوزهاراپيگيریکند

با رفع محدویت ها و ممنوعیت هایی که از زمان همه گیری بیماری کرونا میان 
ایران و ترکمنستان اعمال شده بود، بعد از سه سال کامیون های حامل کاالهای 

ترانزیتی، صادراتی و وارداتی می توانند به عمق خاک دو کشور وارد شوند.
در این راستا و با تحقق مصوبات نشست روسای گمرک دو کشور در شهریور 
ســال جاری در محل گمرک مرزی لطف آباد ایران و آرتیق ترکمنستان، اولین 
کامیون ترکمنستانی وارد خاک ایران شد. طبق اعالم گمرک، با این اقدام کامیون 
های دو طرف می توانند به صورت حمل یکســره، ترانشــیپمنت مستقیم و غیر 
مســتقیم وارد اماکن گمرکی و عمق خاک دو کشور شــوند. همچنین از دیگر 
دســتاوردهای نشست طرفین در شهریور ماه سال جاری، حذف دریافت متقابل 
خط ســیر عبور کامیون های ایرانی و ترکمنی در داخل خاک دو کشــور از آبان 
امســال به ازای هر کیلومتر 5/1 دالر است که این امر سبب کاهش هزینه ها و 
افزایش حجم  مبادالت تجاری خواهد شــد. گفتنی است باتوجه به اینکه طرف 
ترکمنســتانی هیچ محدودیت و ممنوعیتی در تعــداد ناوگان ورودی و خروجی 
اعمــال نمی کند و با توجه به عالقمندی طرف ترکمنســتانی به افزایش حجم 
مبادالت بین کشــور، مقامات گمرکی ترکمنستان خواهان افزایش ساعت کاری 
گمرک دو طرف هســتند تا تشریفات گمرکی با ســرعت بیشتری انجام شود. 
براســاس این گزارش محدودیت های کرونایی هم که بیش از این، طوالنی شدن 
عملیات گمرکی را در پی داشت، برداشته شده است. یادآور می شود که در هفت 
ماهه سال جاری میزان ترانزیت از گمرک سرخس ۶2 درصد و وزن صادرات 13 

درصد افزایش یافته است.

رفعممنوعيتترددکاميونهایایرانی
وترکمنیبهخاکدوکشور

دولتازلوکسنشينانچقدرمالياتگرفت؟
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 سال دهم-شماره ۳۳۳

درست ۶0 روز از پاییز 1۴01 گذشته 
است، در این ۶0 روز، سرمای شدیدی در 
کشور ایجاد نشد و به تبع آن مصرف گاز 
در بخش خانگی به اوج نرسید، اما حدود 
10 روز اســت که معضل مازوت سوزی 
نیروگاه حرارتی شازند دوباره خودنمایی 
را آغاز کرده است، معضلی که مسئوالن 
مربوطه نه آن رد کرده و نه نسبت به آن 

عکس العملی نشان داده اند.
مسلما مازوت ســوزی زمانی آغاز می 
شود که تمام یا بخشی از گاز این مجموعه 
صنعتی عظیم تامین نشده باشد. هر زمان 
که کشور با کمبود گاز مواجه شود، نیروگاه 
حرارتی شازند، طبق تصمیمات نهادهای 
باالدســتی بر مدار مازوت سوزی قرار می 
گیرد و این شــرایط در طول ســال های 
اخیر مســبوق به ســابقه است به طوری 
که ســال گذشــته با وجود همه نقدها، 
اعتراضات و جلســات متعدد، نیروگاه از 
2۷ آذرماه مشــغول اســتفاده از سوخت 
مازوت شد و تا پایان ســال بالغ بر ۴۷0 
میلیون لیتر مازوت اســتفاده کرد و عمال 
رکورد ســال 1399 در استفاده از مازوت 
را شکســت. امسال با وجود شرایط عادی 
هوا و عدم بروز ســرمای شدید در کشور، 
مازوت ســوزی را آغاز کرده است و آنچه 
از خروجی دودکش هــای این مجموعه 
استنباط می شود این است که با تمام قوا 
مشــغول مازوت سوزی است. در واقع روز 
جمعه 20 آبانماه بود)3۷ روز زودتر از سال 
گذشته( که تصاویر و ویدئوهایی در فضای 

مجازی منتشــر و عنوان شد که نیروگاه 
حرارتی شازند در حال استفاده از مازوت 
اســت. نکته جالب و قابــل تامل و توجه 
در قبال این تهدید محســوس و ملموس 
ســالمت عمومی، این اســت که تا امروز 
و پــس از 10 روز هیچ یک از مســئوالن 
استان از استاندار و معاونین وی تا مدیران 
محیط زیســت و نیروگاه حرارتی شازند، 
کوچکترین واکنشــی نسبت به این اقدام 

نداشته اند و پاسخی به مردم نداده اند.
* فعاالن محیط زیســت مازوت 

سوزی نیروگاه را نمی پذیرند
دکتر ســیاوش آقاخانی فعال محیط 
زیســت در اســتان مرکزی بــا انتقاد از 
وضعیت مازوت سوزی در نیروگاه حرارتی 
شــازند گفت: فعالین محیط زیست شهر 
اراک در دو ســطح نســبت به وضعیت 
فعلی نیروگاه شازند و روند مازوت سوزی 
معترض هستند و امسال نمی توانیم این 
وضعیت را بپذیریم. وی تصریح کرد: یک 
سطح از این نقدها و اعتراضات به مدیران 
استانی باز می گردد. نیروگاه 10 روز است 
که در حال استفاده از مازوت است، اما یک 
جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی 
هوای اراک و کارگروه اضطرار برای تبیین 
وضعیت و برنامــه ریزی برای عبور از این 
وضعیت برگزار نشده است و در حال شانه 
خالی کردن هســتند و حتی جلسات کم 
اثر گذشــته که خروجــی آن انجام اقدام 
مشــترک برای پیگیری مطالبــه گاز از 
سطوح مختلف بود نیز برگزار نشده است.

* اراک گرفتار سکوت معنادار مدیران
آقاخانی با تاکید بر اینکه امســال اراک 
یکی از وحشتناک ترین شرایط آلودگی هوا 
را سپری کرده است، گفت: اراک امسال به 
دلیل وجود پدیــده آلودگی هوا در ابتدای 
ســال و ثبت تنها یک روز دارای شــرایط 
هوای پاک در نیمه نخست سال، در حال 
شکستن رکورد سال گذشته خود در بحث 
تعداد روزهای ناسالم و آلوده است، از طرفی 
الگوی زمستانی آلودگی هوای اراک به دلیل 
پایین بودن الیه اینورژن نشــان می دهد 
که روزهای سختی را پیش رو داریم، اما با 
این وجود از برگزاری یک جلســه کارگروه 
پرهیز شده است در حالی که این جلسات 
در استان های دیگر در حال برگزاری است. 
وی بــا تاکید بر اینکه حتــی رایزنی برای 
تامین گاز نیروگاه را شاهد نیستیم، افزود: 
عمال شاهد یک سکوت دردناک و معنادار 
از مدیران اســتان و نمایندگان شهر اراک 
در مجلس شورای اسالمی هستیم و هیچ 
عکس العملی را طی 10 روز اخیر شــاهد 
نبوده ایم، در حالی که باید در قبال سالمت 
نیم میلیون شهروند در دشت اراک و شازند 
پاسخگو باشند. سال گذشته حداقل، رایزنی 
با مدیران و مسئوالن ارشد کشور و شورای 
عالی امنیت ملی برای جلوگیری از مازوت 
سوزی نیروگاه حرارتی شازند صورت گرفت، 
اما امسال هیچ اقدامی را نمی بینیم و این 

روند بسیار دردناک است.
* نقض آشکار ماده ۱۲ قانون هوای پاک

این فعال محیط زیســت در شهر اراک 

با اشاره به اینکه نقض آشکار قانون صورت 
گرفته است، بیان کرد: شورای عالی امنیت 
ملی تصمیم گیرنده بحــث کمبود گاز و 
مازوت سوزی در برخی از نیروگاه هاست، 
اما تصمیمات اخذ شده، برای فعاالن محیط 
زیست و شهروندان اراکی قابل قبول نیست، 
در طول سه سال اخیر ماده 12 قانون هوای 
پاک زیر پا گذاشــته شده و دستور مازوت 
سوزی داده می شود و نهادهای باالدستی 
عمال دستور نقض قانون را می دهند. وی 
افزود: این تصمیمات پذیرفتنی نیست. ایران 
دومین کشــور تولیدکننده گاز در جهان 
است، اما در تامین گاز خانگی و صنایع دچار 
مشکل شده و ناچار به صدور دستور مازوت 
سوزی، تهدید سالمت عمومی و نقض قانون 

می شود که جای سوال دارد.
* نگرانی برای رکوردزنی جدید

وی با اشاره به برخی از فشارها و نگاه 
های سیاســی نسبت به فعالیت برخی از 
نیروگاه ها و مازوت سوزی ها، گفت: گاز 
برخی از نیروگاه های کشور به هر قیمتی 
تامین می شود ولی استان هایی که البی 
سیاســی کمتری دارند مظلوم واقع می 
شوند. شهر اراک نیز سال گذشته رکورد 
ســوزاندن مازوت نســبت به سال 99 را 
شکست و امســال نیز نگرانیم که مجددا 

این رکوردها شکسته شود.
* با چه معیاری دســتور مازوت 

سوزی داده می شود؟
آقاخانــی تاکید کرد: رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت کشــور، در سفر 

ریاســت جمهوری بــه اســتان مرکزی، 
درخصوص تامین گاز نیروگاه قول مساعد 
داد، اما این روزها، پیش از شــروع روزهای 
ســرد و یخبندان، شاهد مازوت سوزی در 
نیروگاه حرارتی شــازند هستیم و در واقع 
این نیروگاه اولین نیروگاهی است که امسال 
مازوت ســوزی را آغاز کرده و امروز رییس 
سازمان و تصمیم گیران درخصوص مازوت 
سوزی باید پاسخ بدهند و بگویند که با چه 
معیار و منطقی در شــهری که رکوردهای 
آلودگی را طی دو سال اخیر جابجا کرده و 
الگوهای تابستانی، زمستانی و روزانه آلودگی 
دارد، دســتور مازوت سوزی داده می شود. 
وی بیــان کرد: مردم اراک نســبت به این 
وضعیت ســوال دارند، نقد و اعتراض دارند 
و امیدواریم تغییر نگاه در این رابطه صورت 
بگیرد. سالمت شهروندان در شهرهای آلوده 
که الگوهــای آلودگی در آنهــا به صورت 
مستمر در حال تکرار است، بر هر موضوعی 
اولویت دارد و این موضوع به قدری اهمیت 
دارد کــه در صــورت نیاز و در شــرایط 

اقتصادی فعلی باید به قیمت قطع گاز دیگر 
صنایع تمام شود. این فعال محیط زیست 
در اراک اضافه کرد: امروز استان می تواند از 
ظرفیت فعاالن محیط زیست استفاده کند، 
اما برگزاری جلسه کارگروه و برنامه ریزی 
و تدویــن راهکار برای جلوگیری از مازوت 
سوزی نیروگاه شازند بی پاسخ مانده است.

تامین  پیگیر  استان  مسئوالن   *
گاز نیروگاه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
مرکزی به عنوان تنها مســئولی که به این 
سؤال پاسخ داده اســت، با تایید استفاده 
از مــازوت به عنوان بخشــی از ســوخت 
اینروزهای نیــروگاه و با اشــاره به اینکه 
قطعا مسئوالن استان نســبت به مازوت 
ســوزی نیروگاه حرارتی شازند حساس و 
از ایــن حیث نیز ناراحتند، گفت: از همان 
روز اول مازوت سوزی، جلسات، رایزنی ها 
و مکاتبات برای تامین گاز حداکثری برای 
نیروگاه در حال انجام است و نسبت به این 

موضوع حساسیت ویژه ای وجود دارد.

وزير نيرو:

درحالتقویتبخشهايفنيبرايتبادلبرق
باروسيههستيم

وزیر نیرو گفت: ســنکرون اولیه با شبکه روسیه انجام شده و اقدامات فني براي 
ســنکرون مشترک شــبکه برق بین ایران، آذربایجان، ارمنســتان و روسیه انجام 
مي دهیم تا بتوانیم با روســیه ارتباط برقي داشــته باشیم و این باعث پایداري برق 

کشور مي شود.
علي اکبر محرابیان دیروز در حاشــیه بیست ودومین نمایشگاه برق در خصوص 
واردات و صــادرات اظهار کــرد: همانطور که قبال گفتیم تبادل برق جزو برنامه هاي 
وزارت نیرو اســت، در زمان هایي که نیاز به برق داریم برق را از کشــورهاي مختلف 
به ویژه کشــورهاي ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان وارد مي کنیم. وي ادامه داد: 
همین طور در زمان هایي که برق مازاد داریم نسبت به صادرات برق اقدام خواهیم کرد 
البته تبادالت برق را همانطور که در قراردادهاي سال گذشته داشتیم ادامه مي دهیم. 
وزیر نیرو در مورد روســیه گفت: ســنکرون اولیه انجام شده و اکنون در حال انجام 
کارها و مطالعات فني براي سنکرون کردن برق مشترک ایران، آذربایجان، ارمنستان 
و روسیه هستیم. محرابیان تصریح کرد: هدف این است که بتوانیم با روس ها ارتباط 
برقي داشته باشیم و این مساله باعث پایدارسازي برق کشور مي شود و امکان تامین 
برق در فصول مختلف را فراهم مي کند، اکنون در حال تقویت بخش هاي فني براي 
توسعه هستیم. وزیر نیرو با بیان اینکه صنعت برق اکنون در ریل خوبي قرار گرفته 
و از توانمندي باالیي هم برخوردار اســت، اظهار کرد: 95 درصد قطعات و تجهیزات 
صنعت برق در داخل تولید مي شــود. وي افزود: صنعــت برق اکنون هم براي رفع 
ناترازي ها و هم براي رشــد اقتصادي از ظرفیت خوبي برخودار اســت. محرابیان با 
تاکید بر اینکه صنعت برق در زمینه دستاوردهاي داخلي بي نظیر بوده و برخي این 
دستاوردها براي اولین بار است، اظهار کرد: انصافا صنعت برق صنعت پرافتخاري است 
این صنعت به گفته متخصصان در ابتداي انقالب تقریبا صددرصد وابســته بود، اما 
اکنون پیشــرفت هاي کم نظیري دارد. وي با بیان اینکه مهمترین هدف گذاري این 
است که با استفاده از تکنولوژي هاي روز شاهد بهینه سازي مصرف باشیم تا شدت 
مصرف کاهش یابد، گفت: تالش مي شود تولید برق کشور معطوف به رشد تولید و 
صنعت کشور باشد. به گفته وزیر نیرو امسال تابستان در بخش خانگي شاهد کاهش 
مصرف بدون قطعي برق بودیم. میزان صرفه جویي حاصل شده در بخش خانگي و 
تجاري به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص داده شد و این مسیر ادامه خواهد 
یافت. گفتني است : بیست ودومین نمایشگاه تخصصي بین المللي صنعت برق ایران، 
صبــح دیروز 29 آبان ماه با حضور »علي اکبر محرابیان« وزیر نیرو، معاونان و مدیران 

ارشد صنعت برق و تعدادي از میهمانان خارجي افتتاح و آغاز به کار کرد.

ســخنگوی صنعت آب گفت: بر اساس برنامه ریزی 
های صورت گرفته، تامین آب شــرب پایدار تمام استان 
ها بدون مشــکل انجام می شود، پایتخت نیز دوران اوج 
مصرف را پشــت سر گذاشت و شــرایط تامین آب کل 

کشور نرمال است.
فیروز قاسم زاده با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی 
کشــور، اظهار کرد: مخازن سدهای کشور 3۶ درصد پر 
شــدگی دارند، 1۷.8 میلیارد مترمکعب آب  در مخازن 
سدها موجود است که نسبت به سال گذشته یک درصد 
مثبت ارزیابی می شــود. وی افزود: از ابتدای سال آبی 
نزدیک دو میلیارد مترمکعب آب وارد مخازن ســدهای 
کشور شده که نســبت به سال قبل چهار درصد مثبت 
بوده، بــا کنترلی که روی خروجی هــا صورت گرفت، 
تاکنون میزان خروجی پنج درصد نســبت به سال قبل 

کاهش داشته است.
*سدهای تهران ۱۷ درصد پر هستند

ســخنگوی صنعت آب با بیان اینکه سدهای تهران 
درحال حاضر 1۷ درصد پرشــدگی دارند، که نســبت 
به ســال قبل کاهش حجمی معــادل 20 درصد دارند، 
گفــت: طبق برنامه ریزی های صــورت گرفته با تمرکز 
روی تامین مطمئن آب شــرب، باتوجه به شروع بارش 
های پاییزه و تغذیه مجدد مخازن، با در دستور کار قرار 
دادن مدیریت مصرف، بدون تنش از شرایط موجود عبور 
می شــود. قاسم زاده با تاکید بر اینکه این 3۶ درصد پر 
شــدگی نباید با 100 درصد حجم مخزن مقایسه شود، 
گفــت: در پاییز قرار داریم و طبیعتا بارش های پاییزه و 

در ادامه آن، بارش های زمستانه می تواند بسیار کارگشا 
باشد. معموال ۴5 درصد بارندگی کشور در زمستان اتفاق 
می افتد و مخازن از این طریق تغذیه بیشتر خواهند شد.

بــه گفته وی به طور متوســط در این مقطع زمانی 
مخازن ســدها می بایست ۴2 تا ۴3 درصد پر بودند که 
اینگونه نیست و سدها 3۶ درصد پر هستند. سخنگوی 
صنعت آب با بیان اینکه در استان اصفهان سد زاینده رود 
بــارش هایی را دریافت کرد و روند کاهش حجم مخزن 
سد متوقف شده و درحال حاضر 11 درصد پرشدگی را در 
این سد شاهد هستیم، اظهار کرد: همچنین  بارش های 
اخیر وضعیت مناسبی را در سدهای استان خوزستان به 
وجود آورد. ســد کرخه و سیمره ورودی داشتند و روند 
کاهش تعدیل شده و امیدواریم با بارش های پیش رو در 

سد کرخه بازهم شاهد افزایش ورودی باشیم.
*جیره بندی آب در تهران در دستور کار نیست

قاسم زاده با اشــاره به وضعیت تامین آب در تهران، 
گفــت: در حال حاضر در هیچکــدام از برنامه هایی که 
تدوین شــده و مطابق آن هــا پیش می رویم هیچگونه 
جیره بندی برای آب تعریف نشــده و به طور کامل این 
مساله از دستور کار ما خارج است. وی ادامه داد: ممکن 
اســت مدیریت فشار در شبکه وجود داشته باشد اما اگر 
یک ارزیابی از تهران داشته باشیم، پیک مصرف را پشت 
سر گذاشتیم  و با تغذیه مخازنی که اتفاق می افتد برنامه 

ای برای جیره بندی وجود نخواهد داشت.
*در همه استان ها آب شرب پایدار تامین می شود

ســخنگوی صنعت آب با بیان اینکه بر اساس برنامه 

ریزی های صورت گرفته، تقریبا در همه اســتان ها آب 
شرب پایدار تامین خواهد شد، تصریح کرد: هیچ استانی 
وجود ندارد که در افق ۶ ماه و یا یک سال آتی مشکلی از 
نظر تامین آب شرب داشته باشد لذا تمام برنامه ها دیده 
شــده و با طرح های اضطراری که اجرایی شــده تقریبا 

محدودیت های تامین آب شرب برطرف شده است.
قاســم زاده با بیان اینکه  به بخش کشاورزی توصیه  
می شود که در تمام کشور به طور ویژه در استان هایی 
مانند خوزســتان و اصفهان کشــت پاییزه را وابسته به 
بارندگی ها کنند، گفت: اگر کشت های پاییزه با اتکا به 
بارش های در حال وقوع باشند، باعث ذخیره بیشتر آب 
در مخازن خواهد شد و در ادامه برای تامین آب مشکلی 
نخواهیم داشت. وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف 
در بخش های مصرف، گفت: پایبندی به الگو مصرف در 
بخش خانگی و الگو کشــت در بخش کشاورزی اهمیت 
ویــژه ای دارد و خواهش ما از همه مشــترکان در تمام 

بخش ها این است که به این مهم توجه داشته باشند.

يک عضو کميسيون انرژي:

بهطورعلنينفتخودراميفروشيم

یک عضو کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمي گفت: خوشبختانه با دیپلماسي 
انرژي فعال توانســته ایم به رقم فروش باالیي از نفت دســت یافته و امروز به صورت 

علني نفت خود را به مشتري هاي مخصوص خود مي فروشیم.
قاسم ساعدي درباره وضعیت فروش نفت در سال جاري، بیان کرد: خدا را شاکریم 
بر حســب تدبیري که در دولت و مجلس به کار بسته شد، توانسته ایم میزان فروش 
نفت را به رقم باالیي برســانیم. این میزان فروش نفت تاثیر بسزایي در اقتصاد کشور 
دارد. از ســوي دیگر با باال رفتن میزان فروش نفت تحریم هاي سیاسي و اقتصادي، 

خود به خود شکسته شده است.
مشتري هاي خوبي براي نفت ایران وجود دارد

وي در ادامه با بیان اینکه امروز ما به طور علني نفت خود را مي فروشــیم، اظهار 
کرد: با توجه به بحث افزایش فروش نفت یکسري مشارکت هاي پاالیشگاهي فرامرزي 
به میان آمده و ایران توانسته هم در منطقه و هم در نقاط دور به صورت مشارکتي کار 

پاالیشــگاهي را پیش ببرد. امروز ایران در فروش نفت نسبت به سال هاي گذشته در 
وضعیت بسیار مطلوبي قرار دارد.

ایران براي فروش نفت به چند کشور متکي نیست
نماینده مردم دشــت آزاداگان در مجلس شوراي اسالمي، تصریح کرد: امروز هم 
میزان فروش نفت ایران افزایش یافته است و هم مشتري هاي خوبي براي نفت ایران 
پیدا شده است. خیلي ها معتقد بودند که به دنبال جنگ اوکراین و روسیه و تحریم 
روسیه، این کشور بازار نفت ایران را مي گیرد، در صورتي که ایران براي فروش نفت 
صرفا به چند کشور متکي نیست بلکه امروز دنیا  بدون نفت ایران نمي تواند نیاز انرژي 

خود را تامین کند.
هیچ ابرقدرتي نمي تواند خالء ایران را در بازار نفت پرکند

این عضو کمیسیون انرژي مجلس در ادامه تاکید کرد: ابرقدرت هاي مدعي نمي 
توانند خالء نبود ایران در بازار نفت جهاني را پر کنند. امروز دنیا به نفت ما نیاز دارد 
و هیچ کشور و مقامي نمي تواند مانع فروش نفت ایران شود. دولت دیپلماسي انرژي 
خیلــي خوبي را اتخاذ کرده و کمیســیون انرژي نیز گام هــاي موثري در این حوزه 
برداشته است. دیپلماسي سیاسي بسیار موفق نیز در منطقه و فرامنطقه دنبال شده 
است. امروز جمهوري اســالمي قطب تامین کننده سوخت بسیاري از کشورها شده 

است.
تحریم هاي حوزه انرژي ناکام مانده است

ســاعدي با بیان اینکه ابر قدرت ها نمي توانند جایگزیني براي نفت ایران پیدا 
کنند، افزود: هرچه عربســتان سعودي صادرات نفت خود را باالتر ببرد بازهم نمي 
تواند نیاز دنیا را تامین کند. ذخایر نفتي آمریکا روبه کاهش اســت. سر و صداهاي 
آمریکا در خصوص تحریم نفتي ایران بي تاثیر مانده اســت و آمریکا به این نتیجه 
رســیده که سیاست تحریم در حوزه انرژي ناکام مانده است. از سوي دیگر باتوجه 
به تحریم هایي که اروپا و آمریکا علیه روسیه اعمال کردند، روسیه نشست هایي با 
شرکت هاي دانش بنیان ایراني داشته و تبادل علمي صورت گرفته است و روسیه 
به دنبال تامین خالء هاي صنعت و تکنولوژي خود از طریق شــرکت هاي دانش 

بنیان ایران است.

سخنگویصنعتآب:مشکلیبرایتامينآبکشورنيست

رئیس  عســکری،  محمدجــواد 
آب،  کشــاورزی،  کمیســیون 
منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شورای اسالمی نیز درباره تنش آبی 
در کشــور گفت: باید بــه این نکته 
اشاره شود که به دلیل برهم خوردن 
اکوسیستم کره ی زمین و تغییرات 
اقلیمی صــورت گرفته، تقریباً پیش 
بینی شــرایط بــارش و آب و هوایی 
غیرممکن شــده، همچنیــن ایران 
در منطقه ی خشــک و نیمه خشک 
قرار گرفته و باید مدیریت مصرف با 

جدیت بیشتری پیگیری شود.
این نماینده مجلس افزود: حدود 
80 درصــد آب مصرفــی مربوط به 
بخش کشــاورزی است، حتماً باید با 
برنامه و در غالب یک نقشــه ی راه و 
در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت حرکت کرد، کشت 
محصوالت با آب بری کم، استفاده از 
روش های نوین آبیاری تحت فشار و 
سایر روش های معمول در دنیا حتماً 
بایــد دنبال و تالش شــود.در بخش 

بهره  ۴میلیــون  تقریباً  کشــاورزی 
بردارد وجود دارد در واقع این بخش، 
بزرگترین بخــش خصوصی اقتصاد 
کشور است و 35 درصد اشتغال آن را 
شامل می شود، در این بخش اتفاقات 
خوبی مانند اســتفاده از ارقام زراعی 
که نســبت به خشکی مقاوم هستند 
یا استفاده از ظرفیت های گلخانه ای 

صورت گرفته اما کافی نیست.
وی بیان کرد: حدود 500 میلیون 
نفر از جمعیت پیرامونی ما، به دودلیل 
عالقمنــد به محصوالت کشــاورزی 
هستند، یکی رعایت دوره ی کارنس 
محصــوالت کشــاورزی و دیگــری 
ارکانیک بودن این محصوالت است. 
این موضوع یــک ظرفیت و قابلیت 
منحصر به فردی اســت که می تواند 
تولید خوبی ایجاد کند، اشــتغال زا 
باشــد و در نهایــت ارز آوری خوبی 

برای کشور داشته باشد.
کشــاورزی،  کمیســیون  رئیس 
آب، منابع طبیعی و محیط زیســت 
مجلس همچنین ابــراز کرد: جنگ 

اوکراین و روسیه و مناقشاتی که در 
منطقه شکل گرفت بر امنیت غذایی 
همه ی کشــورها اثر گذاشت و همه 
در جهــت تأمین امنیت غذایی خود 
حرکت کردند، آب از مهم ترین عوامل 
مؤثر در حوزه ی کشاورزی است، اگر 
اســتفاده از آب به درستی مدیریت 

شــود قطعاً شــاهد اتفاقــات خوبی 
خواهیم بود.

عسکری اظهار کرد: در حال حاضر 
بافت اسفنجی سفره های زیر زمینی 
به صورت کمپک شــده و زمانی که 
این اتفاق رخ دهد فرونشست شکل 
می گیرد، و متأســفانه هیچ علمی تا 

این لحظه نتوانســته فرونسشــت را 
اصالح و بازسازی کند، بنابراین همه 
ی ابعاد حوزه های مختلف را باید در 
نظر گرفت و در غالب فضای مدیریتی 
کار را پیش برد تا شاهد اتفاقات خوب 

در این زمینه باشیم.
وی در خصــوص اقدامات مجلس 

در ایــن خصوص نیز بیــان کرد: در 
کمیسیون کشاورزی کمیته ای به نام 
کمیته ی آب وجود دارد که جلسات 
متعددی تشــکیل و از ظرفیت افراد 
صاحب نظر و خبره اســتفاده شده 
است، همچنین در حوزه ی تخصیص 
بودجه 1۴00-1۴01 اعتبارات خوبی 
ارائه شــده، نکته ی حائز اهمیت این 
است برای مدیریت صحیح منابع آبی 
همه ی دســتگاه ها باید کمک کنند 
تا شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه 

باشیم.
عسگری ادامه داد: برای مثال طلق 
قانون بانک ها ساالنه باید 15 درصد 
از اعتبارات خود را در اختیار حوزه ی 
کشاورزی قرار دهند، متأسفانه برخی 
از آنهــا 1/۴ از اعتبارات را در اختیار 
قرار داده بودند؛ ما معتقدیم در بحث 
تولید محصول با کیفیت و استفاده ی 
بهینه از عوامل تولید آن مانند آب و 
خاک، بایــد مدیریت های الزم انجام 
شــود.برآوردها حاکی از آن اســت 
که کشــورهای حوزه ی خلیج فارس 

حدود 8 میلیــارد متر مکعب آب را 
از دریا اســتحصال و سپس شیرین 
می کنند و به مصرف شرب، صنعت و 
نهایتاً کشاورزی می رسانند. باید دید 
کشور ما با وجود دریا شمال و جنوب 
خود در این راســتا چه اقدامی انجام 
داده؟ حتمــاً باید در این زمینه چاره 

اندیشی شود.
وی گفــت: در برنامــه ی هفتم 
توســعه حتماً باید به شیوه ای پیش 
رویم تا دســتگاه ها بــه گونه ای هم 
افزایی ایجاد کنند که در دراز مدت 
شــاهد اتفاقات مثبت باشیم، رویه 
و روش موجــود ما را به ســر منزل 
مقصــود نخواهد رســاند، آب یک 
مقوله ی مهم در حیات جوامع بشری 
است و در حال حاضر نیز حتماً باید 
به بحث آب با دقت بیشــتری توجه 
کرد. تقریباً در شهرهایی با جمعیت 
بــاالی 100 هزار نفــر، وزارت نیرو 
ورود و اقداماتی در غالب استفاده ی 
بهینــه و مطلــوب از فاضــالب و 
تصفیــه ی آن انجام داده، در شــهر 

داراب آب فاضالب را جمع و تصفیه 
می کننــد و در نهایــت دراختیــاز 
صنعت و کشــاورزی قرار می دهند، 
در کشورهای پیشرفته حتی از این 
آب رأی شرب نیز استفاده می کنند.

رئیــس کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس در پایان گفت: در خصوص 
باید  اســتفاده از آب فاضالب حتماً 
اقدامات با ســرعت صــورت گیرد، 
و مسیرهای  تعریف شود  سازوکارها 
همــوار انتخاب شــود تــا همگان 
در راســتای آن کمک کننــد، اگر 
فاضالب ها تصفیــه و برنامه ای دنبال 
شود حتماً می تواند پشتوانه ی خوبی 
برای تولید بخش کشــاورزی باشد. 
چالش اصلی در حوزه ی آب در بخش 
کشاورزی، بهره وری است، حدود 80 
درصد مصرف آب در این بخش وجود 
دارد و هــدر رفت حدود 30 درصد و 
بیش از میانگین کشــورهای جهانی 
اســت، منابع آبی حدود 9۶ میلیارد 
متر مکعب است که 80 درصد از آن 

استفاده می شود.

رئيسکميسيونکشاورزیمجلس:۸۰درصدآبمصرفیکشورمربوطبهبخشکشاورزیاست

هاشماورعی،استاددانشگاهصنعتیشریف:کمبودگاز؛گازوئيلراهمبهچالشمیکشاند
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: فقط در پارس جنوبی روزانه 28 میلیون متر مکعب کاهش تولید داریم و در سال 1۴10 ناترازی روزانه ۴00 میلیون متر مکعب خواهد بود یعنی 

بیش از 50 درصد کل مصرف کسری خواهیم داشت.
هاشم اورعی درباره ناترازی تولید و مصرف گاز در کشور و تبعات آن بر تامین سوخت نیروگاه ها، صنایع و پتروشیمی ها با اشاره به جایگاه گاز و نقش و اهمیت آن در  سبد انرژی کشور اظهار داشت: 
در حال حاضر ۷5 درصد از انرژی مصرفی کشور از طریق گاز تامین می شود و این یعنی اینکه سبد انرژی کشور خوب تعریف نشده و نامطلوب است و دلیل آن نیز وابستگی زیاد به این حامل انرژی 

خاص و امنیت پایین در حوزه انرژی است.
وی افزود: در حال حاضر 3۷ درصد از متوسط ساالنه گاز کشور در بخش خانگی و تجاری، 33 درصد نیروگاهی و 30 درصد باقیمانده در بخش صنایع و حمل و نقل مصرف می شود. از 33 درصد 
گاز کشور که به مصرف بخش نیروگاهی می رسد 8۴ درصد برق کشور را تولید می کند و این بدان معناست که نه تنها در بخش انرژی وابستگی داریم بلکه در بخش برق هم تکیه ما به گاز بسیار زیاد 

است، در نتیجه به محض اینکه احساس کمبود گاز داشته باشیم بالفاصله مشکل کمبود برق هم داریم.  

نگرانی برای رکوردزنی جديد؛

نیروگاهشازندهمچنانبرمدارمازوتسوزیاست



خبر

خبر

  یکشنبه ۲۹ آبان 1401  ۷
  ۲۵ ربیع الثانی 1444ـ  ۲0  نوامبر ۲0۲۲
 سال دهم-شماره ۳۳۳

هشدارنارنجیهواشناسیتهران؛ازترددغيرضروریپرهيزکنيد
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آالینده ها به ویژه ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون هشدار داد.

اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار نارنجی رنگ از پایداری جو، افزایش غلظت آالینده ها، کاهش کیفیت هوا، عدم وزش باد قابل مالحظه و افزایش آالینده های جوی به ویژه ذرات معلق 
کمتر از 2.5 میکرون خبر داد. این وضعیت جوی از روز دوشنبه تا چهارشنبه ) 30 آبان تا 2 آذر( در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی استان تهران مورد انتظار است که احتمال انباشت آالینده ها، افزایش 
شاخص های آلودگی جو و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم  برای تمام گروه ها را در پی دارد.

این اداره مدیریت جهت کاهش تردد خودروها و در صورت نیاز کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، اجتناب از تردد غیرضروری برای تمامی گروه ها و پرهیز از فعالیت های فیزیکی و ورزشی در فضای 
باز را توصیه می کند.

گفتنی است، در هشدار نارنجی رنگ سازمان هواشناسی پیش بینی می شود که پدیده ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده باش 
دستگاه های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت زا صادر می شود.

معاون محيط زيست طبيعی سازمان حفاظت محيط زيست: 

بازوحشیسازی»پیروز«ناممکناست
معاون محیط زیست طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیست درباره »بازوحشی 
سازی« و »رهاسازی« پیروز گفت: امکان 
اینکه »پیروز« خوی وحشیگری پیدا کند 
تقریبا ناممکن اســت همچنین »پیروز« 
را حتما به تــوران انتقال خواهیم داد اما 
برنامه ای برای رهاســازی او در طبیعت 

نداریم.
انتقال  حســن اکبری درباره زمــان 
»پیروز« - تنها توله یوز ایرانی در اسارت 
- به توران اظهار کرد: نگهداری »پیروز« 
به تنهایی در سایت پردیسان برای سازمان 
هزینه و زحمت دارد. توران نیز مجموعه 
سایتی است که »ایران« و »فیروز« - مادر 
و پــدر »پیروز« - به همــراه دیگر یوزها 
آن جا هستند. »پیروز« نیز می تواند در آن  
سایت که به شرایط زیستگاه طبیعی اش 

بسیار نزدیک است، زندگی کند.
»پیروز«  جســمانی  وضعیت   * 

چطور است؟
وی با اشــاره به تغذیه پیروز از شــیر 
خشک و تاثیر آن بر قوای بدنی این گونه 
گفت: بارها گفته شــده که شیر خشک 
مناســب برای توله یوزها وجــود ندارد و 
انواع شــیر خشک های امتحان شده برای 
»پیــروز« نیز هیچ کدام نتوانســت غذای 

مناســبی برای او باشد تا دچار مشکالت 
گوارشــی مانند یبوست نشود بنابراین به 
گونه ای تغذیه شد که تنها زنده بماند اما 
سیستم بدنی او ضعیف شد و وزن او نصف 
وزن اســتاندارد بود عالوه بر آن او مجبور 
به مصرف داروهای متعددی شــد که در 
تضعیف ایمنی بدن پیروز موثر بود. اکبری 
با بیان اینکه وضعیت جسمی و رشد پیروز 
پس از گوشتخوار شدنش بهتر شده است، 
اظهارکرد: از زمان گوشتخوار شدن نیز رشد 
بهتری نیز داشته است که کمبود وزن او 
را تا حدود قابل توجهی جبران کرده است. 
زمانی که از شیر گرفته شد، وزنش حتی 
کمتر از نصف وزن استاندارد بود و این یک 
ضعف بزرگ محسوب می شد. این شرایط 
باالجبار اتفاق افتاد چراکه تحت نظارت و 
توصیه های دکتر کالــدول بود و اگر این 
شرایط فراهم نمی شد شاید اصال »پیروز« 
زنده نمی ماند. وی در عین حال تاکید کرد: 
جبران این مشــکالت و عقب افتادگی ها 
زمان بیشتری می برد تا کامال شرایط یک 
توله یوز معمولی را به خود بگیرد. معاون 
محیط زیســت طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیســت با اشاره به اینکه سیستم 
ایمنی بــدن »پیــروز« همچنان ضعیف 
اســت، گفت: هنوز بعضــی اوقات به این 

گونه با شــرایط ویژه غذا داده می شود. به 
عبارتی مانند توله یوز معمولی نیست که 
خود به راحتی هــر غذایی را مصرف کند. 
این مسائل تاکنون باعث تردید دامپزشکان 
برای انتقال »پیروز« به توران در این سن 
شده است چراکه در توران دیگر نمی توان 
به این شکل و دائما کنار او بود همچنین 
غذا و درمان او را تحت کنترل گرفت. وی 
با اشــاره به توان حرکتی »پیروز« اظهار 
کــرد: این گونــه در حال حاضــر از نظر 
جســت وخیز و توان حرکات یک توله یوز 
مشکلی ندارد و می تواند همان حرکات را 
انجام دهد اما هنوز به جهت تغذیه وابسته 
به انســان است. به عنوان نمونه اکنون در 
برخی موارد احتمال دارد یک وعده غذایی 
را نخورد که با تحریک یا روش هایی از این 
دســت مجبور به غذا دادن به او می شوند 
تا خود غذا را به خوبی برای مدتی مصرف 

کند.
* وابستگی پیروز به انسان

اکبری مهم ترین موضــوع در تعیین 
زمان انتقال پیروز به توران را »وابستگی 
زیاد پیروز  به انسان« دانست و گفت: این 
وابستگی باید تا حد امکان کمتر شود. از 
ابتدا تیمارگــر از »پیروز« نگهداری کرده 
اســت بنابراین به نوعی او  را شبیه مادر 

خود فرض می کند و جدا شدن از تیمارگر 
برایش سخت اســت بنابراین کم کم در 
حال کاهش این وابســتگی هستیم. وی 
تاکید کرد: با توجه به این شرایط تصمیم 
گرفتیم »پیروز« حداقل تا فروردین ماه - 
که تقریبا یک ســاله می شود - در تهران 
بمانــد تا عقب افتادگی جســمی خود را 
جبران کند همچنین با بزرگ تر شدن او 
وابســتگی اش به انسان کم شود تا بتواند 
در توران دوام بیاورد. اکنون نیز معتقدیم 
که این تنها یک برآورد براســاس توصیه 
دامپزشکان و تیمارگر او است که احتمال 

تغییر آن وجود دارد.
»پیروز«  »بازوحشی ســازی«   *

امکان پذیر است؟
معاون محیط زیست طبیعی سازمان 
محیط زیست در واکنش به اعتقاد برخی 
کارشناســان و مســئوالن جهــت لزوم 
»بازوحشی ســازی« و »رهاسازی پیروز« 
اظهار کرد: از ابتدا گفته بودیم که حیوانات 
در شــرایط اسارت تقریبا قابل برگرداندن 
به طبیعت نیســتند. ما »پیروز« را حتما 
به توران انتقــال خواهیم داد اما برنامه ای 
برای رهاسازی او در طبیعت نداریم. ضمن 
اینکه ما نمی خواهیم اعتبار، انرژی و هزینه  
ســازمان را بیش از این بــرای »پیروز« و 

حتی شرایط تکثیر صرف کنیم. وی تاکید 
کرد: ما در طبیعت یوزهایی داریم که بسیار 
برای ما ارزشمندتر هستند. ترجیح ما این 
است که عمده اعتبار، هزینه، انرژی و وقت 
خود را بر یوزهای موجود در طبیعت صرف 
کنیم. اگر اقداماتی را در جهت تکثیر نیز 
انجــام می دهیم، به این دلیل اســت که 
ظرفیتی به شکل ناخواسته و ناخودآگاه در 
اختیار ما قرار گرفت. یوز چندماهه ای به 
نام »ایران« از طبیعت جدا شــده بود، در 
اسارت نگهداری شده و قابل برگرداندن به 
طبیعت نبود، در نتیجه تبدیل به ظرفیتی 
شد که باید از آن استفاده می کردیم. بدین 
جهــت از او در قالب یک کار پایلوت برای 
شــرایط تکثیر در اسارت اســتفاده شد. 
تکثیر در اسارت باتوجه به وضعیت بحرانی 

یوزپلنگ آسیایی در دنیا و به عنوان روشی 
برای حفظ ژنوم گونه، ارزشــمند است اما 
عمده صرف انرژی، هزینه و اعتبار سازمان 
فعال به سمت یوزهای موجود در طبیعت 
باید باشــد. اکبری در پایــان درباره لزوم 
برخورداری »پیروز« از خوی وحشی گری 
گفت: امکان اینکه »پیروز« خوی وحشی 
گری پیدا کند تقریبا ناممکن است البته 
یوزهایی که در شــرایط تکثیر در اسارت 
هستند امکان یادگیری شکار و زندگی در 
شرایط نیمه اسارت را نیز دارند. در آفریقا 
نیز همین اقدام انجام شده است و کم کم 
پس از فاصله دادن حیوان از انســان به او 
شکار را آموزش می دهند تا بتوانند در یک 
فضای نیمه اسارت که تعارضات در آن نیز 

کم و طعمه فراهم است، زندگی کنند.

رئيس پليس راهور تهران بزرگ اعالم کرد:

فکپالکخودروهایدودزاوداراینقصفنی
رئیس پلیس راهور تهــران بزرگ از فک پالک و اعزام خودروهای دارای 

نقص فنی واضح به تعمیرگاه خبرداد.
ســردار محمدحسین حمیدی در حاشیه مراســم اجرای طرح زمستانه 
مشــترک میان شهرداری تهران و پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت با در 
جمع خبرنگاران در خصوص همکاری میان شهرداری تهران و پلیس راهور 
برای تسهیل تردد در فصل بارش ها گفت: با بهره گیری از ظرفیت های موجود 
و با تمام توان تالش خواهیم کرد نسبت به تسهیل تردد اقدام کنیم. در این 
میان از سایر همکاران نیز کمک خواهیم گرفت. مانور امروز نیز با هدف اعالم 

آمادگی ها و انجام آخرین هماهنگی های الزم برگزار شده است.
وی با بیان اینکه توان پلیس و مقدورات ما در حد موجود اســت، گفت: 
در همین راستا نیز الزم است که شهروندان نیز همکاری الزم را به ویژه در 
هنگام بارش ها با پلیس داشــته باشــند. ما باید بتوانیم در هنگام بارش ها و 
سنگین شدن ترافیک مدیریت الزم را اعمال  کنیم. لذا کلیه نیروهای پلیس 

در سطح شهر تهران در آماده باش کامل خواهند بود.
* حجم سفرها در تهران بیش از ظرفیت شبکه  معابر است

رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی تهــران بزرگ با بیان اینکه در طول 
زمستان با تجهیزات بیشتری نســبت به ارائه خدمات و تسهیل تردد اقدام 
خواهیم کرد، افزود: حجم سفرها بیش از ظرفیت بسیاری از شبکه های معابر 
در تهران است. لذا باید برای مدیریت ترددها اقدامات ویژه ای را انجام دهیم.

حمیدی در خصوص رصد و اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی در 
سطح شهر تهران نیز گفت: خودروهای دودزا و آالینده و نیز خودروهایی که 
دارای نقص فنی واضح هستند در صورت رویت ماموران متوقف و فک پالک 
شده و پالک اعزام به تعمیرگاه دریافت خواهند کرد و به این ترتیب از تردد 
آنها جلوگیری خواهد شــد. مالکان این خودروها باید در موعد مقرر نسبت 
بــه انتقال خودروی خود به تعمیرگاه و رفــع نواقص اقدام کنند. همچنین 
دوربین های ســطح شهر نیز نسبت به اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه 

فنی اقدام خواهند کرد.

مدیرعامــل بنیاد بیماری های نادر با اشــاره به 
اینکه 90 درصد داروی بیماران نادر وارداتی است، 
گفت: بنابراین الزم است تا تدابیری اندیشیده که 
حتی به شکل مقطعی نیز دچار کمبودهای دارویی 
برای این بیماران نشویم؛ درحالی که اکنون بیماران 

از کمبود برخی اقالم دارویی خود گالیه دارند.
دکتر حمیدرضا ادراکی با اشاره به اینکه بیماران 
نــادر دو نوع دارو دارند که یک نوع داروی ســاده 
بیماری آنها و نوعــی هم داروی تخصصی درمانی 
است که با توجه به مرحله بیماری تجویز می شود، 
گفت: درمــان بیماری های نادر باید تحت پروتکل 
خاصی صورت گیرد و نمی توان به ارائه داروی تک 
دز اکتفا کرد؛ زیرا این بیماران مزمن هستند و باید 
با اصــول دارو و درمان دریافت کنند و اگر یک دز 
دارو به موقع مصرف نشود دوباره به نقطه ابتدایی 

درمان بازمی گردیم.
وی با تاکید بر لزوم ارائه مستمر دارو به بیماران 
نادر،  تاکید کرد: بیش از 90 درصد داروهای بیماران 
نادر از خارج از کشور تامین می شود و باید قرارداد 
منظم با شرکت های دارویی بسته شود و تامین ارز 
هم به موقع صورت گیرد تا بــرای واردات داروی 
بیمار نادر دچار مشــکل نشــویم. اکنون بیماران 

»میاســتنی گراویس« برای تامین داروهای ساده 
خود هم دچار مشکل هستند و مرتبا این گرفتاری 

خود را به ما انتقال می دهند.
وی افزود: همچنین دارویی با نام IVIG وجود 
دارد که نوعی گاماگلوبولین اســت که برای اینکه 
سیستم ایمنی بیماران تقویت شود تا بتواند درمان 
را به خوبی شروع کند، الزم است مصرف شود اما 
این روزها تامین آن برای بیماران تبدیل به معضل 
شــده اســت. می دانیم که این روزها حتی تامین 
داروهای شــایع هم با مشکل روبرو است ولی این 
مشکل به صورت مضاعف در تامین داروی بیماران 
نادر اثرگذار اســت. شــاید اکنون که این صحبت 
مطرح می شــود برخی بگویند ما حتی در تامین 
کوآموکسی کالو و سرم هم مشکل داریم اما نباید 
فراموش کنیم که داروی بیماران نادر هم اهمیت 

خود را دارد.
 SMA او تاکید کرد: در مورد داروهای بیماران
خوشــبختانه چند محموله وارد شد و به دستشان 
هم رســید اما باید این موضوع مدیریت شــود که 
اوال دارو به موقع تامین شــود و دوم اینکه پروسه 
ترخیص دارو از گمرک بدون تشــریفات مرســوم 

صورت گیرد تا بیماران معطل توزیع دارو نباشند.

مدیرعامــل بنیــاد بیماری های نادر با اشــاره 
به اینکــه کمبود دارو می تواند عــوارض غیرقابل 
بازگشتی برای بیماران نادر داشته باشد، اظهار کرد: 
با استفاده از ابزارهایی نظیر صندوق بیماران نادر، 
خاص و صعب العالج می تــوان جلوی بروز چنین 
مشــکالتی را گرفت. شــرکت های دارویی داخلی 
هم باید فعال شــوند چراکه کمبود و گرانی دارو از 

مشکالت مهم مردم است.
وی افزود: بر اســاس آخرین آمار، کمیســیون 
پزشــکی بنیاد بیماری های نادر تاکنون در ایران 
390 نوع بیماری نادر شناسایی کرده  است و تمام 
مدارک حدود ۴850 بیمار نادر تایید شــده و در 
کمیســیون ها هم به طور قطع به نــام بیمار نادر 

شناسایی شدند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از انتقال آب 
از خلیج فارس و عمان به ســه استان خبر داد و گفت: 
کشور به لحاظ آبی در شرایطی است که باید انتقال آب 

صورت گیرد.
علی سالجقه در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
بین المللی محیط زیســت که امروز در محل نمایشگاه 
بین المللی تهران برگزار شــد، در جمع خبرنگاران در 
پاســخ به این پرســش که آبا انتقال آب خلیج فارس 
مورد تایید سازمان محیط زیســت است یا نه؟ گفت: 
مســئله ای که همیشه مورد انتقاد ما بود، »انتقال آب« 
درون حوضه کشــوری بود که دولت سیزدهم هم پای 
این مسئله ایستاده اســت و انجام نمی شود اما مسئله 
مهم انتقال آب از منابع اقیانوسی و دریایی است و کشور 

ما در شرایطی قرار دارد که این کار باید انجام شود.
وی ضمن بیان اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس 
به صورت مطلوب از این منابع استفاده می کنند، اظهارکرد: 
متاسفانه پسماندهایی وارد آب می شود و هم خلیج فارس 
و هم عمان را دچار مشکل می کند. ما بحث انتقال آب از 
خلیج فارس و دریای عمان به داخل کشــور به خصوص 
به سیستان و بلوچســتان، خراسان رضوی و تا حدودی 
خراسان جنوبی را داریم. رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست با تاکید بر اینکه انتقال آب، بیشتر از دریای عمان 
انجام خواهد شــد، گفت: کیفیت آب عمان نســبت به 
خلیج فارس تقریبا شــرایط مناسب تری دارد و هزینه ها 
کاهش می یابد البته از جنبه های شــاخص های محیط 
زیستی نیز موضوع را بررسی می کنیم تا برای بوم زیست 
اتفاقی نیفتد.  سالجقه در بخش دیگری از صحبت های 
خود اظهارکرد: خوشــبختانه انتظار داشتیم در کشور از 
لحاظ علمی، فنی و اقتصادی برای حفظ محیط زیست 
اقدامــات خوبی انجام شــود. صنایع مختلــف در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی جهت حفظ محیط زیســت 
برنامه های خوبــی را اجرا کرده اند. وی افــزود: در حال 
حاضر همت بلندی در مجموعه صنایع پتروپاالیشــی و 
… شکل گرفته و بازسازی و نوسازی بخش های مختلف 
این صنایع جهت کاهش آالیندگی های محیط زیستی 
آغاز شــده اســت همچنین کارهای خوبی در راستای 
بازچرخانی پســاب ها انجام شده تا از آب به نحو مطلوبی 
استفاده شــود و فشار روی آب های سطحی و زیرزمینی 
کم شود. رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست ادامه 

داد: نمایشــگاه امروز نخستین نمایشگاه محیط زیست 
بعد از شیوع کرونا اســت که شرکت های داخلی حضور 
چشمگیری داشته اند و برای حضور شرکت های خارجی 
نیز فراخوانی ارسال شده تا یک رویداد بین المللی هم در 
اردیبهشت ماه برگزار شود.  وی در پاسخ به پرسشی در 
زمینه سرانجام اسقاط خودروهای فرسوده گفت: براساس 
قانون هوای پاک اسقاط خودرو باید انجام شود و در همین 
راستا مجلس بحث ساماندهی خودرو را مطرح کرد. زمانی 
که قانون ابالغ شد وزارت صمت یک اصالحیه به این قانون 
اضافه کرد که این اصالحیه در کمیسیون صنایع و معادن، 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به مجلس رفت ولی به 
دولت برگشت داده شد. معاون رییس جمهوری افزود: ما 
از این فرایند خرسند هستیم و نمایندگان مجلس به نفع 
محیط زیست کشور کار کردند. لذا از آنها تشکر می کنیم. 
امیدواریــم این قانون همان روند خــود را که به ازای هر 
یک تولید چهار خودرو اســقاط شود، طی کند. سالجقه 
در پاسخ به پرسش دیگری درباره موضوع واگذاری 5000 
معدن متروکه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
با وزیر صمت مکاتباتی کرده ایم و با معادنی که در مناطق 
حفاظت شده هستند کامال طبق قانون برخورد می کنیم و 
معادنی را نیز که خارج از مناطق حفاظت شده هستند و 
آالیندگی تولید می کنند را نیز پیگیری می کنیم البته ما 
هم در تولید ملی و هم ارتقای شاخص های زیست محیطی 
از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم و اغماضی هم در برخورد 

با نواقص نداریم.

مديرعامل بنياد بيماری های نادر مطرح کرد؛

گالیهبيماراننادرازکمبودبرخیاقالمدارویی
۹۰درصددارویبيمارانوارداتیاست

سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشــور با تاکید بر اینکه بیشترین نوع کودک آزاری، 
کودک آزاری از نوع »غفلت« است، اظهار کرد: مردم در صورت 
هر گونه مشــاهده کودک آزاری فورا موضوع را به سامانه تلفنی 
123 اورژانــس اجتماعــی گزارش دهند و نســبت به موضوع 
بی تفاوت نباشند؛ قول می دهیم اطالعات تماس گیرندگان کامال 

»محرمانه« باشد.
محمدرضا حیدرهایی با اشــاره به روز جهانی پیشگیری از 
کودک آزاری، اظهار کرد: از ابتدای سال 1۴01 تاکنون 21 هزار 
و ۴0۶ مورد کودک آزاری از طریق خط 123 اورژانس اجتماعی 
گزارش شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بــا افزایش چندانی روبه رو نبوده اســت. وی ادامه داد: اگر هم 
در آمار تماس های یک الی دو ســال گذشته به نظر می رسد که 
موارد کودک آزاری افزایش یافته این موضوع به دو علت وابسته 
است؛ در زمان شیوع بیماری کرونا برخی از مردان مشاغل خود 
را از دست داده و زمان حضورشان در خانواده بیشتر شده است 
و شــاید این افزایش زمان حضور، اختالفات خانوادگی را بیشتر 
کرده اســت؛ از ســوی دیگر نیز آگاهی مردم نسبت به خدمات 
123 افزایش یافته که این دو مورد می تواند در افزایش تماس ها 
موثر باشد. سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان 
بهزیســتی کشور در پاسخ به این ســوال که براساس گزارشات 
موجود بیشترین نوع کودک آزاری مربوط به چه نوع بوده است؟ 
بیان کرد: عالوه بر کودک آزاری های جســمی، جنسی و روانی 
در دســته بندی کلی کودک آزاری، موضــوع غفلت نیز یکی از 
موارد کودک آزاری است که بیشترین نوع کودک آزاری ناشی از 
غفلت است. حیدرهایی با اشاره به اینکه اکثر مداخالت سازمان 
بهزیســتی در مورد کودک آزاری از طریق تماس  همسایه ها یا 
نزدیکان با خط 123 انجام می شــود، بیان کــرد: اکثریت افراد 

خشونت را آســیب جســمی می دانند و اگر پدری فرزندش را 
تنبیه سخت بدنی می کند آن را آسیب جسمی تلقی می کنند، 
امــا پدری که از صبح از منزل بیرون می رود و مجبور اســت به 
دلیل مســائل اقتصادی فرزند خود را تا شب تنها بگذارد و چند 
شیفت کار کند را کودک آزاری محسوب نمی کنند. به گفته وی، 
براساس آمارها، بیشتر گزارشــات کودک آزاری از طریق تماس 
همسایگان با خط 123 اورژانس اجتماعی است. سرپرست دفتر 
امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر 
اینکه مردم در صورت هر گونه مشــاهده کودک آزاری فورا آن را 
به خط تلفنی 123 اورژانس اجتماعی گزارش دهند و نسبت به 
موضوع بی تفاوت نباشند، قول داد که اطالعات تماس گیرندگان 
کامال محرمانه باقی می ماند و افراد صرف اینکه ممکن است دچار 
دردسر شــوند یا فرد مرتکب خشونت برای مردم نیز مزاحمت 
ایجاد کند از تماس با 123 خودداری نکنند زیرا تمام اطالعات 
افراد محرمانه باقی می ماند. حیدرهایی تصریح کرد: در صورتی 
که کودکی در معرض آســیب قرار گرفته باشد، توسط تیم های 
اورژانس اجتماعی مداخله صورت می گیرد. اگر نوع آســیب به 
حدی باشد که امنیت جانی کودک در معرض خطر باشد، طبق 
قانون حمایت از حقوق اطفال، باید بالفاصله از محل خطر جدا 

شده و حتی می توان تا سلب حضانت نیز پیش رفت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهداف و انگیزه های رویداد 
یارستان کودکستان گفت: تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی 

نباید به کودکان با دیدگاه سودآوری نگاه کنند.
یوسف نوری در مراسم اختتامیه رویداد یارستان کودکستان 
اظهــار کرد: این رویداد منطقی و بی نظیر بود و درســت و بجا 
برگزار شد. در سال های اول زندگی، با توجه به آرزوهای کودک 
و بعضا انتظارات خانواده، موارد کلیشه ای زیادی گفته می شود. 
این ها آرزوی کودکانه اســت و من نیز همه آن ها را داشــته ام. 
دنیای کودکی ساده و بی آالیش است. به همین دلیل است که 
ما دنیای کودکان را دوســت داریم. وی با اشاره به محصوالت 
فرهنگی کودکان در دهه های گذشــته گفت: اسباب بازی های 
کودکی ما بســیار ســاده بودند. خودمان نیز با ِگل اسباب بازی 
درســت می کردیم. خوبی این موضوع هم این بود که همه در 

کنار هم جمع می شدیم و بازی می کردیم.
نوری در پاســخ به این سوال که آیا فرزندان وی هم به مهد 
کودک می روند یا خیر؟ گفت: من همه فرزندان خود را به مهد 
کودک برده ام. در واقع من به فضا و مدیریت مدارس و مهدهای 

کودک  بسیار اعتماد دارم.
وزیر آمــوزش و پرورش درباره آرزویش برای آینده کودکان 
در ایــران اظهار کرد: آرزوی من این اســت که بســتری برای 
اســتفاده کودکان از ظرفیت های کشف نشــده خود و جامعه 
ایجاد شــود. کودکان مانند معادن طال و نقره کشف نشده اند. 
من آرزو می کنم که کودکان ما بتوانند از ذخایر و ظرفیت های 
کشور استفاده کنند. وی با تاکید بر اهمیت تربیت فرزندان در 
سنین بســیار پایین کودکی گفت: آموزش و پرورش ما باید به 
سنین پایینتر نیز بپردازد. باید درجه سنی آموزش ها به پیش از 
دبستان برسد. کودکان باید در فرصت های یادگیری قرار بگیرند 
و چیزی به آن ها تحمیل نشــود. باید بگذاریم کودکان بچگی 

کنند. پدرومادرهای قدیمی با اینکه شــاید تحصیالت آنچنانی 
نداشــتند، اما عمال روانشــناس بودند و به کــودکان چیزی را 

تحمیل نمی کردند و سیاستی تعلیمی داشتند.
* تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی کودک را 

به عنوان محل درآمد نبینند
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تولیدکنندگان محصوالت 
فرهنگی باید مراقب این باشــند که کــودک را به عنوان محل 
درآمد نبینند. کودکان سرمایه کشور هستند. کودکان 25 درصد 
جامعه هســتند که عدد بزرگی است. ما باید بر اساس نیازهای 

کودک محصوالت ملموس و غیرملموس را تولید کنیم.
وی دربــاره حمایت وزارت آمــوزش و پرورش از این ایده ها 
و اســتارت آپ ها گفت: در حوزه های تربیــت مربی و راه اندازی 
شتاب دهنده ها می توان همکاری خوبی با شرکت های کارآفرین 
و دیگر ســرمایه گذاران برای حمایــت از تولیدکننده های این 
رویداد داشت. اگر من بودم روی همه این ایده ها سرمایه گذاری 
می کردم. نوری تصریح کرد: این رویداد، رویداد بســیار خوبی 
است و هر جا که ببینیم نقش مردم بیشتر است ما نیز همانجا 
حضــور پیدا می کنیم. من مطمئنم افــرادی که در این رویداد 
هستند هم می توانند محصول فاخری ارائه کنند، هم سودآوری 

داشته باشند و هم به مردم خدمت کنند.

گزارش ۲۱ هزار »کودک آزاری« به اورژانس اجتماعی؛

اطالعاتتماسگيرندگان»محرمانه«میماند
وزير آموزش و پرورش:

نگاهتوليدکنندگانمحصوالتفرهنگیکودکانسودآورینباشد

معاون بهداشت با بیان اینکه هنوز تعداد زیادی از افراد واجد شرایط، نوبت 
یادآور واکسن کرونا را تزریق نکرده اند، گفت: همچنین رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی نیز پایین ترین حد رسیده است.
دکتر حسین فرشیدی با اشــاره به اقدامات کشورمان در مقابله با کرونا، 
از شبکه بهداشــت ایران به عنوان یکی از موفق ترین زیرساخت های منطقه 
یاد کرد و افزود: آمار کرونا در هفته ها و روزهای اخیر در کشور رو به کاهش 
بوده که نشان می دهد کووید19 هنوز تمام نشده است. وی خاطرنشان کرد: 
مدافعان سالمت در مقابله با کرونا، خوش درخشیدند. فشار زیادی به سیستم 
ســالمت کشور وارد شــد و نباید فراموش کنیم که ممکن است در آینده با 
بحران های دیگری در حوزه ســالمت که ابعاد جهانی داشــته باشند، روبرو 
شویم. معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: باید قدردان پیشکسوتان 
حوزه بهداشت، پایه گذاران و زحمت کشان شبکه بهداشت کشور باشیم. ایران 
یکی از کشــورهایی است که بیشترین جابجایی جمعیت در بین کشورهای 
منطقه را دارد که شــبکه بهداشت کشور توانسته بیماری های مختلف را در 
حد توان خود، رصد و مدیریت کند. فرشیدی با بیان اینکه کووید19 بیماری 
ناشــناخته ای برای جهان بود و تجارب کشورها نیز در مقابله با این بیماری، 
متفاوت بود، گفت: تجارب ایران در این حوزه هم ارزشمند بوده و موفقیت های 
کشــور در مدیریت کرونا، مورد توجه و تمجید سازمان های بین المللی قرار 
گرفته است. فرشــیدی بر تامین و ارتقای وضعیت شغلی و معیشتی نیروی 
انسانی و تقویت زیرســاخت های فیزیکی تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز 
تعداد زیادی از افراد واجد شرایط، نوبت یادآور واکسن کرونا را تزریق نکرده اند 

و رعایت شیوه نامه های بهداشتی نیز به پایین ترین حد، رسیده است.
بنابر اعالم وزارت بهداشت، وی به نقش موثر کمیته علمی کشوری کرونا 
در مدیریت این بیماری نوپدید در ایران اشــاره و عنوان کرد: بخش بهداشت 
در مقابله با کرونا، پیشگام و پیش قدم بود و نیاز است که در دوران فروکش 
کردن کرونا، برای تقویت زیرساخت های بهداشتی در سطح کشور، برنامه ریزی 

مدونی داشته باشیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

هنوزافرادزیادی
نوبتیادآورواکسنکروناراتزریقنکردهاند

سالجقه خبر داد:
 انتقال آب از خلیج فارس

 و دریای عمان به ۳ استان
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 سال دهم-شماره ۳۳۳

قطر در آستانه جام جهانی 2022 با انتشار راهنمای سفر به این کشور، از 
هواداران درخواســت کرد پوشش خود را رعایت کنند، در جمع ابراز محبت 

نکنند و به فرهنگ این کشور احترام بگذارند.
جــام جهانی 2022 از یکشــنبه  20 نوامبر )29 آبان مــاه( در قطر آغاز 
می شــود، از همین رو راهنمای سفر به این کشور برای هواداران جام جهانی 
صادر شــده اســت. قطر که آماده میزبانی از حدود 1.5 میلیون هوادار تا 18 
دسامبر )2۷ آذرماه( خواهد بود، به آن ها توصیه کرده است که شانه و پاهای 

خود را در مالءعام بپوشانند و از ابراز محبت در جمع خودداری کنند.
بر اساس راهنمای بازدید و سفر به قطر که وب سایت گردشگری این کشور 
منتشر کرده، به هواداران )مرد و زن( در جام جهانی توصیه شده که »شانه ها 
و پاهای خود را در مالءعام بپوشــانند و برای احترام به فرهنگ قطر از ابراز 
محبت در مالء عام خودداری کنند.« همچنین هواداران را تشــویق می کند 
تا لباســی را بپوشند که در آن احســاس راحتی می کنند، مشروط بر این که 
متناسب با فرهنگ این کشور باشد. صمیمیت و ابراز محبت در جمع ممنوع 

اعالم شده است.
گردشگری قطر همچنین اعالم کرد که »الکل فقط در مکان های مشخص 
شده در ورزشگاه ها قابل مصرف است. البته، مصرف مشروبات الکلی در اسالم 
ممنوع است. گردشگران می توانند در بارهای هتل ها و باشگاه های خصوصی 
و همچنین در مناطق مشــخص شده برای هواداران فیفا و مناطق خاصی در 
استادیوم ها، مشروبات الکلی اســتفاده کنند.« نوشیدن در هر جای دیگر یا 
مست شدن در مالءعام عملی مجرمانه در قطر محسوب می شود. قطر در عین 
حالی که این مقررات را تعیین کرده، ســن قانونی استفاده از نوشیدنی های 

الکلی )برای هواداران بین المللی( را باالی 21 سال اعالم کرده است.
قطر پیش تر اعالم کرده بود که مطابق مقررات این کشــور اسالمی، ورود 
هرگونه مشــروبات الکلی، فراورده های گوشت خوک و سالح همراه مسافر و 

هواداران جام جهانی ممنوع است.
طبق اعالم وب سایت رسمی فیفا، تمام هواداران داخلی و بین المللی جام 
جهانی موظفند برای دریافــت کارت هایا کارت دیجیتال، که مجوز ورود به 
کشور قطر و دسترسی به استادیوم )به همراه بلیت مسابقه( است، اقدام کنند. 
طرفداران بین المللی باید برنامه های اقامت خود را برای دریافت تاییدیه نهایی 

در کارت هایا دیجیتال خود تایید کنند.
مراســم افتتاحیه جام جهانی 2022 در تاریخ 20 نوامبر )یکشــنبه 29 
آبان ماه(، ســاعاتی پیش از بازی افتتاحیه این مســابقات بین قطر و اکوادور 
برگزار خواهد شــد. ایــران در این دور از جام جهانی قرار اســت با تیم های 
انگلیس، ولز و آمریکا مسابقه داشته باشد. نخستین بازی تیم ملی ایران 30 

آبان ماه مقابل تیم ملی فوتبال انگلیس خواهد بود.

خواسته قطر از هواداران جام جهانی؛

شانههاوپاهارابپوشانيد

آنچه در مراسم پايانی جايزه کتاب سال دانشجويی گذشت

حالکتابخوبنیست
جمــال رحیمیان در مراســم پایانی 
جایزه کتاب ســال دانشجویی با تأکید بر 
این که حال کتاب خوب نیســت، گفت: 
باید کار اورژانســی انجام بدهیم؛ همه ما 
حاضریــم حتی غذا نخوریــم اما صفحه 
مجازی خود را داشــته باشــیم که این 
موضوع تهدید جدی برای »یار مهربان« 

)کتاب( است.
مراسم پایانی بیســت و نهمین دوره 
جشــنواره کتاب ســال دانشــجویی و 
بیستمین دوره پایان نامه سال دانشجویی، 
سه شنبه، 2۴ آبان ماه همزمان با روز کتاب 
و کتابخوانی با حضــور جمال رحیمیان، 
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، مهدی 
جوادی  مرتضی  حجت االســالم  محقق، 
آملی، مجید امامی دبیر شــورای فرهنگ 
عمومی در سالن همایش های پژوهشگاه 

رویان برگزار شد.
پژوهشــی  معاون  افشــاریان،  پروانه 
موسســه رویان  با بیان این که دو عنوان 
»کتــاب« و »پایان نامــه« در عنوان این 
مراسم برجســته تر است، اظهار کرد: این 
کلمــات کتابت، نوشــتن و  نگارش را به 
ذهن متبادر می ســازند که از نمودهای 
تمدن و فرهنگ به شمار می روند و یکی 
از مهم ترین وسیله های ثبت و ضبط افکار 
و وسیله آگاهی دادن به آیندگان به علم 
امروز است و چه بسا اگر در بند کشیدن 
علم با نوشــتن نبود، امروز بســیاری از 

پیشرفت ها در علوم حاصل نمی شد.
 او با بیان این که از واژه »دانشجویی« 
نیز در عنوان نشست نمی توان چشم پوشی 
کرد، توضیح داد: دانشــجو یعنی جوینده 
دانش و صاحب اندیشــه که دغدغه مند 

اســت و در نهایت فردی است که قدرت 
تأثیرگــذاری دارد. دانشــجو بودن یعنی 
کســی که خود را به علم دیروز  مســلح 
کرده و با تیزبینی مشــکلی را در جامعه 
دیده و درک کرده بعــد صاحب دغدغه 
شده و به دنبال ارائه راهکار برآمده است، 
در نتیجه با تحقیــق و تفحص بر دانش 
موجود افزوده و با ثبت آن درصدد انتقال 
به آیندگان برمی آید.  معاون پژوهشــی 
دانشــگاه رویان افزود: دانشــجو صرفا به 
معنای حضور فرد در دانشگاه نیست بلکه 
هر فردی که بتواند با ارائه اندیشه و بیان 
نظرات و ایجاد سوال برای برطرف کردن 
مسئله در جامعه برآید و گره ای را بگشاید 

به نوعی دانشجو به حساب می آید.
 افشــاریان بــا ارائــه توضیحاتی به 
شــکل گیری موسســه رویــان پرداخت 
و گفــت: دکتر کاظمی آشــتیانی بر اثر 
تحقیق و تفحص صاحب یک دغدغه  شد 
و با تحقیــق راه کار ارائه داد. او با بصیرت 
متوجه شد بیماران برای درمان ناباروری 
از  کشور خارج می شوند این یک دغدغه 
برای فردی که صاحب اندیشه بود، درمان 
هزینــه دوچندان بــر خانواده ها تحمیل 
می کرد که این دغدغــه دیگری بود و با 
خــروج هر خانــواده ارز از خانواده خارج 
می شــد که این هم دغدغــه دیگری بود 
و پس به دنبال ارائه راهکار، به تأســیس 
پژوهشــگاه رویــان اقدام کرد تــا بتواند 
دغدغه های یادشــده را مرتفع کند. اما او 
به این موضوع بسنده نکرد و دانشجویان و 
استادان را جذب کرد تا به علم روز مجهز 
شوند و با تفحص علم روز دنیا را به ایران 
بیاورند و علم ســلول های بنیادین متولد 

شــد. او در پایان گفت: نوشــتن موجب 
تمدن سازی می شــود، نوشتن پایان نامه 
اول قــدم برای جهت دادن بــه ذهن در 
قدم های بعدی نوشتن است. پژوهشگران 
و دانشــجویان و استادان،کشور ما امروز 
بیــش از هر زمان دیگــری به تفحص و 
اندیشه شــما نیازمند اســت، بخوانید و 
بنویســید اما با نگرش به ارائه راه کار در 
جهت حل مشــکالت کشــور، بمانید و 

بسازید و در این مسیر ملول نگردید.
در ادامــه عظیمه اخالق پــور و چون 
هو چن - دانشــجوی چینــی برگزیده 
بخش پایاین نامــه- پایان نامه های خود را 
به صورت خالصــه توضیح دادند.  حامد 
یادشده  علی اکبرزاده، دبیر جشنواره های 
نیز در ادامه مراسم توضیحاتی درباره آثار 
دریافت شده در جشنواره ها داد: در بخش 
پایان نامه سال دانشجویی  مجموعه ۷2۷ 
عنوان کتاب به دبیرخانه ارســال شد که 
طبق روال هر ســال علوم انسانی با 253 

عنوان بیشترین فراوانی را داشت.
 او در ایــن بخــش تأکید کــرد: اگر 
اعتراضی نسبت به داوری ها وجود داشته 
باشــد، ما بــه داوران ابــالغ می کنیم و 
سپس نتیجه را به دانشجویان می گوییم. 
اطمینان می دهم در روند داوری ها روال 
علمی لحاظ می شــود و سلیقه غیرعلمی 

در انتخاب آثار نقشی ندارد.
 علی اکبــرزاده در ادامه درباره بخش 
کتاب سال نیز گفت: در مجموعه تمامی 
دوره های کتاب سال دانشجویی 12 هزار 
نفر شــرکت کرده اند که سهم امسال از 
این تعداد ۶12 اثر بوده اســت. در میان 
آن ها علوم انســانی با 30۶ اثر بیشترین 

فراوانی را میان شــاخه های دیگر داشت.  
به گفته او نسبت تألیف به ترجمه ۷0  به 
30 درصد بود که این موضوع نشــان از 
پویایی علمی کشور است. در ادامه مراسم 
حمیدرضا شــربتیان، مدیر اپلیکیشــن 
کتاب صوتی نــوار، نیز در ســخنانی بر 
حمایت از تألیف پژوهش محور تأکید کرد 
و گفت: تا زمانی که حمایت از تألیف در 
مقابل ترجمه یکسان نباشد، مولف تولید 
محتوای فارسی نمی تواند از تألیف، کسب 
درآمد کند و مشکلی حل نخواهد شد. از 
عالقه مندان می خواهم زنگ خطر را جدی 
بگیرنــد. او افزود: ما در این اپلیکشــین 
تمام قد در رســیدن به هدف حمایت از 
تألیف در کنار مجموعه هایی چون جهاد 
ایستاده ایم  و از همه می خواهیم این زنگ 

خطر را جدی بگیرند.
باید کار اورژانسی کرد

جمــال رحیمیان، معــاون فرهنگی 
جهاد دانشــگاهی نیز در سخنانی گفت: 
با وجود فضای مجازی، حال یار مهربان 
خوب نیســت و نیاز بــه عنایت ویژه ای 
دارد. هــر کدام از ما در هــر جایگاهی 
که هســتیم بایــد به حال خــوب یار 
مهربان کمک کنیــم زیرا قرن ها همراه 
مــا و تعالی بخش مــا بوده اســت.  او 
تأکید کــرد: باید کار اورژانســی کرد؛ 
همه ما حاضریم غذا نخوریم اما صفحه 
مجازی خود را داشــته باشــیم که این 
موضوع تهدید جدی بــرای یار مهربان 
اســت.   علی اکبرزاده در بخش دیگری 
از این مراسم در سخنانی پیشنهاد کرد 
تا برگزیدگان دو جشــنواره یاد شده از 
تسهیالت بنیاد نخبگان بهره مند شوند، 

آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه کمی 
تغییر کند و کسانی که برگزیده جشنواره 
شده اند، امتیازی در آنجا داشته باشند. 
همچنین دانشجویان برگزیده تسهیالتی 
در وزارت علوم برای جذب هیئت علمی 
داشته باشــند.   در ادامه مراسم پایانی 
جایزه کتاب ســال دانشجویی، با حضور 
علی اکبــرزاده، جمال رحیمیان و امامی 
از مهــدی محقق تجلیل شــد. مهدی 
محقق نیز در سخنانی اظهار کرد: چند 
نــوع کتاب داریم کتاب تدوینی و کتاب 
تکوینی؛ کتــاب تدوینی همــان قرآن 
کریم اســت. این کتاب بــا کلمه کتاب 
آغاز می شــود. کتاب تکوینی نیز دو نوع 
اســت آفاقی و انفسی. آفاقی همان عالم 
جهان و هستی است و  انفسی هم همان 

انسان است.
 او افزود: کتاب جایگاه شریفی در تمدن 
اسالمی داشته و دانشمندان بزرگ ما انواع 
و اقسام کتاب تألیف کرده اند که برخی از 
کتاب ها حالت دایره المعارفی دارند مانند 
بحاراالنوار، و »شفا« و »قانون« ابن سینا.  
مهدی محقــق با ارئه توضیحــی درباره 
نام گذاری کتاب های ابن سینا که »شفا« 
درباره فلســفه و »قانون« درباره پزشکی 

است گفت: کســی که طبیب باشد باید 
فیلسوف هم باشد. ابن سینا هم فیلسوف 
و هم پزشــک بود.  او در پایان گفت: ما 
باید نهایت توجه را به کتاب داشته باشیم، 
همانطور که پیشنیان فرهنگ اسالمی را 
زنده نگه داشــتند و باید این راه را ادامه 
دهیــم.  حجت االســالم مرتضی جوادی 
آملی که به نمایندگی از آیت اهلل جوادی 
آملی در مراسم حضور داشت، سخنانی را 
درباره کتاب و اهمیت و جایگاه آن به نقل 

از پدرش برای مخاطبان خواند.
امامی، دبیر شــورای فرهنگ عمومی 
نیز در ســخنانی گفت: کتــاب و انتقال 
دانش به صورت مکتوب ارزش بزرگی در 
تمدن اسالمی بوده است که به این علت 
که ما نتوانســتیم به خوبی آن را منتقل 
کنیم، برخی ارزش زیست در سپهر تمدن 
را نمی داند و این نشان دهنده این است که 

من استاد، بد عمل کرده ام.
 او با بیان این کــه بیش از ۷0 درصد  
مصرف فرهنگی دانشــجویان چیزی غیر 
از کتاب اســت، خاطرنشــان کرد: باید 
دانشجویان را با کتاب خوب آشتی بدهیم 
و تحــوالت صنعت و جامعه را نیز در این 

زمینه در نظر بگیریم.

تغذیهپيشگيریازآنفوالنزاوبخورنخورهایی
برایجلوگيریازتشدیدبيماری

نوشــــــین طاهری نوری- افراد معموال در بیماری هایی مثل آنفوالنزا میل 
زیادی به غذا خــوردن ندارند ، اگرچه که مواد غذایی خاصی وجود دارد که می تواند 
به ریکاوری و بهبود این افراد کمک کند. هنگام ابتال به بیماری آنفوالنزا باید به اندازه 
کافی از غذاهای مقوی و مایعات اســتفاده کرد تا بدن قوی و هیدراته شود و ریکاوری 
بعد از آنفوالنزای او زودتر انجام شود. غذاهایی که به ریکاوری آنفوالنزا کمک می کنند، 

شامل موارد زیر می باشند :
- سوپ مرغ

مطالعات نشــان می دهد که مواد تشکیل دهنده سوپ مرغ باعث مبارزه با التهاب 
می شود و پاسخ های التهابی به بیماری را کاهش می دهد ، سوپ مرغ همچنین راه 

بینی و گلو را باز می کند و فرد راحت تر نفس می کشد.
سوپ های دیگر نیز مثل سوپ سبزیجات اثرات مشابه برای فرد دارد که سوپ ها 
عالوه بر مقوی بودن، راحت هضم می شــوند و می توان به راحتی آن را آماده کرد و 

همچنین حاوی آب هستند که آبرسانی به بدن را افزایش می دهند.
- سیر

ســیر همچنین دارای خواص ضد ویروس و ضد باکتری هستند ، این ماده به فرد 
کمک می کند تا سیستم ایمنی خود را بهبود ببخشد و با عفونت هایی مثل آنفوالنزا و 
سرماخوردگی مبارزه کند. این ماده در طی آزمایشی روی 1۴۶ بیمار به مدت سه ماه 
تســت شده و نتیجه نشان داده که سیر می تواند سرماخوردگی و آنفوالنزا را در مدت 

کوتاهی بهبود ببخشد.
c غذا های حاوی ویتامین -

میوه ها و سبزیجات حاوی ویتامین c می توانند سیستم ایمنی شما را تقویت کنند 
، سطح باالی ویتامین c را می توان در مواد غذایی زیر یافت :

- فلفل تند یا شیرین به هر رنگی
- آب پرتقال یا نارنج

- گیرپ فروت
- کیوی

- مرکباتی مثل لیمو
- تمشک آبی، قرمز و بنفش

- انگور بنفش یا قرمز
- بروکلی خام

- سبزیجات برگ دار و خام
بسیاری از میوه های حاوی ویتامین c، منبع عالی از فالوونیدها هستند که فواید 
زیادی برای ســالمتی فرد دارند ، به طور مثال فالوونید ها خطر ابتال به مشــکالت و 

عفونت های تنفسی را پایین می آورد.
- زنجبیل

زنجبیل باعث از بین بردن حاالتی مثل حالت تهوع در آنفوالنزا می شــود ، خواص 
زنجبیل باعث بهبود سیستم گوارشی می شود. این ماده برای از بین بردن استفراغ در 
دوران بارداری نیز موثر اســت. می توانید پودر زنجبیل را به مقدار بسیار کم به وعده 
های غذایی خود اضافه کنید و همچنین آن را در آب داغ ، عسل و لیمو بریزید و یک 

چای گیاهی درست کنید.
- سبزیجات

ســبزیجات حاوی میزان زیادی فیبر هســتند که گوارش را بهبود می بخشــد و 
سبزیجات همچنین حاوی مواد مغذی از جمله موارد زیر می باشند :

c ویتامین -
- آهن

- فولیک اسید
این مواد نقش مهمی را در بهبود عملکرد سیستم ایمنی ایفا می کنند و همچنین 

خواص ضد باکتری و ضد التهابی دارند که بدن را سریع تر بهبود خواهند بخشید.
- جو دوسر

جو دوســر نیز منبع غنی از فیبر اســت که فیبر موجود در این ماده غذایی حاوی 
باکتری های مفید است. مصرف موز همراه با جو می تواند فیبر و ویتامین هایی مثل 
پتاســیم را در بدن افزایش دهد. همچنین برای افرادی که مبتال به سرماخوردگی یا 

آنفوالنزا هستند ، مناسب است زیرا می تواند تب، اسهال و استفراغ را از بین ببرد.
- غذا های بی مزه

آنفوالنزا باعث حالت تهوع می شود و غذاها را از نظر فرد بی مزه می کند. غذاهایی 
که خودشان بی مزه هستند ، مثل نان تست یا برنج قهوه ای راحت تر مصرف می شوند. 
ترکیب کردن این دو ماده با ســوپ و وعده های غذایی تضمین می کند که بدن شما 

مواد معدنی و ویتامین را به اندازه کافی داشته باشد.
- ماست

ماست حاوی باکتری زنده است که به فرد کمک می کند تا با آنفوالنزا مبارزه کند . 
ماست همچنین منبع غنی از پروتئین می باشد و البته باید به این نکته توجه کرد که 
بعضی از افراد با مصرف لبنیات دچار افزایش خلط می شوند که عالئم آنفوالنزا را در ان 

ها تشدید می کند و باید از آن دوری کنند.
- مایعات

مرطوب نگه داشتن بدن جزء مهم ترین چیزهایی است که فرد می تواند در مبارزه با 
آنفوالنزا انجام دهد که مایعات زیر در این شرایط کمک کننده خواهند بود :

- آب :کلیه ها از آب اســتفاده می کنند تا مواد اضافــی بدن را بیرون بریزند که 
نوشیدن آب به اندازه کافی باعث افزایش سرعت ریکاوری در فرد می شود.

- آب نارگیل :
آب نارگیل حاوی پتاسیم ، سدیم و کلرید است. نوشیدن آب نارگیل به فرد کمک 
می کند تا بتواند الکترولیت ها را بدن را که با عرق کردن ، اســتفراغ و اسهال از بین 

رفته است ، جبران کند.
لبنیات

برخی از مطالعاتنشــان میدهد که مصرف لبنیات باعث افزایش هیستامین شده و 
عالئم سرماخوردگی و آنفلوانزا را تشدید می کند، اما برخی از بیماران اعتقاد دارند که 
مصرف شیر گرم به خصوص همراه با کمی عسل باعث تسکین عالئم بیماری در آنها می 
شود.همچنین مصرف نوشیدنی هایی مانند نوشابه های کافئینه، نوشیدنی های الکلی و 

نوشیدنی های حاوی شکر باعث تشدید این بیماری می شوند.
دم نوش های گیاهی

برخی از دم نوش های گیاهی خواص درمانی خاص دارند. به عنوان مثال جوشانده 
نعناع یا پونه و یا عصاره رزماری عوارض تنفســی به ویژه ســرفه را کاهش می دهد و 
جوشــانده گل گاوزبان در کاهش تب موثر اســت. چای زنجبیل به علت طبع گرم و 

خاصیت ضدمیکروبی آن تاثیر بسیار مطلوبی در درمان سرماخوردگی وآنفوالنزا دارد.
ادویه ها

در زمــان بیماری در مصرف ادویه هــا کمی دقت کنید. مصرف برخی ادویه ها به 
خصوص ادویه های تند می توانند باعث تحریک سرفه شوند، پس تا پایان دوره بیماری 
خود بهتر است از مصرف آنها اجتناب کنید.اما در صورت عدم تحریک سرفه،از فلفل به 
دلیل طبع گرم آن برای بهبود آنفلوانزا می توانید در پخت غذاها استفاده کنید. مصرف 

سیر نیز موجب تقویت سیستم ایمنی می شود و زردچوبه اثر ضدمیکروبی دارد.

چرااعزامگزارشگربهجامجهانینشدنیبود؟
گزارشگران دیدارهای تیم ملی کشورمان در جام جهانی قطر 2022، از داخل کشور این بازی ها را گزارش می کنند. در روزهای اخیر برخی رسانه ها از منتفی شدن اعزام گزارشگران بازی های تیم ملی ایران به قطر خبر 
داده اند که در ادامه این خبر با ابراز تعجب مسووالن ورزش صداوسیما همراه بوده است؛ آنها می گویند از ابتدا خبری رسمی مبنی بر اعزام گزارشگران دیدارهای تیم ملی از سوی تلویزیون اعالم نشده بود که حاال این تصمیم 
منتفی شود. از محمدرضا احمدی به عنوان گزارشگر بازی ایران مقابل انگلیس، پیمان یوسفی گزارشگر دیدار تیم ملی کشورمان مقابل ولز و جواد خیابانی برای دیدار مقابل آمریکا در برخی رسانه ها نام برده شده است؛ 
خبری که باز هم به تایید مدیران تلویزیون نرسیده است. بر این اساس با توجه به اینکه سه گزارشگر نام برده شده، در حال حاضر اجرا و تهیه کنندگی ویژه برنامه های جام جهانی را عهده دار هستند، از همان ابتدا هم فرضیه 
احتمالی اعزام گزارشگرها به جام جهانی دشوار یا حتی نشدنی به نظر می رسید. محمدرضا احمدی که همراه با محمدحسین میثاقی اجرای »جام 2022« را برعهده دارد. جام و جزیره« با اجرای جواد خیابانی از بخش های 
ویژه برنامه جام جهانی شبکه ورزش است که در قشم تولید می شود. پیمان یوسفی هم تهیه کننده »ورزشیا« در شبکه نسیم است. بر این اساس اگر سه فردی که نامشان به عنوان گزارشگران دیدارهای ابتدایی ایران در جام 

جهانی یاد شده، درست باشد، از همان ابتدا احتمال اعزام به قطر منتفی به نظر می رسید.


