
  یکشنبه ۱3 آذر ۱۴0۱  -   ۹ جمادی االول ۱۴۴۴ـ  ۴  دسامبر ۲0۲۲-  سال دهم-شماره 33۵- سال پانزدهم-شماره پیاپی ۴۹۴ ـ  8 صفحهـ  3000 تومان

عضو کمیسیون عمران مجلس: 

 اولویت حل مشکل مسکن است
 نه تفکیک وزارتخانه

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی:

 نگرانی بابت نان مردم نداریم

رئیس سازمان بورس: 

 همه خودروهای پرتیراژ 
قابلیت عرضه در بورس را دارند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

 امکان پرداخت تسهیالت 
۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن وجود ندارد

معاون شرکت آبفای کشور:

سند مدیریت تنش آبی کشور تدوین شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

 بهینه سازی مصرف انرژی در کشور
 متولی مشخصی ندارد

پلیس به خریداران و فروشندگان هشدار داد؛

ممنوعیت معامله ارز در خیابان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تهران اعالم کرد؛

سازمان پسماند به دنبال گرفتن برق از گاز متان

صفحه صفحه ۲۲ صفحه  صفحه  ۶۶

معاون وزیر اقتصاد:

 مردم آثار کاهش تورم را
 از نیمه اول سال ١۴٠٢ می بینند

رونمایی از سامانه جامع فروش آنالین »آی تیکت«؛

انحصار فروش بلیط سینمای ایران شکسته شد
صفحه۸

صفحه ۴ 

مدیر سامانه هوشمند سوخت:

 روزانه  روزانه ۳۰۳۰ هزار کارت سوخت  هزار کارت سوخت 
تولید می شودتولید می شود

 اما و اگرهای تولد دو توله یوز اما و اگرهای تولد دو توله یوز
صفحه۷ در پاییز در پاییز صفحه۶
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هفته نامه

صفحه ۳

صفحه ۲ 

صفحه ۴

صفحه ۵

صفحه ۶

صفحه ۶

صفحه ۷

صفحه ۷

وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال ۱۴۰۲ در نظر داریم 
در حوزه ترویج اعتبــارات را باال ببریم، زیرا ترویج یکی 

از بخش های تاثیرگذاری است که باید به آن بپردازیم.
ســیدجواد ســاداتی نژاد، وزیر جهاد کشــاورزی در 
اجالس سراسری رؤسای مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )تات( که 
در مؤسســه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کشور 
در کرج برگزار شــد، با بیان اینکه امر ترویج کشاورزی 
نیازمند پرداخت هزینه فراوان اســت، اظهار کرد: برای 
ارتقای سطح تولیدات کشاورزی و باغی باید محققان و 

مروجان در کنار تولید کنندگان این بخش قرار گیرند.
وی افزود: ترویج یکی از بخش هایی اســت که باید به 
آن بپردازیم و در این مســیر هزینه پرداخت کنیم، زیرا 
ترویج مانند حوزه فرهنگ رها شــده است. ساداتی نژاد 

ادامــه داد: زمانی که حرف هزینه کرد در بخش ترویج به 
میان می آید، فکر می کنیم پول را هدر می دهیم ولی باید 
حجم زیــادی از پول را در این بخش خرج کنیم زیرا به 
ثروت تبدیل خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی گفت: در 
وزارت جهاد کشاورزی همیشه صحبت ترویج است ولی 
وقتی برای آن می خواهیــم هزینه کنیم ترس داریم در 
حالی که در ترویج باید افراط داشــت. ساداتی نژاد بیان 
داشت: سال ۱۴۰۲ در نظر داریم در حوزه ترویج اعتبارات 
را بــاال ببریم تا نتیجه آن را ببینیم که مطمئن هســتم 
اتفاقات خوبی خواهد افتاد. وی گفت: از شرکت های معتبر 
تولید غذا، کشــت و صنعت بزرگ کشور برای حمایت از 
حوزه تحقیقات و فناوری کمک گرفته شــود تا مقیاس 
کار پژوهشــگران عرصه کشاورزی ارتقا یابد. ساداتی نژاد 
خاطرنشان کرد: نقطه پرتاب تات، زمانی خواهد بود که 

این کار را انجام دهد و این ســازمان دیگر منتظر بودجه 
دولتی نماند. وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه تاکنون 
نتوانسته ایم از ثروت بخش کشاورزی به خوبی دفاع کرده 
و آن را توصیــف کنیم، گفت: ســازمان تات )تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی( سرمایه کشاورزی ایران است، 
ما باید بتوانیم این سرمایه بزرگ خود را به خوبی معرفی 
و آن را توصیف کنیم. وی با بیان اینکه سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی به خوبی کارش را بلد است، 
اظهار داشــت: محققان این ســازمان تحت هجمه های 
مختلف کارشان را انجام داده اند ولی ما مدیران در استفاده 
از این سرمایه ضعف داریم. ساداتی نژاد ادامه داد: با عنوان 
»فرصت مطالعاتی مزرعه« با استفاده از ظرفیت محققان 
که در کنار کشاورزان کار می کنند می خواهیم در مزارع 

ورود کنیم که نیازمند سازوکار مناسب است.

معاون امور بانکی و بیمــه وزیر اقتصاد با بیان 
اینکه پرداخت تســهیالت در نظام بانکی متوقف 
نشده است، گفت: وزارت اقتصاد مخالف پرداخت 
تسهیالت نهضت ملی مسکن نیست و پیگیر تامین 

مالی بخش مسکن است.
عباس حسینی در حاشیه همایش روز ملی بیمه 
درباره اینکه پرداخت تسهیالت در بانک ها متوقف 
شده است، اظهار کرد: پرداخت تسهیالت در نظام 
بانکی متوقف نشده و بانک ها تامین مالی می شوند 
و دوباره تعهدات خود در این زمینه را انجام خواهند 
داد که تا پایان سال پرداخت تسهیالت بانکی ادامه 
خواهد یافت و نســبت به سال گذشته نیز افزایش 

خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اخذ ســپرده برای پرداخت 
تســهیالت را بانک مرکزی ممنــوع اعالم کرده 
است، افزود: بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد 
تمام قوانین و سیاســت های دولت را به جد اجرا 

می کنند.
معاون وزیر اقتصاد درباره عمکلرد ضعیف بانک ها 
در پرداخت تســهیالت نهضت ملی مسکن گفت: 
وزارت اقتصاد مخالف پرداخت تســهیالت نهضت 
ملی مســکن نیســت و پیگیر تامین مالی بخش 
مسکن است. در حال حاضر بانک مسکن به عنوان 
بانک تخصصی به تعهدات خود در بخش مســکن 

پایبند بوده و به اجرا رسانده اســت. این فرایند از 
ثبت نام و درخواســت متقاضیان شروع می شود و 
متقاضیان باید پرداخت بهای خود را به واریز کنند 
و پس از آن در مرحله بعد این درخواست تسهیالت 
به شبکه بانکی اعالم شود و هر جایی که درخواست 
به شبکه بانکی اعالم شده بانک ها خدمات مرتبط 

را انجام دادند.
حسینی تاکید کرد: تســهیالت به بخش خای 
اقتصاد طبقه بندی شده است اما برای مثال برخی 
از تسهیالت که در طبقه صنعت قرار گرفته و ثبت 
شده باید به طبقه تعاونی مسکن ارایه شود از این 

رو این طبقه بندی نیاز به اصالح دارد. 

طبق اعالم بانک مرکزی، در آبان ماه امسال متوسط 
قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۴۶ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و مدت 
مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴۵.۹ درصد افزایش 

یافته است.
گزارش تحوالت بازار مســکن در شهر تهران که از 
ســوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که 
در آبــان ماه تعداد معامالت انجام شــده ۸۰۰۰ فقره 
بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه در سال قبل 
به ترتیب ۴۷.۸ و ۹.۶ درصد افزایش را نشــان می دهد 
و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است 
که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۲۸.۴ درصد 

بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. 
*گران ترین خانه در تهران متری ۹۵ میلیون 

این در حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر 

تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۹۵ میلیون و ۱۱۰ 
هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۳ میلیون 
و ۹ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده اســت که هر یک 
از آنها بــا افزایش ۳۰.۷ درصدی در منطقه یک و ۵۹ 

درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
برحســب قیمت یک مترمربع بنا در آبان ماه امسال 
نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه 
قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا 
با سهم ۱۱.۷ درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت 
شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی 
۳۰ تــا ۳۵ و ۳۵ تا ۴۰  میلیون تومان با ۱۱.۵ و ۱۰.۷ 

درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   
از ســوی دیگر، در آبان ماه امســال توزیع فراوانی 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش 
هر واحد نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی 

بــا ارزش یک میلیارد تا یــک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان با اختصاص سهم ۱۴.۱ درصد بیشترین سهم از 

معامالت انجام شده را داشته اند.
*وضعیت اجاره خانه در تهران 

همچنین، توزیع معامالت انجام شــده مســکن بر 
اســاس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که 
منطقــه ۵ با ۱۴.۲ درصد از کل معامالت، بیشــترین 
سهم معامالت شــهر تهران را به خود اختصاص داده 

است.
عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری 
در شــهر تهران و در کل مناطق شــهری در آبان ماه 
امسال نشان دهنده رشدی معادل ۳۹.۸ و ۴۵ درصد 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
البته رشد شاخص مذکور در آبان ماه در شهر تهران 
و کل مناطق شــهری به ترتیب معادل ۴.۱ و ۵ درصد 

است.

وزیر جهاد کشاورزی: اعتبارات حوزه ترویج کشاورزی در سال ۱۴۰۲ افزایش می یابد

معاون وزیر اقتصاد: پرداخت تسهیالت در نظام بانکی متوقف نشده است

قیمت هر متر خانه در تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد

رئیس سازمان بورس:

 درباره فروش
 سهام عدالت به 
توافق نرسیدیم

 مدیرعامل شرکت ملی
 پاالیش و پخش پاسخ داد؛ 

آیا بنزین ایران 
 نصف قیمت
الکترونیکی صادر شد؟



خبر

خبر

۲   یکشنبه 1۳ آذر 1401  
  ۹ جمادی االول 1444ـ  4  دسامبر ۲0۲۲

 سال دهم-شماره ۳۳۵

رئیس سازمان بورس:

درباره فروش سهام عدالت به توافق نرسیدیم
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
آخرین وضعیت بازنگری آیین نامه سهام 
عدالت را تشــریح کرد و درمورد اتفاقاتی 
که درمورد تغییر سازمان بورس رخ داده 

بود توضیحاتی را ارائه داد.
مجید عشــقی با اشــاره بــه برخی 
برنامه های پیش رو در بازار سرمایه توضیح 
داد: از برنامه هــای پیــش رو می توان به 
تهیه پیش نویس ســند راهبردی اموزش 
و ارتقای ســطح سواد مالی، تدوین الیحه 
مدیریت تضــاد منافع در بارار ســرمایه، 
تدوین و تصویب دســتورالعمل انتشــار 
سوالق تخلفاتی و کیفری مدیران ناشران 
و نهادهــای مالی و… اشــاره کرد. وی 
با اشــاره به عرضه خودرو در بورس کاال 
گفــت: طبق وعده ای که داده شــده بود 
عرضــه خودروهــای پرتیــراژ در بورس 
کاال صورت گرفت. امیــدوارم به نقطه ای 
برسیم که بساط بخت آزمایی و روش های 
عجیب فروش خودرو جمع شــود. البته 
مشکل خودروســازها فقط قیمت گذاری 
دســتوری نیست و اصالح ساختار مالی و 
کاهش تصدی گری دولت هم باید دنبال 
شــود.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با تاکید بر اهمیــت گواهی صرفه جویی 
انــرژی اظهار کــرد: وزارت نفت و وزارت 

نیرو بایــد از گواهــی صرفه جویی انرژی 
اســتفاده کنند. رایزنی هایــی نیز درحال 
انجام است، این گواهی می توانند به بحث 
صرفه جویــی و تامین مالــی کمک کند. 
عشقی با اشــاره به افزایش دامنه نوسان 
عنوان کرد: این اتفاق در طول یک ســال 
گذشــته رخ داد. سازمان بورس بر اساس 
گزارش شــرکت بورس و فرابورس مجدد 
در این خصوص تصمیم گیری می کند، اما 
به طور کلی افزایش دامنه نوسان نشان داد 
نقدشوندگی در بازار افزایش یافته است و 
در این مدت صف فروش کم تری داشتیم. 
ممکن است در ادامه کار تغییر حجم مبنا 

یا طبقه بندی بازارها مد نظر قرار بگیرد.
سازمان  ریاســت  تغییر  *اخبار 

اشتباه خبری خوبی نبود
وی در ادامــه درمــورد اتفاقاتــی که 
درمورد اســتعفا و تغییر رییس سازمان 
بورس مطرح شده بود، توضیح داد: رفتن 
از سازمان دل پذیر است؛ موضوع استعفا 
در شــورای عالی بورس مطرح شد و در 
گزارشــی که در جلســه ارایــه کردم به 
این  موضوع اشــاره کردم که شاید اگر از 
سازمان کناره گیری کنم به نفع بازار باشد.

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
ادامه داد: اما همه اعضا با توجه به گزارش 

ارائه شــده با اســتعفا مخالفــت کردند. 
موضوعاتــی که درمورد تغییر ســازمان 

مطرح شد اشتباه خبری خوبی نبود.
عشقی به این ســوال که آیا از سمت 
مجلس فشــاری در زمینه استعفا وجود 
دارد یا خیر، پاسخ داد: با مجلس در تعامل 

خوبی هستیم و این مباحث وجود ندارد.
توافق  عدالت  ســهام  *درمورد 

وجود ندارد
وی درمورد بازنگری آیین نامه ســهام 
عدالت اظهار کرد: آیین نانه اجرایی ســهام 
عدالت ســال ۱۳۹۹ تصویب شد و از سال 
قبل مجدد در شــورای عالی بورس مورد 
بررســی قرار گرفت. اما درمورد مدلی که 
درمورد نحوه آزادسازی، برگزاری مجامع، 
امکان فروش ســهام عدالت در شــورا به 
توافق نرسیدیم. رییس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار بــا بیان اینکه تصمیماتی که 
درمورد ســهام عدالت اخذ می شود تبعات 
زیادی دارد، عنوان کــرد: در انتظار نهایی 
شــدن مدل هســتیم، البته مدیریت در 
دســت دولت نیست. تصمیم شورا از سال 
گذشته بر این شــد که مدیریت در میان 
مدت به کانون سهام عدالت منتقل شود و 
سهام داران در مجامع حاضر شوند. عشقی با 
تاکید بر اینکه محور تصمیم گیری درمورد 

غیرمستقیم ها در دست کانون سهام عدالت 
است، عنوان کرد: برای دوره گذار تا زمانی 
که مجامع برگزار شود، یک کمیته سه نفره 
متشکل از وزارت اقتصاد، عضو حقیقی شورا 
و کانون سهام عدالت تشکیل شده است تا 
درمورد نحوه حضور شــرکت سرمایه پذیر 
تصمیم گیری کند. وی افزود: فروش سهام 
عدالت متناســب با شــرایط بازار صورت 
خواهد گرفت. بازار باید کشش فروش این 

حجم از سهام را داشته باشد.
*آماده عرضه خودروهای وارداتی 

در بورس کاال هستیم
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
درمــورد عرضه خودروهــای وارداتی در 
بورس کاال عنــوان کرد: این پیشــنهاد 
مطرح شده اما نهایی نشده است. بورس 
ســازوکارهای الزم را دارد و از نظر عرضه 

مشکلی وجود ندارد.
*آخرین وضعیت توثیق سهام

عشقی با اشاره به سامانه ستاره و امکان 
توثیق سهام گفت: این فرایند زمان بر است 
و اماده شدن زیرساخت های آن نیاز به زمان 
دارد. بانک های مهر و رسالت این فرایند را 
آغاز کردند و حدود ۷۰۰ نفر در بانک مهر از 
طریق توثیق سهام وام خرد دریافت کردند. 
به طور کلی این فرایند به سیاســت های 
اعتباردهی بانک ها بستگی دارد. بانک های 
ملی و تجارت نیز پیگیر این موضوع هستند. 
به گفته وی انتشار گســترده بیمه سهام 
بــرای صندوق های درآمد ثابت نیز یکی از 
ریسک های بازار بود که بیش از ۵۰۰ هزار 
نفر در این طرح مشــارکت و سهام خود را 
با ســود ۲۰ درصد برای یک سال از طریق 

صندوق تثبیت، بیمه کردند.

*لزوم اصــاح مقررات در زمینه 
اوراق گام

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
درمــورد افزایش نــرخ اوراق گام در بازار 
سرمایه، اظهار کرد: این اوراق در یکی - دو 
ماه اخیر رشد زیادی داشت و با نرخ های 
باال خریدوفروش می شــود که با توجه به 
حساســیت باالی این موضــوع، قطعا به 
اصالح مقرراتــی در زمینه اوراق گام نیاز 
داریم. عشقی ادامه داد: انتشار اوراق گام 
در شبکه بانکی صورت می گیرد و توقف یا 
عدم توقف آن در حیطه اختیارات سازمان 
نیســت اما در حال بررسی نرخ این اوراق 
هستیم تا با نظام مند کردن نحوه انتشار 
و معامالت ثانویــه آن، این موضوع را در 
هیات مدیره سازمان بورس یا در شورای 

عالی بورس پیگیری کنیم.
*بازار به جایی رسیده که می تواند 

ثبات خود را حفظ کند
وی در ادامــه بــا تاکید بــر وضعیت 
بازارهای جهانی رو بازار ســرمایه عنوان 
کرد: نــرخ ارز و وضعیت بازارهای جهانی 
تاثیرگذار اســت،  بــازار ســرمایه  روی 
قیمت های جهانی نوسان زیادی را تجربه 
می کنند و شــاهد این هستیم که قیمت 
نفت طی ۱۰ روز ۱۰ درصد تغییر می کند. 

رئیس کانون انبوه سازان گفت: رکود تاثیرات مخربی بر عدم 
تعادل در بازار مسکن خواهد داشت؛ زیرا فاصله ی بین عرضه و 
تقاضا را عمیق تر و جبــران آن را بعضا ناممکن می کند که در 

آینده می تواند به افزایش قیمت بینجامد.
ســید محمد مرتضوی اظهار کرد: اگر تصور می کنیم رکود 
مسکن شــاید در بازار معامالت تاثیر مثبت داشته باشد اشتباه 
می کنیم. ممکن اســت در دوران رکود عده ای از ســازندگان و 
فروشندگان به دلیل اینکه ضرورت هایی برای تامین مالی دارند 
محصول خود را با قیمت پایین تــر عرضه کنند، ولی معامالت 
آنقدر کوچک و منقبض می شــود که اثر قابل توجهی بر جامعه 
هدف و خریداران مصرفی نمی گذارد. وی افزود: عده بسیار کمی 
ممکن است از رکود منتفع شوند. اما افت ساخت و ساز و کاهش 
معامالت، عدم تعادل در بازار مسکن را عمیق تر می کند. در رکود 
همیشه بی انگیزگی و خروج سرمایه گذاران از تولید مسکن به نحو 
قابل توجه و وسیعی اتفاق می افتد. رئیس کانون سراسری انبوه 
سازان مسکن و ساختمان تصریح کرد: اگر قرار باشد سالیانه۷۰۰ 
تا ۸۰۰ هزار واحد مســکونی تولید کنیم که بیش از این دچار 
عقب ماندگی در پاسخگویی به تقاضا نشویم رکود باعث می شود 
از این هدف دورتر شویم. هر ساله تعداد واحدهای مسکونی مورد 
نیاز بیشتر از گذشته خواهد شد. حتی اگر به یک بازار قابل قبول 
در آینده دسترسی پیدا کنیم خالءهایی که در شرایط رکود ایجاد 
شــده بعضا غیر قابل جبران است و برنامه های آتی را هم مختل 
می کند. مرتضوی با بیان اینکه رکود مسکن به این معنی نیست 

که قیمت افزایش پیدا نمی کند گفت: در شــرایط فعلی قیمت 
نهاده های ساختمانی و خدمات مرتبط با بخش مسکن از جمله 
صدور مجوزها و دستمزدها با افزایش مواجه شده است. بنابراین 
رکود را نمی توان عاملی برای توقف یا کاهش قیمت مسکن تصور 

کنیم.
*قیمت یونولیت به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است

وی وضعیت فعلی ساخت و ساز را نامناسب دانست و افزود: 
تولید مسکن هر ماهه در حال کاهش است. در هفته های اخیر 
هم با افزایش قیمت ســیمان، یونولیت، دستمزد و غیره مواجه 
شده ایم که بی میلی ســازندگان برای اجرای پروژه ها را در پی 
دارد. سیمان طی روزهای اخیر با مقداری افزایش قیمت مواجه 
شده و قیمت یونولیت هم از حدود ۷۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار 
تومان افزایش یافته است. رئیس کانون انبوه سازان تاکید کرد: 
بر خالف پیش بینی برخی کارشناسان که چون در رکود هستیم 
نباید افزایش قیمت داشته باشیم ولی باز هم در بازار معامالت، 

قیمت های پیشنهادی مقداری باالتر رفته است.
*طرح نهضت ملی مسکن شبیه یک طرح شکست 

خورده است
مرتضوی با بیان اینکه وزارت راه و شهرســازی حمایت الزم را 
از تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام نمی دهد گفت: طرح 
نهضت ملی مســکن نیز به یک طرح شکست خورده شبیه شده 
اســت. در این طرح با ناتوانی متقاضیان در پرداخت آورده و قفل 
شدن تسهیالت بانکی مواجهیم که این مساله انگیزه سازندگان و 
پیمانکاران این طرح را کاهش داده است. وی تاکید کرد: حتی بانک 
مسکن هم منابع مالی قابل توجهی برای حمایت از تولید مسکن 
ندارد و به نوعی سازندگان را جواب کرده است. طرح نهضت ملی، 
تناسبی با مقیاس ۴ میلیون واحد ندارد.رئیس کانون انبوه سازان 
ابراز امیدواری کرد تا وزارت راه و شهرسازی بدنه تخصصی خود را 

در حوزه مسکن ترمیم کند .

تهاتر صادرات کیوی با واردات میوه های گرمسیری
بــه منظور حمایت از صــادرات کیوی، بحث تهاتر 
این محصول با واردات میوه های گرمسیری )موز، انبه، 
آناناس و نارگیل( مورد در خواست و پیگیری بوده که 

در دست اقدام است.
زهــرا جلیلی مقدم، مدیرکل دفتــر امور میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمســیری وزارت جهاد کشاورزی 
درباره تولید کیوی در کشــور گفت: بر اساس آخرین 
آمار موجود، سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار تن کیوی 
در کشــور تولید شــد و پیش بینی می کنیم در سال 

جاری نیز این میزان کیوی تولید شود.
وی افزود: گیالن، مازندران و گلســتان اســتان های تولیدکننده کیوی هســتند که دو استان مازندران و گیالن 

بیشترین میزان سهم تولید کیوی را در کشور دارا هستند.
مدیر کل دفتر امور میوه های گرمســیری و نیمه گرمسیری با اشاره به کشورهای مهم تولید کننده این محصول 
یادآور شد: در دنیا حدود ۴.۵ میلیون تن ساالنه کیوی تولید می شود که ایران رتبه چهارم تولید را بعد از چین، ایتالیا 
و نیوزیلند به خود اختصاص داده است. وی افزود: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، در ۸ ماهه نخست 
ســال جاری این محصول حدود ۱۰۳ هزار تن با ارزش تقریبی ۶۰ میلیون دالر صادر شــده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۳۱ درصد و از نظر ارزشی ۳۳ درصد افزایش صادرات داشته ایم، البته زمان مناسب 

برداشت این محصول پس از مهر است، بنابراین قسمت اصلی صادرات پس از این ماه انجام می شود.
جلیلی مقدم به حمایت های انجام شده برای این محصول نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری، حمایت از ایجاد باغ 
مادری کیوی به منظور تولید نهال اصیل، سالم و استاندارد، واردات ارقام تجاری جدید، ایجاد باغ سازگاری و الگویی، 

شناسنامه دار کردن باغات کیوی انجام شده است.
مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری تصریح کرد: به منظور حمایت از صادرات این محصول، 
بحث تهاتر آن با واردات میوه های گرمســیری )موز، انبه، آناناس و نارگیل( مورد درخواســت و پیگیری بوده و در 
این راســتا اگر کشوری، به دلیل مســائل غیرفنی، محدودیتی برای واردات محصول داشته باشد، واردات میوه های 
گرمسیری از آن کشور انجام نشود. به گفته وی، با توجه به توان تولیدی کشور و کیفیت محصول کیوی و همچنین 
ســالمت این محصول و ارزش غذایی آن به سبب دارا بودن ویتامین سی و انواع آنتی اکسیدان ها، کشورهای زیادی 
متقاضی واردات آن هســتند که ضرورت دارد به جهت حفظ بازارهای موجود و توســعه صادرات اســتانداردهای 

بین المللی مدنظر قرار گیرد.  

رئیس کانون انبوه سازان پاسخ داد؛ 

رکود مسکن به کاهش قیمت منجر می شود؟

رئیس ســازمان چای کشور گفت: چای ایران از نظر کیفیت 
به دلیل عدم استفاده از سموم کشاورزی جایگاه منحصربفردی 

در جهان دارد.
حبیب جهانساز، رئیس ســازمان چای درباره وضعیت فعلی 
بازار چای گفت: بازار چای خوشبختانه بازار باثباتی است و از نظر 

تولید و واردات کمبودی در بازار نیست.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ هزار تن نیاز بازار و در واقع مصرف کل 
کشور است، افزود: حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تن تولید داخل است و 
مابه التفاوت ساالنه ۶۰ تا ۷۰ هزار تن وارد می شود، به این ترتیب 
بازار به حد کافی تأمین است. او خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه 
فصل بهره وری چای در کشور به اتمام رسیده، امسال حدود ۱۱۶ 
هزار تن برگ سبز و بالغ بر ۲۶ هزار تن چای خشک تأمین شده 

است و لذا وضعیت عرضه و بازار خوب است.
جهانساز درباره اقداماتی که برای بهبود بازار صورت گرفته نیز 
اظهار کرد: کارخانجات تولید کیفی کرده اند و برخالف گذشته 
خوشبختانه از این طریق ذائقه ها به چای داخلی برگشته است و 
بخش عمده ای از چای ما در بسته بندی ها در بازار توزیع می شود 

و بخش کوچکی هم صادر می شود.
*مزیت رقابتی چای ایران در بازارهای جهانی

جهانساز در پاسخ به این پرسش که مزیت رقابتی چای ایران 
در دیگر بازارها چیست، عنوان کرد: در واقع بخشی از چای ایران 
به دلیل جذبه ای که دارد صادر می شود به ویژه اینکه چای ایران 

عاری از سموم است.
این مقام مسئول همچنین درباره قیمت چای نیز گفت: قیمت 

چای طی ۶ ماه اخیر چندان تغییر نکرده است و با توجه به اینکه 
ارز ارزان قیمت برای واردات نمی دهند و چای حال با ارز نیمایی 
یا ارز آزاد وارد می شــود در نتیجه می بینیم که فاصله قیمت ها 
زیادتر شده است. جهانساز افزود: به عبارت ساده تر در حال حاضر 
قیمت چای خارجی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است و قیمت 

چای ایرانی تا ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در بازار یافت می شود.
وی گفت: البته چون کاالی پرمصرفی نیســت مصرف سرانه 
حداکثر یک کیلوگرم در ســال است بنابراین از نظر تأمین چای 

فشاری به خانواده ها وارد نمی شود.
*اقدامات کیفی سازی چای

رئیس ســازمان چای کشور در خصوص اصلی ترین اقدامات 
کارخانجات در راستای کیفی ســازی محصول گفت: بخشی از 
این کیفی ســازی مربوط به برگ سبز چای است که طی چند 
سال اخیر به واسطه حمایت هایی که دولت از بحث قیمت گذاری 
متناسب با تورم داشته و همچنین به واسطه برداشت کیفی برگ 
ســبز چای صورت گرفته است. جهانســاز افزود: از سوی دیگر 
کارخانجات توانســتند تجهیزات خود را به روز کنند، برندسازی 
کنند و همچنین محصول خود را با بســته بندی شــکیل تر به 
بازار بدهند تا بازارپسندی بیشتری داشته باشد و به این ترتیب 
توانستند چای کیفی تری روانه بازار کنند. وی ادامه داد: عالوه بر 
این کارخانجات چای اقدام به استفاده از دستگاه هایی کرده اند که 
ضایعات چای را جداسازی می کند و مانند دستگاه »کالر سورتر« 
که رؤیت رنگ چای را مناسب می کند، به نحوی پیش رفته که 
کفه تجاری به نفع تولید داخل باشــد و برای تولید کننده تولید 

چای کیفی صرفه داشته باشد.
*صادرات چای

رئیس سازمان چای کشور در خصوص جایگاه چای ایران در 
بازارهای جهانی نیز اظهار داشت: چون یک کشور مصرف کننده 
چای هســتیم و کمتر صادر کننده ایم و از ســوی دیگر تنها در 
گیالن و مازندران بنابراین در بین کشورهای تولید کننده چای 
جایگاهی باالتر از دوازدهم از نظر تولید و توناژ داریم. با این وجود 
از نظر ویژگی ها جای ما منحصربه فرد است چون آلوده نیست، 
سالیانه سمپاشی نمی کنیم، بیماری ها و آفاتی که زیان اقتصادی 
ما را باال ببرد در کشور ما موجود نیست بنابرای چای ما عاری از 
هرگونه باقی مانده سموم و فلزات سنگین است. بنابراین می توان 
گفت چای ما تقریباً ارگانیک است و تا به حال نشده آزمایشگاهی 
مواردی که بیانگر ســموم باقی مانده یا فلزات ســنگین است را 
گزارش بدهند. جهانســاز در خصوص میزان صادرات چای ایران 
نیز اظهار داشت: ساالنه بین ۸ تا ۱۰ هزار تن چای صادر می کنیم 

به عبارتی یک سوم چای تولیدی کشور صادر می شود.
وی تصریح داد: اگرچه حجم صادرات زیاد نیســت اما همین 
میزان به ۲۷ کشــور صادر می شــود از جمله کشورهای آمریکا، 
اروپایی عراق، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، روسیه و بعضاً به 

هند و کنیا نیز با تناژهای مختلف صادر می کنیم.
رئیس سازمان چای در پاســخ به این سوال که برای توسعه 
بازار چای چه اقداماتی انجام گرفته است نیز اظهار داشت: در ابتدا 
باید بدانید که اولویت ما صادرات نیست، بلکه الویت ما این است 
که تولیدات ما در دسترســی مصرف کننده داخلی قرار بگیرد. 

لذا در حالی که در گذشــته ســالی ۲۰ تا ۳۰ هزار تن صادرات 
داشتیم االن چون بازار داخلی رونق پیدا کرده بنابراین تمایل به 
صادرات کمتری داریم. او خاطر نشان کرد: با این وجود اقداماتی 
صورت گرفته تا شرایط تسهیل شود و صادر کننده ها بتوانند به 
راحتی چای صادر کنند و همچنین ماشــین آالتی آورده ایم که 

کارخانجات بتوانند چای سازی کنند.
*پرداخت تســهیات ارزان قیمت در راستای احیای 

باغات چای
جهانســاز در خصــوص جدیدترین اقدامــات صورت گرفته 
در راســتای احیای باغات گفت: ســاالنه تسهیالت ارزان قیمت 
۴ درصــد با مدت بازپرداخت ۴ ســاله در نظر گرفته ایم که هم 
بتواننــد بحث های به زراعی را انجــام بدهند و مجدداً به چرخه 
تولید برگردند. وی افزود: از سوی دیگر تسهیالتی نیز برای توسعه 
مکانیزاسیون و تأمین ماشین آالت کشاورزی وام های ۴ درصد با 
بازپرداخت ۴ ساله اعطا می کنیم. به این ترتیب االن ماشین های 
برگ چین، ماشــین های هرس و ماشــین های شــخم ما دقیقاً 
ماشین االتی است که در دیگر کشورها استفاده می شود و به این 
ترتیب به روز هستیم. این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: 
محصول چای، متناســب با الگوی منطقه است و جزو گیاهانی 
اســت که غالباً در اراضی شیبدار کشت می شود در شرایطی که 
۷۰ درصد اراضی ما شــیبدار است، همچنین با حداقل آب و به 
صورت دیم کشــت می شود. از سوی دیگر این اراضی شیبدار از 
فرســایش خاک جلوگیری می کند و لــذا از هر نظر که بنگریم 

متناسب با الگوی منطقه است و جایگزین دیگری ندارد.

رئیس سازمان چای کشور: یک سوم چای کشور صادر می شود

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: نگرانی بابت نان مردم نداریم
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اهمیت و ضرورت تأمین امنیت پایدار غذایی کشور از طریق رشد تولید و تامین کاالهای اساسی گفت: با توجه به اجرای سیاست های حمایتی از کشاورزان از جمله افزایش 
نرخ خرید تضمینی، در تولید محصول مهمی مانند گندم در مسیر خودکفایی گام برمی داریم. به گزارش مرکز اطالع رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران )مبدأ(، سید سعید راد از رشد حدود ۲۵ درصدی تولید گندم خبر داد و 
افزود: تولید گندم کشور در سال گذشته زراعی به بیش از ۱۰ میلیون تن رسید که ۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تن آن توسط این شرکت در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شد. وی با اشاره به اینکه بحران امنیت غذایی 
ناشی از خشکسالی و تحوالت جهانی، لزوم تأمین کاالهای اساسی مانند گندم را از مبادی بین المللی دو چندان کرده، اظهار کرد: با واردات حدود ۴ میلیون تن گندم در ۸ ماهه امسال، انبارها و سیلوهای کشور مملو از گندم 
است تا هیچ گونه نگرانی بابت نان مصرفی مردم نداشته باشیم. راد با بیان اینکه ذخایر گندم کشور با حدود ۲ میلیون تن افزایش، از رشد حدود ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است، تصریح کرد: با حداکثر ظرفیت 
ممکن، نسبت به ذخیره سازی گندم به عنوان مهم ترین محصول سفره خانوارهای ایرانی، در انبارها و سیلوهای کشور اقدام شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی از تأمین امنیت پایدار غذایی به  عنوان رسالت ملی و مأموریت 
ذاتی این مجموعه نام برد و خاطرنشان کرد: چشم اندازی که به منظور تحقق این مهم ترسیم کرده ایم، مسیری است که مقصد آن به خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی به ویژه محصول ارزشمند گندم منتهی می شود.

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

Email:sarzaminpooyanews@yahoo.com 
تلفنخانه مرکزی: ۶۶۴۸۰۱۳۲
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توزیع شهرستان: سازمان شهرستان های سرزمین پویا

www.sarzaminpooya.com

سال دهم  شماره ۳۳۵- سال پانزدهم شماره پیاپی ۴۹۴ 

رئیس بیمه مرکزی خبر داد؛

افزایش سرمایه صندوق خسارت های بدنی 
به ۵۲۰۰ میلیارد تومان

رئیــس کل بیمه مرکزی 
گفت: دولت در سال گذشته 
به  تومــان  میلیــارد   ۲۵۰۰
صندوق خســارت های بدنی 
اختصاص داد و در حال حاضر 
رقم ســرمایه آن بــه ۵۲۰۰ 
میلیــارد تومان افزایش یافته 

است.
مجید بهزادپور در همایش 
روز ملــی بیمه اظهــار کرد: 
صنعت بیمه در جهان ۷۰۰۰ 
میلیارد دالر ارزش دارد که هفت درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل 
می دهد، ســرانه حق بیمه در دنیا ۸۷۵ دالر اســت و از کل حق بیمه های 
جهان چهار تریلیــون دالر مربوط به بیمه های غیرزندگی و ۴۹ درصد آن 
مربوط به بیمه درمان و ســالمت اســت و در سال گذشته آمریکا، چین و 
ژاپن ســه کشور بزرگ در صنعت بیمه بودند که ۵۶ درصد صنعت بیمه را 
در اختیار داشــتند و ۹۰ درصد حق بیمه های جهان در ۲۰ کشور جهان 
دریافت شده اســت. وی افزود:  صنعت بیمه در ایران با سابقه حدود ۱۰۰ 
ســال در حال حاضر با ۳۶ شرکت بیمه بازرگانی فعالیت دارد و ۲۰۰ هزار 

نفر در این صنعت مشغول کار هستند.
وی ادامه داد: ایران در زمینه ریســک های مختلف حدود ۵۰۰ میلیارد 
یورو از دارایی های کشور را تحت پوشش صنعت بیمه قرار داده است ضریب 
نفوذ بیمه در ایران به دو درصد رســیده و ســرانه حق بیمه در ایران ۳۲۳ 
دالر است که البته نسبت به ضریب جهانی پایین است اما ضریب نفوذ بیمه 
در منطقه خاورمیانه ۱.۷ درصد و سرانه حق بیمه ۱۶۳ دالر است؛ بنابراین 
ضریب نفوذ و سرانه بیمه ایران نسبت به منطقه در رتبه باالتری قرار دارد.

وی اظهار کرد:  صنعت بیمه در ســال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان 
حــق بیمه تولید کرد کــه از این میزان ۶۵ هزار میلیارد تومان خســارت 

پرداخت کرد و بقیه به عنوان ذخیره اقتصاد و سرمایه گذاری هزینه شد.
وی اظهار داشت:  حق بیمه های دریافتی در هفت ماه سال جاری نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل ۶۲ درصد رشد کرده است و به ۹۷ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی ایران، در ســال گذشــته ۲۵ میلیون 
وســیله نقلیه و رانندگان آن تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و بیش از یک 
میلیون و ۴۶۷ هزار مورد خسارت به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت 
شده اســت و همچنین ۳۶۶۰ میلیارد تومان خسارت بدنی برای مسببان 
حادثه و کســانی که از محل حادثه گریختــه بودند از طرف صنعت بیمه 
پرداخت شد. وی با بیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته ۳.۷ هزار میلیارد تومان 
خسارت پرداخت مستقیم داشــتیم که ارزش روز آن به ۱۵ هزار میلیارد 
تومان می رســد، افزود:  همچنین ۲۱۷ هزار نفــر بیمه تکمیلی خریداری 
کردند و ۲۲ هزار میلیارد تومان در این زمینه خســارت دریافت کرده اند. 
۱۰ درصد از حق بیمه دریافتی برای وزارت بهداشت و درمان جهت مداوای 

مجروحان حوادث رانندگی اختصاص پیدا کرده است.
به گفته بهزادپور، در ۱۰ ســال گذشته تعداد افرادی که بیمه نامه زندگی 
خریداری کرده اند به ۲۸ میلیون نفر رسیده و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ذخایر 
بیمه ای تا پایان سال گذشته در کشور وجود داشته است و همچنین تا پایان 
سال گذشــته ۱۲۳ هزار میلیارد تومان توسط صنعت بیمه در اقتصاد کشور 
سرمایه گذاری شده که ارزش روز آن به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین به مسأله مقابله با تحریم ها اشاره کرد 
و گفت:  صنعت بیمه در شــرایط تحریم های بین المللی همه ناوگان حمل و 
نقل دریایی، هوایی و زمینی کشــور را تحت پوشش خود قرار داده است. وی 
همچنین از راه اندازی صندوق خســارت های بدنی بعد از ۱۵ سال در کشور 
خبر داد و گفت:  دولت در سال گذشته ۲۵۰۰ میلیارد تومان به این صندوق 
اختصاص داد و در حال حاضر رقم سرمایه آن به ۵۲۰۰ میلیارد تومان افزایش 
یافته اســت. به گفته وی، پروانه فعالیت برای ســه شرکت بیمه اتکایی و دو 
شرکت بیمه زندگی از جمله اقدامات این صنعت است و همچنین سامانه ای 

برای کشف تقلب بر اساس هوش مصنوعی طراحی شده است.

وزیر اقتصاد گرجستان: 

 ایران ظرفیت باالیی برای تنوع بخشی
 به مسیرهای انتقال انرژی و کاال دارد

وزیر اقتصاد گرجســتان گفت که ایران با توجه به قرار گرفتن در مسیر 
کریدورهای جنوب-شمال و شرق به غرب، ظرفیت باالیی برای تنوع بخشی 

به مسیرهای انتقال انرژی و کاال دارد.
محمود ادیب سفیر ایران در تفلیس با »لوان داویتاشویلی« وزیر اقتصاد 
و توسعه پایدار گرجستان دیدار کرد. ادیب با اشاره به نیاز کنونی جهان به 
انرژی و موقعیت گرجســتان به عنوان نقطه اتصال کریدورهای ارتباطی با 
اروپا، اهمیت اســتفاده از این امتیاز را برای اجرای پروژه های حمل و نقل 
و ترانزیت و انتقال انرژی یادآور شــد.  وزیر اقتصاد گرجستان نیز با اشاره 
به توافقات با کشورهای همسایه برای انتقال و سوآپ انرژی گفت: ایران با 
توجه به قرار گرفتن در مســیر کریدورهای جنوب-شمال و شرق به غرب، 

ظرفیت باالیی برای تنوع بخشی به مسیرهای انرژی و کاال دارد.
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مدیرعامل راه آهن: 

موانع گمرکی در پایانه های مرزی ریلی رفع شود
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران، با بیــان اینکه اثر تحریم 
داخلی موثرتر از تحریم خارجی اســت، 
خواهان رفع موانع گمرکی در پایانه های 

مرزی ریلی شد.
بــا حضــور ســید میعــاد صالحی، 
راه آهــن جمهوری  مدیرعامل شــرکت 
اسالمی ایران نشست بررسی راهکارهای 
توســعه حمل و نقل ریلی و ترانزیت، در 
برگزار شد.در  راه آهن  ساختمان شهدای 
این نشست که مدیران عامل ۲۰ شرکت 
از فورواردرها و شــرکت های فعال حوزه 
حمل و نقل بین المللــی ریلی به همراه 
معاونان و مدیران ستادی راه آهن به طور 
حضــوری و تعدادی از مدیــران مناطق 
راه آهن به صورت مجازی و از طریق ویدئو 
کنفرانس حضور داشتند، حاضران موانع و 
دغدغه های خود را با مدیرعامل راه آهن در 

میان گذاشتند.
معاون وزیر راه و شهرســازی در این 
نشست با اشاره به بخشی از بیانات مقام 
معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان در 
مورخ ۱۱ آبان، اظهــار کرد: فرموده های 
مقام معظم رهبــری در این دیدار دارای 
چندیــن نکته مهم اســت، از جمله این 

نکات می توان به مظلومیت و مهجوریت 
حوزه ریلی اشــاره کرد که متاسفانه طی 
دولت های گذشته به آن توجه الزم نشده 

است.
صالحی با بیــان اینکه احیــای نگاه 
تمدنی و توســعه حمل و نقــل ریلی و 
ترانزیت در راســتای فرموده مقام معظم 
رهبری در دســتور کار راه آهن قرار دارد، 
تاکید کــرد: هدف از برگــزاری این گونه 
جلســات، مانع زدایی و ایجاد جهش در 
صنعت حمل و نقل ریلی بین المللی است.
از  موثرتر  داخلــی  تحریم  *اثر 

تحریم خارجی است
مدیرعامل راه آهن اثر تحریم داخلی را 
موثرتر از تحریم خارجی دانست و اظهار 
کرد: ما نیاز به یک رشــد متوازن داریم. 
برای ایجاد جهش اقتصادی به مقدماتی 
نیاز است که حوزه فن آوری یکی از آن ها 
اســت که تاکنون عمداً یا ســهواً مغفول 

مانده است.
صالحی بــا تاکید بر اینکه مســایل 
راه آهن نه به یکباره، بلکه باید گام به گام 
برطرف شوند، افزود: برای برطرف کردن 
مشکالت، در گام اول این وظیفه راه آهن 
اســت کــه آن را انجام دهد. بخشــی از 

مسایل بایستی در داخل راه آهن و بخشی 
دیگر که فرادستگاهی هستند، در خارج از 

راه آهن برطرف شوند.
مدیرعامــل راه آهــن در پاســخ بــه 
درخواســت تعــدادی از مدیــران عامل 
شــرکت های فــورواردر ریلــی مبنی بر 
برندســازی و معرفی این شــرکت ها به 
صاحبان کاال در خارج از کشــور، اظهار 
کرد: به زودی اجالســی با حضور مدیران 
عامل شــرکت های راه آهن کشــورهای 
منطقــه و حوزه CIS در تهــران برگزار 
خواهد شد و طی آن، فرصت الزم جهت 
معرفی توانمندی های این شرکت ها فراهم 

می شود.
*مزایــای تکمیل مســیر ریلی 

شلمچه - بصره
صالحی با یــادآوری اینکه با تکمیل 
مســیر ریلی شــلمچه - بصــره، امکان 
جابه جایی بار و مســافر بین دو کشــور 
ایران و عراق به سهولت انجام می پذیرد، 
خاطرنشــان کرد: با اتصال ریلی عراق به 
شــبکه حمل و نقل ریلی ایران، کشــور 
عراق نه تنها به کریدورهــای ایران بلکه 
به کشــورهای همســایه از جمله چین 
 CIS و روســیه و کشــورهای حوزه های

متصل خواهد شــد. این موضوع می تواند 
برای تاجران و فورواردرهای کشور فرصت 

مناسبی محسوب شود.
مدیرعامل راه آهن از تشکیل کارگروه 
ترانزیــت در راه آهــن خبــر داد و اظهار 
کرد: این کارگروه باید به صورت منظم و 
مستمر برگزار شود و طی آن موضوعات، 
رصد و مشــکالت گام به گام و به سرعت 

برطرف شوند.
وی در پایان بر ضرورت عبور از رکورد 
ترانزیت ریلی تا پایان سال ۱۴۰۱ نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل تاکید کرد و 

اظهار داشت: با همکاری شرکت راه آهن 
و فورواردرها و شــرکت های فعال حمل 
و نقــل بین المللی ریلــی و دیگر فعاالن 
این حوزه، باید کاری انجام شــود تا نام و 
نشــان راه آهن و حمل و نقل ریلی ایران 
در منطقه و جهان پرآوازه شود و این کار 

امکان پذیر است.
در  گمرکی  موانع  رفع  *ضرورت 

پایانه های مرزی ریلی
در این نشســت که به دعوت راه آهن 
به منظور بررســی راهکارهای توســعه 
حمل و نقل بین المللی ریلی برگزار شده 

بود، مدیران عامل شــرکت های فورواردر 
یا نماینــدگان آن ها، اهــم فعالیت های 
مجموعه های خود را تشــریح کرده و به 
بیان نقطه نظرات خود پرداختند. ضرورت 
تشــکیل کارگروه ویژه به منظور بررسی 
مشــکالت فورواردارها جهت ارایه راهکار 
مناسب، رفع موانع گمرکی در پایانه های 
مــرزی ریلــی و عدم توقــف واگن ها به 
مدت طوالنــی از تاکیــدات فورواردرها 
و شــرکت های فعال حــوزه حمل و نقل 

بین المللی ریلی بود.
در این نشســت، مدیران شرکت های 
فــورواردری ریلی بر ضرورت های دیگری 
نظیر هماهنگی بین دستگاه های دولتی در 
ترخیص و جابه جایی و حمل بار، استفاده 
از واگن هــای باری در بخــش ترانزیت، 
رقابتی شــدن نرخ تعرفه تمام شــده از 
ابتدا تا انتهای سیر، فعال شدن ماده ۱۲، 
تعیین نظام تعرفه ای قابل رقابت با حوزه 
از فعالیت دالل ها،  جاده ای، جلوگیــری 
جبــران کمبود ناوگان ایرانــی، برگزاری 
نشســت ســه جانبه بین ایران، روسیه و 
قزاقســتان جهت رفع برخی مشــکالت 
فی مابین و آموزش و صدور مجوز قانونی 

برای فورواردرها تاکید کردند.

درآمد عوارض خروج از کشور رکورد زد
آخرین آمار حاکی از آن اســت که میزان مالیاتی که دولت از مســافران 
برای خروج از کشور اخذ کرده، در هشت ماه سال جاری از کل سال ۱۴۰۰ 
بیشتر است.عوارض خروج از کشور یکی از منابع درآمدی برای دولت است 
که میزان آن هر سال در الیحه بودجه تعیین می شود. در این راستا، بررسی 
آمارهای عملکرد درآمدی ســازمان امور مالیاتی نشان داد که در شش ماهه 
نخست ســال جاری بیش از  ۱۰۸۵ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور 
دریافت شــده اســت. این میزان در هفت ماه امسال به بیش از ۱۲۶۱ و در 
هشت ماه سال ۱۴۰۱ نیز به ۱۴۱۳ میلیارد تومان رسیده است.این درحالی 
است که طبق عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۴۰۰، میزان 

عوارض خروج از کشوری که دریافت شد ۱۲۰۴ میلیارد تومان بود.

رییس سازمان شیالت ایران:

صادرات میگو به روسیه ۳.۵ برابر افزایش یافت
معاون وزیر و رییس سازمان شیالت ایران با اشاره به تکمیل فرایند تولید 
و صادرات آبزیان کشــور گفت: صادرات میگو به روســیه در ابتدای امسال 

تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵ برابر بیشتر شد.
سیدحسین حســینی تصریح کرد: مشــکل صادرات میگوی گلستان 
به روســیه برطرف شــده و این محصول از این پس به طور مســتقیم به 
این کشــور صادر خواهد شــد.وی خاطرنشــان کرد: با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و نزدیکی گمیشــان به مرز آبی، می توان از این ظرفیت برای 
کشت فراسرزمینی با کشور همســایه و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی 
استفاده کرد.حسینی با تاکید بر سرمایه گذاری برای کشت ۱۰ هزار هکتار 
از زمین های مســتعد گمیشــان برای پرورش میگو و ماهیان خاویاری، 
گفت: با عملیاتی شــدن این ســطح از اراضی برای کشت آبزیان، مشکل 
بیکاری منطقه برطرف می شــود.وی خاطرنشــان کرد: عالوه بر پیگیری 
برای تکمیل زیرســاخت مورد نیاز سایت ۴ هزار هکتاری پرورش میگوی 
گمیشــان، اجرای طرح ۶ هزار هکتاری پرورش میگو و ماهیان خاویاری 

این منطقه هم نباید معطل بماند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۱۴۰۰ شرط صدور 
مجوز ناهنجار است، گفت: تقریباً حدود ۱۲۰۰ شرطی 
که رویه داخلی یا سندی نداشــته را از شروط دریافت 
مجوز توسط مردم در هیأت مقررات زدایی حذف خواهیم 

کرد.
به گــزارش اتــاق بازرگانــی تهــران، محمدهادی 
سبحانیان درباره حذف شروط دریافت مجوز کسب وکار 
اظهار کرد: یکی از اقدامات بزرگی که ما در حوزه تسهیل 
صدور مجوزها به انجام رساندیم، پروژه پاکسازی شرایط 

صدور مجوزها بود.
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی گفت: در حال حاضر ۲۰ دستگاه که صادرکننده 
مجوز هســتند، بیش از ۱۶۰۰ مجوز کســب وکار صادر 
می کنند و برای صدور این تعداد مجوز، بالغ بر ۲۶ هزار 
شــرط تعیین کرده اند که برای برخی مجوزها، شروط 

بیشتر و برای برخی شروط کمتری وضع شده است.
وی با بیان اینکه تقریباً حدود ۱۴۰۰ شرط از آن ۲۶ 
هزار شرط، شروط ناهنجار است که قابلیت حذف شدن 
دارد، ادامه داد: از این ۱۴۰۰ شــرط که به آن شــروط 
ناهنجــار اطالق کرده ایم، برخی دارای پشــتوانه قانونی 
بوده و منشأ برخی از آنها نیز مصوبه هیأت وزیران است. 
در این میان برخی شروط نیز در قالب رویه های داخلی 
دستگاه ها قرار گرفته و برخی هم هیچ گونه سندی ندارد. 
بر این اساس، حدود ۷۰ شــرط از این شروط ناهنجار، 
حکــم قانون دارند. ۱۸۳ شــرط نیز به موجب مصوبات 

هیأت وزیران در سنوات گذشته تعیین شده اند و حدود 
۹۷۹ شــرط هم مبتنی بر رویه داخلی دستگاه ها بوده 
اســت. در عین حال، ۱۶۴ شرط نیز هیچ گونه مستندی 

نداشته است و دستگاه ها آن را مطالبه کرده اند.
معاون وزیر اقتصــاد در ادامه گفت: برای حذف این 
شــروط قرار اســت الیحه ای را تدوین کرده و به دولت 
ارســال کنیم که این شــروط ناهنجار را که مســتند 
قانونی داشته یا با پشــتوانه مصوبه هیأت وزیران وضع 
شده، حذف کنیم که امیدواریم همه دستگاه ها همراهی 
کنند؛ چرا که ممکن است با عدم همراهی در حذف این 
شروط مواجه شــویم. همچنین در مورد شروط مبتنی 
بر رویه داخلی دســتگاه ها هم مقرر شــده است، وزیر 
اقتصاد در مکاتبه با وزرای مربوطه، درخواســت کند که 
حداکثر ظرف ۲۰ روز مســتندات آن را ارســال کنند و 
اگر مستندی یافت نشد با تصویب هیأت مقررات زدایی، 
این شروط حذف خواهد شد. یعنی تقریباً حدود ۱۲۰۰ 
شــرطی که رویه داخلی یا ســندی نداشته را از شروط 
دریافت مجوز توسط مردم در هیأت مقررات زدایی حذف 

خواهیم کرد.
*کمیسیون ماده ۲۰ برای مجوزدهی به کسب و 

کارهای حوزه غذا و دارو وجاهت ندارد
ســبحانیان با ذکر مثالی درباره حذف این شــروط 
توضیــح داد: در ماده ۲۰ قانون غذا و دارو که در مجلس 
به تصویب رســیده، آمده است که هر کسی که بخواهد 
کســب وکاری در حوزه غذا، دارو و درمــان راه بیاندازد، 

باید از کمیســیونی که به آن کمیسیون ماده ۲۰ اطالق 
می شــود، مجوز دریافت کنــد. ما از وزارت بهداشــت 
درخواست کردیم که معیار موافقت یا مخالفت با صدور 
مجوز در این کمیســیون را اعالم کنند که مشخص شد 
معیاری وجود ندارد و متأســفانه کسانی در این زمینه 
تصمیم گیری می کنند که خود ذینفــع بوده یا در این 
حوزه، صاحب کســب وکار هســتند. به ایــن ترتیب ما 
اعالم کردیم که کمیســیون ماده ۲۰ وجاهت الزم برای 

اظهارنظر در این زمینه را ندارد.
وی درباره ضمانت اجرایی حذف این شروط گفت: اگر 
دستگاه ها سند قانونی در مورد شروط ارائه ندهند، ما آن 
را به طور حتم حذف می کنیم و به عبارت دیگر، ضمانت 
اجرا مصوبه هیأت مقررات زدایی اســت. مگر دستگاهی 
مســتند قانونی ارائه دهد که البته در مورد آن دسته از 
شــروطی که مجوز قانونی دارد نیز قرار است، الیحه ای 
برای طرح در هیأت وزیران تنظیم شــود تا این شروط 
که از نظر ما زائد و ناهنجار است، با تأیید هیأت وزیران 

حذف شود.

معاون وزیــر صمت گفت: دلیل بعضی عدم موفقیت ها در صنعت خودرو 
و برخی صنایع دیگر موجود نبودن راهبردهای باالدستی در حاکمیت است.

منوچهر منطقی در اختتامیه مدرسه سیاست گذاری علم و فناوری شهید 
فخری زاده که در دانشــگاه امام صادق برگزار شد، روند توسعه موتور توربو 
فن در صنایع نظامی، نقطه آغاز آن را در جمع آوری تجارب موجود و ایجاد 
توانایــی اورهال موتورها در دهه هفتاد عنوان کرد و گفت: در ادامه با توانایی 
تولید موتورهای با توان ۵۰۰ وات در دهه هشــتاد همراه شد و پس از آن در 
دهــه نود با برنامه ریزی برای طراحی و تولید موتورهای با توان یک مگاوات 

ادامه پیدا کرد.

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت افزود: تجربه توسعه موتور توربوفن 
به عنــوان یک تجربه موفق در همپایی فناورانه اســت. البته وضع همپایی 

فناورانه دیگر صنایع مانند صنایع نفتی و معدنی داشت موفق نبوده است.
منطقی موفقیت در توسعه فناوری را به دو عامل وجود راهبرد مشخص در 
نهادهای باالدستی و وجود راهبرد توسعه فناوری در خود بنگاه تقسیم کرد 
و دلیل موفقیت بخش نظامی در توسعه موتورهای توربوفن را همین موجود 

بودن راهبردها و اهداف نهاد باال دستی در این موضوع عنوان کرد.
وی گفــت: دلیل بعضی عدم موفقیت ها در صنعت خودرو و برخی صنایع 

دیگر همین موجود نبودن راهبردهای باالدستی در حاکمیت است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت افزود: در سیاســت گذاری فناوری 
اغلب باالسری ها نسبت به بنگاه ها عقب تر هستند؛ برای مثال توفیقات دهه 
هشتاد در صنعت خودرو به دلیل وجود سیاست های توسعه ای در خود بنگاه 
بوده است که خود همین وجود سیاست های درون بنگاهی بسیار وابسته به 

نگرش مدیران آن مجموعه است.
منطقی تجربه توسعه فناوری در صنعت خودرو در سه دهه پس جنگ را 
به صورت آزمون و خطا بیان کرد و گفت: مسیر طی شده از لحاظ منطق اجرا 
درســت است و مشکالت و نقدها ناظر به روند اجرایی این مسیر است که به 

عنوان مثال می توانست در زمان بسیار کوتاه تری طی شود.
وی همچنین به برنامه وزارت صمت برای ارتقای فناوری های کلیدی در 
حوزه حمل و نقل اشاره و در دسترس ترین آن را خودروهای متصل بیان کرد.

منطقی از برگزاری نمایشــگاه ها دســتاوردهای صنعت خودرو در آینده 
خبر داد و گفت: راهبردهای توســعه فناوری در صنعت خودرو پس از منقح 
شــدن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت تا بتــوان از نقدها و نظرات برای 
اصالح و ارتقای آن اســتفاده کرد. وی با اشاره به اینکه انتقاد باید جلوبرنده 
باشد نه متوقف کننده، تایکد کرد که وزارت صمت آماده شنیدن انتقادات و 

پیشنهادات از سمت کرسی های دانشگاهی است.

معاون وزیر اقتصاد: ۱۲۰۰ مجوز کسب و کار حذف می شود

رئیس ســازمان شیالت ایران گفت: تاکنون به تجاری سازی 
و معرفی آبزی پروری به عنوان یک کار اقتصادی کمتر پرداخته 
شــده که با ایجاد شــورای راهبری تحقیقــات در حوزه های 

تکنولوژی، فرصت های زیادی وجود دارد.
سیدحسین حســینی، معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت 
ایران در اجالس سراســری رؤســای مؤسســات پژوهشــی و 
تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که در 
مؤسســه اصالح و تهیه نهال و بذر کشور در کرج برگزار شد، با 
اشــاره به تولید ۳۷۲ میلیون قطعه تخم چشــم زده ماهی در 
کشــور در ســال جاری اظهار کرد: ۹۰ درصد از این تولیدات 
تخم های تک جنسی ماده هســتند که در افزایش تولید تأثیر 

بسزایی دارد.
وی با بیان اینکه بیشــتر این تخم های چشــم زده از گونه 
قزل آال هســتند، افزود: در چند سال اخیر به هر دلیلی ساختار 
مجزایی از تحقیقات و اجرا داشــتیم و با وجود افراد کاربلد در 

حوزه شیالت با چالش هایی مواجه شدیم.
حسینی با بیان اینکه تحقیقات شیالت بسیار گران، پیچیده 
و دقیق است، گفت: مدیریت هزینه و زمان در تحقیقات به دلیل 
هزینه بر بودن و زمان بر بودن امکان پذیر نبود مگر اینکه بتوانیم 

پژوهش را در راستای نیاز اجرا قرار دهیم که انجام شده است.
وی با بیان اینکه میزان آبزی پروری در کشور یک میلیون و 
۹۵۹ تن و میــزان ۷۰۲ هزار تن صید را باید پایدار نگه داریم، 
اظهار داشت: همیشــه پایش ها باید با نیاز مجاز برداشت انجام 
شود. حسینی گفت: گام اول در پایش ها، ارزیابی ذخایر برداشت 
شده یا کمتر برداشت شده است که زیربنای تالش صیادی است 

و پژوهش و تحقیقات را باید کنار اجرا قرار داد.
رئیس سازمان شیالت کشور ادامه داد: همچنین در بازسازی 
ذخایر و پایداری برداشــت که در شمال با تکثیر و رهاسازی و 
در جنوب با زیســتگاه های مصنوعی برای حفظ اکوسیستم و 

حفاظت از دریاها انجام می شود باید پژوهشگران در کنار بخش 
اجرا قرار گیرند و بتوانند کار پایدار را در دســتور کار خود قرار 

دهند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش بهره وری امکان پذیر نیست مگر 
اینکه وثوق دانش در حوزه برداشــت اتفاق بیافتد، اضافه کرد: 
باید از ۵۵۷ هزار تن ظرفیت آبزی پروری ۳۰ درصد در افزایش 

راندمان انجام شود.
حسینی با اشــاره به اینکه در تنوع گونه ای آبزی پروری کار 
زیادی انجام شده است، گفت: تاکنون به تجاری سازی و معرفی 
این بخش به عنوان یک کار اقتصادی کمتر پرداخته شده است 
که با ایجاد شــورای راهبری تحقیقات در حوزه های تکنولوژی، 

فرصت، ظرفیت و پتانسیل زیادی برای این بخش وجود دارد.
وی افزود: همچنین برای تثبیت گونه جدید بومی یا غیربومی 
فقط با مدل سنتی سیستماتیک پیش می رویم در صورتی که 

امکان ژنوم منطبق با گونه بومی وجود دارد.
این مقام مســؤول به موضوع نهاده های خوراک آبزیان نیز 
اشــاره و اظهار کرد: خوراک آبزیان گران است و پیچیدگی های 
خاص خود را دارد که برای تولید آن به نتایج خوبی رســیده ایم 
ولی ارزان سازی نهاده های وابسته و برخی مراحل رشد آبزیان را 

باید پیش ببریم.

مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه بیش از دو ماه است 
که محصوالت اســتراتژیک روسیه به هند از طریق ایران صادر 
می شــود، گفت: این محصوالت به صورت تمام ریلی از شمال 
شرق روســیه وارد مرز سرخس و از مرز سرخس تا بندرعباس 
ظرف مدت کمتر از سه روز طی شده و سپس با کشتی به کشور 

هند حمل می شود.
ســید میعاد صالحی به تشــریح اهداف ســفر اخیر خود و 
هیات همراه به کشــور روسیه پرداخت و با بیان اینکه در دولت 
ســیزدهم، دیپلماسی ریلی در دســتور کار راه آهن قرار گرفته 
اســت، افزود: این ســفر به منظور افزایش تبادالت و تعامالت 
ریلی با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای قفقاز و کشورهای 
همسایه صورت پذیرفت. وی تاکید کرد: سال گذشته به لطف 
پروردگار توانستیم رکورد تاریخ راه آهن را با یک میلیون و ۹۱۳ 
هزار تن در حوزه ترانزیت و یک میلیون و ۹۱۹ هزار تن در حوزه 
صادرات داشته باشیم. البته این روند ادامه پیدا کرد و ما در سال 
۱۴۰۱ تالش کردیم تا از تک محصولی و تمرکز از تعداد اندکی 

از محصوالت به سمت چند محصولی پیش برویم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه روسیه یکی از 
کشورهایی است که امکان تعامالت ریلی در حوزه ترانزیت با آن 
وجود دارد، تصریح کرد: ما از ماه های گذشته جلسات مختلفی 
را برگزار کردیم. همچنین دیداری در مســکو با همتای روسی 

خود در راه آهن روسیه داشتیم و آن ها نیز به کشورمان آمدند.
صالحــی با بیان اینکه بیش از دو ماه اســت که محصوالت 
استراتژیک روســیه به هند از طریق کشورمان صادر می شود، 
افزود: این محصوالت به صورت تمام ریلی از شمال شرق روسیه 
وارد مرز سرخس شده و از مرز سرخس تا بندرعباس که طول 
مســیر حدود ۱۶۰۰ کیلومتر است ظرف مدت کمتر از سه روز 
طی شده و ســپس با کشتی به کشور هند حمل می شود. این 
مسیر تقریبا یک سوم مسیر قبلی است که از مسیر دریای سیاه 

از روسیه به هند طی می شد. مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه این 
تعامالت یک توفیق برای کشور مبدا و مقصد محسوب می شود، 
تاکید کرد: این مسیر عالوه بر اینکه زمان کوتاه تری را از جهت 
سیر کاال از مبدا به مقصد می تواند داشته باشد، همچنین درآمد 
ارزی برای کشورمان خواهد داشت، ضمن اینکه می تواند باعث 

سیادت سیاسی و امنیتی کشورمان شود.
صالحی با اشــاره به دستاوردهای سفر خود به کشور روسیه 
اظهار کرد: در راســتای تعامل با کشور روسیه به دعوت رئیس 
راه آهن روســیه به مســکو رفتم و آنجا در اجالس CCTT که 
یک شورای مهم در حوزه اوراسیا است شرکت کرده و به دعوت 
رئیس راه آهن روسیه در آنجا سخنرانی انجام دادم. وی با یادآوری 
از اینکه در این اجالس، فورواردها نیز حضور داشتند، خاطرنشان 
کرد: مالقات خصوصی و همچنین جلســات دوجانبه با رئیس 
راه آهن روســیه به منظور امضای قراردادی که ناظر بر یکپارچه 
کردن تعرفه ها است، انجام دادیم. مدیرعامل راه آهن اظهار کرد: 
در این ســفر، در رابطه با مسیری که ۳۰ هزار تن کاال در آن جا 
به جا شده بود، نهایتا قراردادی به امضا رسید که می تواند به چند 
میلیون تــن ادامه پیدا کند. همچنین یک محصول دیگر ذغال 
سنگ است که آن هم با توجه به صحبت هایی که انجام شده بود، 
همان جا بارگیری شد و به نظر، اولین قطار ذغال سنگی خواهد 

بود که از روسیه به سمت ایران حرکت خود را آغاز کرده است.

رئیس سازمان شیالت ایران اعالم کرد؛

تولید ۳۷۲ میلیون قطعه تخم چشم زده ماهی در سال جاری
مدیرعامل شرکت راه آهن:

محصوالت روسیه به هند از کریدور ریلی ایران صادر می شود

امسال میزان فروش سفته و برات چقدر بود؟
طبق اعالم بانک مرکزی، در هفت ماهه امسال حدود ۱۱۳.۳ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن ۵۷.۳ درصد افزایش نشـان می دهد. در مهر ماه سال 
جاری حدود ۱۵.۵ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۲۳ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵.۶ درصد افزایش یافت. همچنین در هفت ماهه سال جاری 
نیز، حدود ۱۱۳.۳ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۷.۳ درصد افزایش نشان می دهد. عالوه بر این، مهر ماه سال جاری معادل ۶۴۹ برگ سفته و برات به مبلغی 
معادل ۸۷.۳ میلیارد تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۱ و ۴۷۳.۷ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۹.۹ و ۴۰.۲ 
درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد و از نظر مبلغ نیز به ترتیب ۳۱.۵ و ۲۲۴.۹ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در مهر مـاه ۱۴۰۱ به 
عدد ۵۸۵ رسید که عدد شاخص مذکور در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۳۶.۶ بوده است. عالوه بر این، در هفت ماهه سال گذشته معادل ۴۰۰۱ برگ سفته و برات به مبلغ ۲۹۱.۹ میلیارد تومان در شهر تهران برگشت خورد. در این 
دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سـفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۱.۳ و ۲۲۶.۱ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲ و ۱۲۵.۲ درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار با اشاره به عرضه 
۲۰۷ و تــارا در بورس کاال 
تاکید کرد: همه محصوالت 
در  عرضه  قابلیــت  پرتیراژ 

بورس کاال را دارند.
مجید عشقی در حاشیه 

بازدید از کارخانه ایران خودرو با تاکید بر این که صنعت خودرو با مشــکالت 
انباشــته ای مواجه است اظهار کرد: فرآیند خوبی برای رفع مشکالت مذکور 
در یکســال گذشته از جمله افزایش تولید تا تکمیل خودروهای ناقص انجام 

شده است.
وی ادامه داد: همچنین در راستای اصالح ساختار قیمتی قدم های خوبی 
برداشــته شــده  که امیدواریم این فرآیند با کمک بــورس کاال ادامه یابد و 
بخش عمده ای از محصوالت خارج از قیمت  گذاری دســتوری عرضه شود تا 
بتوانیم شاهد یک بازار منصفانه در بورس کاال باشیم. رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار با بیان این که اصالح ساختار مالی خودروسازها به مرحله سختی 
رســیده است، اظهار کرد: زیان انباشته ای که در دو شرکت خودروساز ایجاد 
شده اصالح ساختار مالی را دشوار کرده است. عشقی در مورد واگذاری سهام 
ایران خودرو و سایپا عنوان کرد: این فرآیند از طریق سازمان خصوصی سازی 
دنبال می شــود. در مورد ســهام وثیقه این خودروساز سازمان بورس متولی 
نیســت و سازمان خصوصی ســازی در حال جایگزینی سهام است تا سهام 
وثیقه آزاد شــود. وی در مورد این که کدام خودروهای پرتیراز در بورس کاال 
عرضه خواهند شد؟ تصریح کرد: سایر محصوالت همانند ۲۰۷ و تارا قابلیت 
عرضه دارند و این عرضه باید متناسب با بازاری که دارند صورت بگیرد. همه 
مشــتریان می توانند در بورس کاال خودرو بخرند و تالش ما افزایش عرضه ها 
است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: مصرف کننده نهایی باید 

خودرو را در بورس کاال به قیمت منصفانه بخرد.

رئیس سازمان بورس:

 همه خودروهای پرتیراژ 
قابلیت عرضه در بورس را دارند

معاون وزیر صمت: 

نداشتن راهبردهای باالدستی دلیل 
عدم موفقیت صنعت خودرو است
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معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: شاهد 
آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی 
اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها روند 
رشد شتابان تورم کاســته شده و انتظار 
می رود در صورت ثبات ســایر شرایط و 
تشــدید انضباظ پولی و مالی دولت، این 
روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی 

سال آینده نشان دهد.
سید محمدهادی ســبحانیان درباره 
انتقاد عــده ای از کارشناســان مبنی بر 
اینکه چرا گزار ش ها از مهار رشد نقدینگی 
منجر به مهار تورم نشــده  اســت، اظهار 
داشت: سیاســتی که به تصویب شورای 
پول و اعتبار و ســتاد اقتصــادی دولت 
رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال 
می کند این اســت کــه از طریق اعمال 
محدودیت های مقداری بر رشــد ترازنامه 
بانک ها رشــد نقدینگی کنترل شود. در 
این ســازوکار سهم هر بانک توسط بانک 
مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده 
و بانک هــای متخلف بــا جرایمی مواجه 
خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی 
در ما ه هــای اخیر هــم در نتیجه اعمال 
این قبیل سیاســت ها بوده است. البته ما 
معتقدیم که این سیاســت باید با قوت و 
جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه 
داشــت طبق ادبیات اقتصــادی آثار این 
سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم 

حتما نشان خواهد داد.
وی درباره بــازه زمانی که اثرات مهار 
رشــد نقدینگی بــر روی تورم مشــهود 
می شــود، تاکیــد کرد: البته شــاهد آن 
هســتیم که پس از تخلیــه آثار قیمتی 
اجرای مردمی ســازی یارانه ها روند رشد 
شتابان تورم کاسته شده و انتظار می رود 
در صورت ثبات سایر شــرایط و تشدید 
انضباظ پولــی و مالی دولــت این روند 
کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال 

آینده نشان دهد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همانطور 

که آمارها نشــان می دهد، تــورم ماهانه 
کاهش پیدا کــرده و آمارهای تورمی به 
ویژه نســبت به دوره آغاز بــه کار دولت 
ســیزدهم در حال بهبود است. براساس 
آمار بانک مرکــزی در آغاز به کار دولت، 
تــورم ۱۲ ماهه ۵۹.۳ درصــد بود اما در 
هشــتمین ماه از ســال ۱۴۰۱ نرخ تورم 
دوازده ماهه به ۳۹.۹ درصد کاهش پیدا 

کرده است
ســبحانیان افــزود: هرچنــد پس از 
اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها نرخ 
تورم ماهانــه افزایش یافــت و به حدود 
۱۰ درصد رســید اما  روند آن بهبود پیدا 
کرد و شــاخص تورم ماهانه به حدود ۲ 
درصد رسیده  است. همچنین این بهبود 
شــاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی 
هم می بینیم چنانکه رشــد نقدینگی که 
در ســال ۹۹ حدود ۴۰.۶ درصد بود در 
مهرماه ۱۴۰۱ به ۳۴ درصد رسیده  است.

وی با بیان اینکه به دنبال تاکید رییس 
جمهوری بر لزوم بســیج همه دستگاه ها 
برای مهار تورم، تاکید و اولویت دولت هم 
مهار و کنترل نرخ تورم است، گفت: باید 
توجه داشت که تورم دالیل تاریخی دارد 
و دلیل رشد نقدینگی و موتورهای خلق 
نقدینگی، ناترازی بانک ها و ناترازی بودجه  
بوده و به طور قطع نمی توان یک شــبه و 
یک ساله ناترازی بانکی یا ناترازی بوجه را 
برطرف و اصالح کــرد. هر چند گام های 
خوبی برداشته شده اما این اقدامات کافی 
نبوده و باید با عزم بیشتر و جدی تری به 
ســمت کنار گذاشــتن اقدامات تورم زا و 
عمــل به اقداماتی که نرخ تورم را کاهش 

می دهد، پیش برویم.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت 
اقتصاد درباره سرنوشــت و میزان اجرای 
برنامه های دیده شــده در نقشه راه رشد 
غیر تورمی که ســال گذشــته ارایه شد، 
اظهار داشــت: در بحث نقشــه راه رشد 
غیرتورمــی و فقــرزدا دو موضوع مطرح 

است؛ نخســت بحث کیفیت و محتوای 
این نقشــه و موضوع دیگر این است که 
آیا این برنامه ها به اجرا درآمده اســت یا 
خیر؟ موضوع اول یعنی کیفیت و محتوای 
آن کامال قابل دفاع است و منطق تدوین 
نقشه راه رشد غیرتورمی این بود که تمام 
فعالیت های دولت مبتنی بر چارچوب های 
مشخص باشد و نباید اقدامات دستگاه ها 
در تعارض هم باشــند و یا اینکه یکدیگر 
را خنثی کنند و اساســا نقشه مبتنی بر 
این منطق تدوین شد. در بحث اجرا هم 
پیگیری های نسبتا خوبی از سوی وزارت 
اقتصاد و معاون اقتصادی رییس جمهوری 

انجام شده است.
البته برای  ســبحانیان تاکید کــرد: 
دستگاه ها اینکه دریک  قالب و چارچوبی 
مشخص عمل کنند، چه بسا سخت است 
و معتقدم که این نقشــه به طور کامل به 
اجرا نرسیده و پیگیری ها برای اجرای آن 
در حال انجام است اما به لحاظ مفهومی، 
این بســته کامال قابل دفاع است. در این 
بسته و نقشــه به دنبال رشد غیرتورمی 
بودیــم و رشــدی که همزمــان عدالت 
اقتصادی را هم در پی داشــته باشــد و 
معتقدیــم کــه باید کیک اقتصــادی را 
بزرگ تر و همزمان توزیع آن را هم عادالنه 
کنیم از این رو اصالحات نظام یارانه ای هم 

جزئی از این نقشه بود.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا 
دولــت در بحث مردمی ســازی یارانه ها 
افزایش قیمت مــواد غذایی را مهار نکرد 
و اساسا چرا این طرح منجر به گرانی مواد 
غذایی شــد، تاکید کرد: مشــخص است 
کــه قیمت  کاالیی که برای تولید آن ارز 
ترجیحی اختصاص پیدا می کرده با حذف 
ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه، 
افزایش پیدا می کند. انتظاری هم جز این 
وجود نداشت. اما آنچه باید تدبیر می شد 
و اتفاق هم افتاد جبــران افزایش هزینه 

خانوار از این بابت و پرداخت یارانه بود.

معاون وزیر اقتصــاد ادامه داد: توجه 
بــه این موضوع مهم اســت که در دولت 
گذشــته ابتدا بیان کردند که هر کســی 
به هر میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی می خواهد 
در اختیارش قرار داده می شــود. اما پس 
از آنکه دریافتند اشتباه کردند؛ گفتند ارز 
ترجیحی فقط به حدود بیست و چند قلم 
کاال اختصاص پیدا می کند و در نهایت هم 
ارز ترجیحی صرفا به ۵ قلم کاال اختصاص 
پیدا کــرد و بابت کاالهایی هم که حذف 
شد ریالی  یارانه  پرداخت نکردند و یارانه ها 

افزایش پیدا نکرد.
سبحانیان گفت: در حالیکه در  دولت 
ســیزدهم  در برابر حــذف ارز ترجیحی 
یارانه مردم افزایش بی سابقه ای پیدا کرد. 
البته توجه به ایــن نکته خیلی ضروری 
اســت که این رقم پرداختی صرفا برای 
جبران افزایــش هزینه ها از این محل در 
نظر گرفته شده بود و سایر افزایش هایی 
کــه باالخره در اثــر اتفاقــات داخلی یا 
خارجی بروز کرد می بایست از کانال های 

دیگری مدیریت شود.
وی افزود: بطور مثال همزمان با اجرای 
سیاســت اصالح نظام یارانــه ای جنگ 
روسیه و اوکراین آغاز شد و این در حالی 
بود که بخش قابل توجه از روغن و گندم 
تمام دنیا از این منطقه تامین می شــد و 
این تنش باعث افزایش قیمت های جهانی 
مواد غذایی در همه کشورها شد، بطوریکه 
در آمریکا و اروپا افزایش تورم بی سابقه ای 
را تجربــه کردند. این شــرایط بر قیمت 
مواد غذایی در کشــور ما هم اثر گذاربود 
و واردات ایــن کاالها با قیمت بیشــتری 
انجام شــد. همچنین در شرایط افزایش 
نرخ ارز، قیمت های جهانی این کاالها هم 
افزایش پیدا کرد. معاون وزیر اقتصاد ادامه 
داد: همچنین این طرح تقریبا در ابتدای 
سال به اجرا رسید و می دانیم که ابتدای 
هر سال معموال افزایش قیمت سنواتی را 
تجربه می کنیم. در نهایت وقوع همزمان 
چند اتفاق داخلی و خارجی منجر به این 
شــد که قیمت مواد غذایی از چند کانال 

فشار افزایشی داشته باشد
وی تاکیــد کرد: سیاســت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی که در دولت گذشته به اجرا رسید 
به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
و اقتصاددانها و نمایندگان مجلس ناکارآمد 
و اشتباه بود. مساله کشور ما تورم است و 
با پول پاشی و چاپ پول، تورم را نمی توان 
کنترل کرد و در این شرایط تورم تشدید 
هم می شــود.  پول پاشی با هدف جبران 
افزایش هزینه ها در واقــع به زیان مردم 
تمام می شود و به این معنا است که پولی 
در یکی از جیب های مردم گذاشــته و از 

جیب دیگر آن پولی برداشته شود.
ســبحانیان در پاسخ به این سوال که 
آیــا نحوه جبران حــذف ارز ترجیحی با 
پرداخت یارانه نقدی درست بوده، تاکید 
کرد: بــا عنایت بــه اراده دولت مبنی بر 
لزوم جبران و افزایش یارانه  های پرداختی 
به مردم، تا زمان تمهید لوازم و مقدمات 
پیاده سازی کاالبرگ الکترونیکی، گریزی 
بجز پرداخت نقدی یارانه ها وجود نداشت.

رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان:

 شرکت های آلمانی
 هنوز ایران را ترک نکرده اند

رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان خاطر نشان کرد: شرکت های بزرگ آلمانی در 
ایران هنوز به صورت رسمی حضور دارند و از ایران خارج نشده اند هرچند که روابط 
و تجارت آن کم شده است اما این شرکت ها به امید بهبود روابط تجاری، شرکت و 

پرسنل های خود را در ایران حفظ کردند و منتظر روزهای بهتر هستند.
عباسعلی قصاعی با بیان اینکه چند سالی است که آلمان دیگر شریک  نخست 
تجاری ایران محسوب نمی شود گفت: چین، امارات، عراق سهم بیشتری از تجارت 
با ایران را دارا هستند اما همچنان بسیاری از کاالهای  آلمانی از طریق شرکت های 

واسطه ثالث وارد ایران می شوند.
وی با اشــاره به تاثیر مسائل و موضع گیری های سیاســی در روابط تجاری دو 
کشــور، اظهار داشــت: دولت جدید آلمان یک دولت ائتالفی است و برخالف ۲۰ 
ســال گذشته ترکیبی از حزب های چپ، ســبزها، لیبرال ها و سوسیال  ها هستند. 
تجربه  نشان داده است که این احزاب در مورد مسائل اجتماعی حساس تر هستند 
و این باعث می شود که این مسائل اخیر در رسانه های آلمانی نسبت به قبل انعکاس 
وسیع تری پیدا کنند و طبعا مردم و دولت نسبت به آنها موضع گیری هایی از خود 

نشان بدهند.
رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان ادامه داد: که در سال های گذشته که در آلمان 
حزب راست میانه )CDU و CSU( حاکم بود روابط متعادل تری با ایران داشتند. 
اما همین مســائل اجتماعی اخیر در کشــور در دوره زمامداری دولت فعلی آلمان 
منجر به ایجاد تنش هایی در روابط سیاسی دو دولت و احضار سفیر ایران در آلمان 
و بالعکس ســفیر آلمان در ایران شده است. بدون تردید مسائل سیاسی در روابط 
تجاری به خصوص روابط صنعتی بین دو کشــور تاثیرگذار خواهد بود و روند فعلی 

تجارت با دشواری بیشتری پیش خواهد رفت.
قصاعی در پاســخ به این پرسش که آیا گزارشی از خروج شرکت های آلمانی از 
ایران دارید؟ گفت: شرکت های بزرگ آلمانی  هنوز در ایران به صورت رسمی حضور 
دارند و هرچند که روابط و تجارت آنها خیلی محدود شده است اما این شرکت ها به 
امید بهبود روابط تجاری شرکت و پرسنل  خود را در ایران حفظ کرده اند و منتظر 
روزهای بهتر هستند. این فعال اقتصادی روابط تجاری ایران و آلمان  را یک رابطه 
دو طرفه با قدمت بسیار و مفید برای طرفین دانست و خاطر نشان کرد: بیش از صد 
سال اســت که ایران از آلمان ماشین آالت صنعتی ولوازم یدکی خریداری می کند 
چراکه تکنولوژی و کیفیت محصوالت این کشــور در مقایســه با سایر کشورها در 
مرتبه باالتری قرار دارد از سوی دیگر آلمان از ایران، مواد پتروشیمی، مواد معدنی، 

صنایع دستی و خشکبار خریداری می کند.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا در دوره اعمال تحریم های علیه ایران ما 
توانســتیم این تحریم ها را دور بزنیم به نظر شما در صورت وضع تحریم های جدید 
علیــه ایران این امکان برای ما وجود دارد کــه بتوانیم از پس آنها برآییم و بتوانیم 
مراودات تجاری خود را با آلمان دنبال کنیم؟ تصریح کرد: تجار ایرانی سازوکارهای 
دور زدن تحریم ها را کم و بیش یاد گرفته اند اما دور زدن تحریم ها هزینه ها و ریسک 
تجارت را افزایش می دهد. رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان در پایان با اشاره به عدد 
ارزش مالی تجارت ایران و آلمان، افزود: حدود ۳ میلیارد یورو تبادل اقتصادی بین 

این دو کشور انجام شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: در شرایط فعلی اولویت با تفکیک 
وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه مشکل مسکن باید حل شود.

راه اندازی وزارتخانه راه و شهرسازی در حال حاضر مشکلی را حل نخواهد 
کرد فقط می تواند بروکراســی اداری برای دریافت مجوز را بیشتر کند با توجه 
به اینکه در حال حاضر نمایندگان مجلــس درخصوص اینکه وزارتخانه راه و 
شهرسازی از مسکن جدا شــود بحث هایی داشته اند. مخالفان معتقد هستند 
که این تفکیک می تواند بحران مسکن و راه را دوچندان کند در این خصوص 
کمال حسین پور؛ عضو کمیسیون عمران یکی از مخالفان دالیل مخالفتش را 

بیان کرد.
*تفکیک برای حل بحران ها صحیح نیست

کمال حسین پور؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص تفکیک وزارت 
راه و شهرســازی در حال حاضر می تواند شرایط را تغییر دهد، گفت: در حال 
حاضر تفکیک وزارتخانه راه حل درستی برای برطرف سازی مشکالت مسکن 

و راه نیست.
وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر بهتر است دولت هرچه سریع تر وزیر 
را انتخاب کند چرا در حال حاضر مشکالت مسکن و راه را یک نفر هم می تواند 

برطرف سازد ولی چاره کار تفکیک در حال حاضر نیست.
عضو کمیســیون عمران مجلس درپایان دلیل اینکه این وزارتخانه در حال 
حاضر تفکیک نشود گفت: اگر اوایل دولت بود وقت برای تفکیک و هماهنگی 
وجود داشــت کــه دولت با مجلس مخالفت کرد و این باعث شــد تا تفکیک 
وزارتخانه به تأخیر بیافتد و در حال حاضر هم مجلس با تفکیک آن هم در ای 

زمان مخالف است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

تعرفه صادراتی ۳ محصول 
کشاورزی موقتی است

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به افزایش قیمت گوجه 
فرنگی زراعی، سیب زمینی و پیاز در بازار، برای تعدیل بازار مصرف کننده عوارض در نظر 
گرفته شد. محسن شیراوند در یک نشست اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمتی که در 
سه محصول گوجه فرنگی زراعی، سیب زمینی و پیاز در بازار و قیمت مصرف کننده شاهد 
بودیم، برای تعدیل بازار مصرف کننده عوارض در نظر گرفته شد. معاون توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشــاورزی گفت: این عوارض موقتی است و زمانی که قیمت بازار به قیمت 
متعادل خودش که فاصله قیمتی بین سر مزرعه تا مصرف کننده یک عدد مشخصی است 
که آنالیزی دارد و از این عدد فراتر نرود این عوارض قطعاً برداشته خواهد شد. وی اظهار 
کرد: عوارض صادراتی یکی از ابزارهای تنظیم بازاری اســت که کامالً موقت است یعنی 
این گونه نیست که ما برای تنظیم بازار بخواهیم بگوییم از شش ماه قبل باید اعالم کنیم، 
برآوردمان بر این اســت که نهایتاً یک یا دو هفته این عوارض عملکرد خودش را بر بازار 
بگذارد. علیرضا عباســی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این نشست گفت: در 
رابطه با وضع عوارض صادراتی، ما یکی از موضوعاتی که همیشه به آن توجه داریم بحث 
ماده ۲۳ قانون احکام دائمی پنج ساله است که آن جا اشاره می شود وضع عوارض در رابطه 
با محصوالتی که به آنها به نوعی یارانه ای داده نشده است ممنوع است، یکی هم این که 
در بودجه ۱۴۰۱ به خاطر تالطم هایی که وجود داشت و موقعی محدودیت هایی را برای 
بازارهای صادراتی ما ایجاد می کرد   این را در بودجه مجلس پیشنهاد داد و تصویب هم 
شد این که حداقل شش ماه قبل از این اگر قرار است که محدودیتی هم باشد اعالم شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس: اولویت حل مشکل مسکن است؛ نه تفکیک وزارتخانه

دخانیات  شــرکت  مدیرعامــل 
ایران از آمادگی این شــرکت برای 
همکاری هــای چندجانبه در حوزه 
ســرمایه گذاری مشــترک، کشت 
فراســرزمینی توتــون و صــادرات 
محصوالت دخانی بــه ونزوئال خبر 

داد.
محمــد شــیخان مدیرعامــل 
شرکت دخانیات ایران با مسئولین 
کشــور ونزوئــال از جملــه دکتر 
آلبرتــو گالینــدز فرمانــدار ایالت 
کوجدس، پرفســور ادگاردوآنتونیو 
معــاون مجلــس ملــی جمهوری 
ویلمار  دکتــر  ونزوئال،  بولیــواری 
کاسترو ســوتلدو وزیر قدرت خلق 
برای تولیدات کشــاورزی و زمین 
ونزوئــال، کارلــوس کانلــو رئیس 
کنفایگــن ایالت کوجــدس، دکتر 
جوزه آگوستین رئیس کنفایگن و 
برخی دیگر از مسئولین این کشور 
در جلسه ای ۲ ساعته که به صورت 
ویدئو کنفرانسی برگزار شد درباره 
همکاری هــای چندجانبه در حوزه 

کشت فراسرزمینی، سرمایه گذاری 
مشــترک و صادرات بــه ونزوئال با 

یکدیگر بحث و گفت وگو کردند.
شیخان در این جلسه با اشاره به 
فراسرزمینی  توسعه کشت  سیاست 
توتون گفت: یکی از سیاســت های 
راهبــردی ما در شــرکت دخانیات 
کشــت فراســرزمینی توتــون در 
است.  مناسب  اقلیم  با  کشــورهای 
این سیاســت در اولویت کاری ما با 
کشورهای دوست اتفاق خواهد افتاد 
و در همین راســتا آمادگی داریم تا 
با مسئولین ونزوئال توافقنامه امضا و 
این توافقنامه را برای اجرا به قرارداد 

تبدیل کنیم.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران 
با تاکید بر آمادگی این شــرکت در 
سرمایه گذاری مشــترک با ونزوئال 
برای تولید سیگار گفت: ما آمادگی 
داریم تا مواد اولیه توتونی مورد نیاز 
شرکت دخانیات را از کشور ونزوئال 

تأمین کنیم.
شیخان با بیان اینکه ساالنه ۱۰۰ 

میلیون دالر از کشــورهای مختلف 
توتون خریــداری می کنیم، تصریح 
کــرد: آمادگی داریم ایــن خرید از 

ونزوئال انجام شود.
توتون  تهاتر  برای  *آمادگی 

ونزوئا با سیگار ایرانی
برای  آمادگی  از  وی همچنیــن 
تهاتر توتون ونزوئال با سیگار ایرانی 
خبــر داد و یــادآور شــد: آموزش 
کشــاورزان، تأســیس و راه اندازی 
گرمخانه های خشک کردن توتون و 
تأمین ماشین آالت کشاورزی مورد 
از دیگر  ونزوئالیی  نیاز کشــاورزان 
اجرای  برای  اســت که  برنامه هایی 

آنها آماده هستیم.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران 
در بخــش دیگــری از این جلســه 
مشترکی  کمیته  تا  کرد  پیشــنهاد 
برای تنظیم و اجــرای توافقنامه و 
قرارداد همکاری بین ایران و ونزوئال 

تشکیل شود.
شیخان با اشاره به روابط دوستی 
بین ایــران و ونزوئــال گفت: مردم 

ایران پیوند و روابط دوستی عمیقی 
با مــردم ونزوئال دارند و همکاری ۲ 
کشور می تواند موجب ایجاد اشتغال 

و درآمد خوبی شود.
در ادامه حمید قره شــیخ معاون 
بازرگانــی و اقتصادی و عضو هیئت 
نیز  ایران  مدیره شــرکت دخانیات 
همکاری بیــن ایــران و ونزوئال را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: کارگروه 
تخصصــی برای ایجــاد زمینه های 
همکاری بین ۲ کشــور و کشــت 
فراســرزمینی توتون در دســتور ما 

قرار خواهد گرفت. چ
از  ونزوئایی ها  *اســتقبال 

همکاری با ایران
در ادامه این جلســه مســئولین 
کشــور ونزوئال ضمن اســتقبال از 
همکاری با ایران در زمینه کشــت 
توتون به بیان نظرات و دیدگاه های 

خود پرداختند.
دکتــر آلبرتو گالینــدز فرماندار 
ایالت کوجدس ضمن اعالم آمادگی 
کشــورش برای تجارت با شــرکت 

ایران گفت: توسعه کشت  دخانیات 
توتون یکی از زمینه های خوب برای 
ایجاد اشــتغال و مقابلــه با بیکاری 
اســت و ما به دنبال احیای کشــت 

توتون هستیم.
وی تاکیــد کــرد: بــه مدیران 
مربوطــه دســتور داده ام تا نمونه 
توتون های کشت شده در ونزوئال را 
در اسرع وقت به ایران ارسال کنند.

ایالــت کوجدس ضمن  فرماندار 
استقبال از تشکیل کمیته مشترک 
با مسئولین شرکت دخانیات ایران، 
اظهار امیدواری کرد تا با تشــکیل 
جلسات این کمیته، زمینه همکاری 

فراهم شود.
دکتر جــوزه آگوســتین رئیس 
کنفایگن نیز در این جلســه با ابراز 
عالقه نســبت به همکاری با ایران 
گفت: ایــران دوســت خوبی برای 
ونزوئالســت و همکاری ۲ کشــور 
فواید زیادی بــرای همدیگر خواهد 
داشــت و ما آماده همکاری با ایران 

هستیم.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران خبر داد؛ تهاتر توتون ونزوئال با سیگار ایرانی 

افزایش ۱۳ تا ۲۲ درصدی تولید فوالد در کشور
طبق آمار، در مجموع هفت ماه امسال، همگام با افزایش تولید فوالد، بخش قابل توجه این تولید صرف مصارف داخلی شده و بخش کمتر به سمت بازارهای صادراتی حرکت کرده است. بر این اساس میزان مصرف ظاهری 
فوالد طی این هفت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳ تا ۲۲ درصدی را تجربه کرده است. بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بالغ بر ۶۴ میلیون تن از انواع اقالم 
فوالدی در کشور تولید شده است که از این میزان حدود هشت میلیون تن صادر و باقی )بالغ بر ۵۶ میلیون و ۳۸۱ هزار تن( صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری فوالد کشور در این مدت نسبت به 
هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشد ۱۳ تا ۲۲ درصدی داشته است. طی هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، هفت میلیون و ۳۵۶ هزار تن مقاطع طویل فوالدی تولید شده که پنج میلیون و ۸۲۷ هزار تن در داخل مصرف شده 
که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل چهار میلیون و ۸۵۳ هزار تن، ۲۰ درصد بیشتر شده است. پس از آن در مجموع پنج میلیون و ۳۴۹ هزار تن مقاطع تخت فوالدی در کشور مصرف شده 
است. مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته که چهار میلیون و ۷۱۶ هزار تن بوده است، ۱۳ درصد بیشتر شده است. در مدت مذکور سال جاری، تولید محصوالت فوالدی ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تن ثبت شده که ۱۱ 
میلیون و ۳۷۴ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۰ که ۹ میلیون و ۵۶۹ هزار تن بوده، ۱۹ درصد افزایش مصرف را رقم زده است.

معاون وزیر اقتصاد:

مردم آثار کاهش تورم را از نیمه اول سال ١۴٠٢ می بینند
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 سال دهم-شماره ۳۳۵

بانک جهانی خبر داد؛ درآمد ارزی ۶۰۰ میلیون دالری ایران از اعزام نیروی کار در سال ۲۰۲۲
بانک جهانی درآمد ارزی ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج در سال ۲۰۲۲ را ۶۰۰ میلیون دالر برآورد کرد و ایران را در بین کشورهای منطقه از این نظر در جایگاه هشتم قرار داد. بانک جهانی با انتشار گزارشی 
در مورد اعزام نیروی کار به خارج اعالم کرد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۶۲۶ میلیارد دالر از اعزام نیروی کار به خارج درآمد داشته اند. درآمد ارزی کشورهای جهان از اعزام نیروی کار در سال جاری میالدی با 
رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. بر اساس این گزارش در میان مناطق مختلف جهان، آسیای جنوبی بیشترین درآمد ارزی را از اعزام نیروی کار در سال ۲۰۲۲ داشته است. کل ارزآوری نیروی 
کار مهاجر این منطقه در سال جاری بالغ بر ۱۶۳ میلیارد دالر برآورد شده که این رقم نسبت به سال قبل رشد ۳.۵ درصدی داشته است. درآمد ارزی منطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه از اعزام نیروی کار در سال جاری ۱۳۴ 
میلیارد دالر، اروپا و آسیای مرکزی ۷۲ میلیارد دالر، آمریکای التین و حوزه کارائیب ۱۴۲ میلیارد دالر و آفریقای زیر صحرا ۵۳ میلیارد دالر برآورد شده است. درآمد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از اعزام نیروی 
کار در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۶۳ میلیارد دالر اعالم شده که این رقم نسبت به سال قبل ۲.۵ درصد رشد داشته است.بر اساس برآورد بانک جهانی، ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۰.۶ میلیارد 
دالر درآمد ارزی کسب کرده است و از این نظر در میان کشورهای منطقه در جایگاه هشتم قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

امکان پرداخت تسهیالت ۳۶٠ هزار میلیارد تومانی مسکن وجود ندارد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
اظهار داشــت: یکــی از دالیل خلق پول 
در بانک هــا همیــن موضــوع و تکالیف 
ماالیطاقی اســت که از سوی دولت ها به 
بانک ها تحمیل می شود. برای مثال تنها 
در یک بانک قرض الحسنه گزارش ها نشان 
می داد که نســبت منابع و مصارف ۱۰۹ 
درصد منفی اســت به ایــن معنا که صد 
درصد سپرده های قرض الحسنه را داده و 
۹ درصد هم پول بدون پشتوانه خلق کرده  
است و اگر هم این پول را پرداخت نکند 

دولت یقه آن بانک را می گیرد.
غالمرضا مرحبا درباره اینکه بانک هایی 
که تعهــدات تعریــف شــده در اجرای 
تســهیالت در بخش مســکن را به اجرا 
نرساندند و قرار است بانک  های متخلف به 
مراجع قضایی معرفی شوند، اظهار داشت: 
متاســفانه در کشورمان درک شایسته ای 
و مناســبی از مدیریــت دخــل و خرج 
بــا یکدیگر نداریم. بانک هــا مجموعه ای 
هستند که با ســپرده گذاری های مردم و 
دارایی ها امــور بانکداری را اداره می کنند 
و در واقع با ســیلی صورت خود را سرخ 
نگه  داشته اند و توانسته اند در این شرایط 

سرپا باقی بمانند.
وی گفت: بســیاری از بانک ها دارای 

تراز منفی یا زیان انباشــته هســتند اما 
چــرا چنین اتفاقاتی در سیســتم بانکی 
کشورمان رخ داده است؟ معتقدم از دالیل 
این شــرایط نابه ســامان در شبکه بانکی 
تحمیل تکالیف ماالیطاق به نظام بانکی 

است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
تاکید کرد: کسانی که می خواهند مسکن 
بســازند گمان می کنند پول بی حساب و 
کتابــی در بانک ها وجود دارد و می توانند 
دستشــان را در جیب بانک ها کنند و هر 
چه می خواهند از منابع بانکی بردارند. اما 
واقعیت این است که بانک های کشورمان 
امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف 
دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی 

هم بدهکار نیست.
مرحبا ادامه داد: همین االن بانک های 
کشور برای پرداخت وام های خرد مجبور 
هســتند از بانک مرکزی اضافه برداشت 
داشــته باشــند که این تامین منابع ۳۴ 
درصد گران تر برای بانک ها تمام می شود 
و باید تا این میزان جریمه اضافه برداشت 
را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی 
با سود ۲۵ درصدی پول خریداری کنند 
و آنــرا در قالب تســهیالت ۱۸ درصدی 
پرداخــت کنند. این در حالی اســت که 

بانک ها باید هزینه های خود را پوشــش 
دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی 
به عنوان سپرده  قانونی سپرده گذاری کند.    
وی بــا بیان اینکه اجــرای این حجم 
تکالیفی کــه بانک ها تحمیل می شــود 
آقایــان  گفــت:  نیســت،  امکان پذیــر 
می خواهنــد برای مردم خانه بســازند و 
َدم دســت ترین محلی برای تامین منابع 
برای آنها بانک اســت اما توجهی ندارند 
که این منابع براساس چه حساب و کتابی 
ذخیره شده و اساسا آن بانک توان انجام 
این تکالیف را دارد یا خیر. به این موضوع 
توجه ندارند هر بانکی ترازنامه ای دارند که 
نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
در پاســخ به این سوال که چرا مجلس با 
این تکالیف بانکی موافقت می کند، اظهار 
داشــت:  اتفاقا از آنجایی که همکاران ما 
در مجلس از ســوی مردم تحت فشــار 
هستند همین فشار را به شبکه بانکی وارد 
می کنند. بارها اعالم کرده ام که ترازنامه ها 
و صورت حساب سود و زیان را از بانک ها 
جمع آوری کنند و مجموعه های بانکی را 
به مجموعه هایی شبیه به خیریه ها تبدیل 
کنند و دولت پولی را به این مجموعه وارد 
کند و هر دستگاهی از آن برداشتی داشته 

باشــد. اما اگر از صنعت بانکداری حرف 
می زنیم این صنعت الزاماتی دارد که باید 

آن را رعایت کنیم.
وی افــزود: در ایــن دوره پرداخــت 
تســهیالت فرزندآوری را هم به شــبکه 
بانکــی تحمیل می کنند ایــن در حالی 
است که بانک ها امکان اجرای این تکالیف 
را ندارنــد و اساســا بانک هــا نمی توانند 
تســهیالت ۳۶۰ هزار میلیــارد تومانی 

ساخت مسکن را ارایه دهند.
مرحبا درباره تبعات پرداخت تسهیالت 
تکلیفی از سوی بانک ها در اقتصاد کشور 
گفت: بانکداری صنعتی است که باید یک 

تناسبی بین منابع و مصارف ان ایجاد شود، 
یعنی برابر منابعی که از مردم جمع آوری 
می کند، درصدی را به عنوان مصارف در 
معامالت قانونی که در قانون تعریف شده 
خرج کند و از این بخش برای تامین منابع 
صنایع استفاه کند و تسهیالت خرد مانند 
مرابحه و ... را پرداخت کند. اما وقتی این 
موضوعات تکلیف شوند، همین خروجی 
را می بینیــم در حالی که دولت ها بدهی 
چند میلیاردی به بانک ها دارند، به همان 
میزان ترازنامه های بانکی منفی اســت و 
زیان را نشان می دهد و در نهایت هم در 
کدال نمایش داده می شــود که در بانکی 

این میزان بدهی دارد. این در حالی است 
که این ترازنامه به دلیــل عدم پرداخت 

بدهی های دولت منفی شده است.
وی تاکید کرد: یکــی از دالیل خلق 
پــول در بانک ها همین موضوع و تکالیف 
ماالیطاقی اســت که دولت ها به بانک ها 
تحمیل می شــود. برای مثال تنها در یک 
بانک قرض الحسنه گزارش ها نشان می داد 
که نســبت منابع و مصارف ۱۰۹ درصد 
منفی اســت به این معنــا که صد درصد 
ســپرده های قرض الحســنه را داده و ۹ 
درصد هم پول بدون پشتوانه خلق کرده  
است و اگر هم این پول را پرداخت نکند 

دولت یقه آن بانک را می گیرد.
مرحبــا ادامــه داد: هر چنــد در این 
شــرایط تورمی و با توجــه به اینکه پول 
به سرعت ارزش خود را از دست می دهد 
پرداخت وام برای بانک ها صرفه اقتصادی 
ندارد اما نباید فراموش کنیم که بانک ها 
هم مســئولیت هایی در حــوزه پرداخت 
تســهیالت دارند و نباید آن را انکار کرد 
و بانک ها نســبت به اجرای آن مســئول 
هستند اما اینکه دولت تکالیف ماالیطاق 
به بانک ها تحمیل کند و اگر بانک ها توان 
اجرای آن را نداشــته باشــند به مراجع 
قضایی معرفی شوند، درست نیست.          

سخنگوی بانک مرکزی اعالم کرد؛

 تمهید سرفصل جدید تأمین ارز
 به صورت اسکناس برای بازرگانان

سخنگوی بانک مرکزی گفت: ترتیبات فروش ارز به صورت اسکناس به بازرگانان 
به بانک های ملی ایران، سپه، تجارت، ملت و صادرات ایران ابالغ شد.مصطفی قمری وفا 
اظهار کرد: به منظور پاســخ گویی به نیازهای ارزی و تســهیل در تأمین ارز به صورت 
اســکناس در ســرفصل های مصارف ارزی، ترتیبات فروش ارز به صورت اسکناس به 
بازرگانان به بانک های ملی ایران، سپه، تجارت، ملت و صادرات ایران ابالغ شد.سخنگوی 
بانک مرکزی افزود: بازرگانان می توانند با ارائه »کارت بازرگانی دارای حداقل یک ماه 
اعتبار« و »گواهی سابقه فعالیت تجاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت« به متصدیان 
شعب منتخب بانک های یاد شده، نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس تا سقف شش 
هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال با نرخ توافقی اقدام کنند.وی گفت: این 
امکان به محض مهیا شــدن امکان استعالم کارت های بازرگانی، فروش اسکناس در 

سرفصل مزبور برای صرافی های مجاز نیز میسر خواهد شد.

در ۸ ماهه ۱۴۰۱؛

صادرات با رشد ۴ درصدی به ۳۲ میلیارد دالر رسید
تجارت خارجی کشــور در ۸ ماه امسال به ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلوین دالر رسید 
که سهم صادرات ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دالر و سهم واردات ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ 
میلیون دالر رســیده است. بر اساس اعالم گمرک ایران تجارت خارجی کشور در ۸ 
ماهه سال جاری با ۱۰ درصد افزایش به رقم ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دالر رسید. 
از مجموع تجارت خارجی کشــور، ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دالر به واردات و ۳۲ 
میلیارد و ۳۶۸ میلیون دالر به صادرات اختصاص داشت. بنابراین تراز تجاری منفی 
۴ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دالر شده است. در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی ۴.۴۴ 
درصد و ارزش واردات ۱۵.۲۵ درصد افزایش نشــان می دهد. در ۸ ماهه سال جاری 
میزان وزنی صادرات غیر نفتی ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تن بوده که حدود ۱۶ درصد 
کاهش داشــته اســت و میزان وزنی واردات ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تن بوده و در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲.۴۴ درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۲۹۰ 
هزار شغل در طرح اشــتغال پایدار روستایی خبر داد و 
گفت: با توجه به بهبود فضای کسب و کار و منابع خوبی 
که در این دولت تخصیص یافته است، پیش بینی می شود 

که نرخ بیکاری تا پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.
محمود کریمی بیرانوند در حاشــیه نشست اصالح 
آیین نامه اشــتغال پایدار روستایی درباره میزان اشتغال 
ایجاد شده در طرح اشتغال روستایی و اهداف برگزاری 
جلسه گفت: تعهد دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال در 
سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل است. 
قانون اشــتغال پایدار روســتایی از ابتدای اجرا در سال 
۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۹۰ هزار شغل ایجاد کرده است .

وی درباره سرانه اشتغال طرح گفت: با توجه به اینکه 
حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان باقی مانده سهم صندوق 
توســعه ملی باید واریز و منابع بازپرداختی اعمال شود 
و ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز تاکنون پرداخت نشــده 
اســت، تقریبا حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می شود که 
در صورت عملیاتی شــدن، با سرانه اشتغالی که در نظر 
گرفتیم، حدود ۱۰۰ هزار شــغل از محل اجرای قانون 
ایجاد خواهد شد که لزوما شــاید همه آن برای امسال 
نباشد و بخشی از آن به دلیل تجمیع و تخصیص منابع 

تا پایان سال ۱۴۰۲ عملی شود.
معاون اشتغال وزیر کار ادامه داد: جلسه کارگروه ملی 
اشــتغال پایدار روستایی و عشایری با حضور وزیر کار و 
دســتگاه های اجرایی برگزار شد و هدف از برگزاری آن 

ارائه گزارشــی از وضعیت این قانون و اصالح آیین نامه 
مربوطه بود. از سال  ۱۳۹۷ که این قانون به اجرا درآمده 
تاکنون طی پنج مرحله منابع صندوق توســعه ملی در 
حساب موسسات و بانک های عامل واریز شده و معادل 
آن هم خود بانک ها روی به پول واریزی صندوق توسعه 
ملی آورده اند که تاکنون یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دالر 
بوده اســت و با کسر ۱۰ درصد ذخیره قانونی حدود ۱۹ 
هزار میلیارد تومان می شــود که تاکنون حدود ۱۵ هزار 

میلیارد تومان پرداخت شده است.
کریمــی بیرانوند همچنین درباره مصوبات جلســه 
افزود:جلســه چند مصوبه مهم داشت؛ یکی از مصوبات 
اصالح دستورالعمل و آیین نامه اشتغال پایدار روستایی 
و عشــایری بود که در دستور کارقرار گرفت و نظر همه 
دستگاه ها و سازمان ها از جمله سازمان برنامه و بودجه، 
صندوق توسعه ملی و بانک های عامل اخذ و تصویب شد.

وی گفت: ســرانه اشــتغال در قانــون ۵۰ میلیون 
تومــان بود که بــه ۳۰۰ میلیون تومــان افزایش یافت 
که از مصوبات بســیار خوب جلســه بود و یکی دیگر از 
مصوبات ما این بود که باقی مانده مبلغ واریزی صندوق 
توسعه ملی یعنی ۵۳.۷ میلیون دالر به زودی در حساب 
موسسات عامل واگذار می شود و از این محل منابع خوبی 
مجددا وارد خواهد شد. همچنین منابع بازپرداختی که 
حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان است و بازپرداخت اقساط به 
حســاب بانک های عامل بوده است، تفاهم نامه  مربوطه 
امضا شد و به زودی پرداخت منابع بازپرداختی از محل 

قانون اشتغال پایدار روستایی نیز شروع می شود.
معاون وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نرخ 
بیکاری اعالم شــده از ســوی مرکز آمار نیز گفت: ما 
متولی آمار مرکز آمار ایران نیستیم ولی این مرکز نرخ 
بیکاری تابســتان را ۸.۹ درصد اعالم کرده که این نرخ 
کمترین نرخ ۱۸ سال اخیر تابستان هاست و مطابق با 
آمار اســت. البته فضای کسب و کار رو به بهبود است 
و انتظار می رود با منابع خوبی که در این دولت تجهیز 
شده و اختصاص یافته و نظارت ها افزایش یافته است، 

این نرخ کاهش یابد.
کریمی بیرانوند گفت: برای اولین بار سامانه نظارت بر 
طرح های اشــتغال کشور را ایجاد کردیم و حرکت کلی 
اقتصاد کالن هم رو به بهبود بوده و با اتفاقات خوبی که 
افتاده اســت، کامال قابل پیش بینی بود و به نظر من تا 

پایان سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری کاهش می یابد.

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی اظهار داشت: : بار روسیه اگر از 
مسیر ریلی ایران عبور کرده بود خود را در آمارها نشان می داد. بار این کشور به عنوان 

نمونه و اندک از ایران عبور داده شد.
ســبحان نظری درباره ادعای شرکت راه آهن جمهوری اسالمی مبنی بر افزایش 
ترانزیت ریلی اظهار داشت: در ۶ ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 
آمارها در ترانزیت ریلی منفی بود و در جابه جایی بار ترانزیت از مســیر ریلی آمارها 

کاهش پیدا کرده  است.
وی از کاهش ۳۵ درصدی ترانزیت ریلی در سال جاری خبر داد و گفت: در نیمه 
اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۳۵ درصد در ترانزیت ریلی 
را تجربه کردیم و ممکن است در یک ماه اخیر به دلیل اینکه تمرکز بر موضوع ترانزیت 
بیشتر شده و وضعیت جابه جایی بار ترانزیت تا مقدار جزئی بهبود پیدا کرده باشد اما 

کماکان هم در بار داخلی و هم در بار خارجی نسبت به سال گذشته منفی هستیم و 
در هر دو حوزه عقب نشــینی داشتیم.  وی تاکید کرد: طبق آمارهای رسمی شرکت 
راه آهن جمهوری اســالمی ایران به طور متوسط در ۶ ماهه اول ۱۲ درصد در بخش 

حمل بار داخلی و ترانزیت افت داشتیم.
دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی درباره ادعای مطرح شده مبنی 
بر تردد منظم قطار بار روســی از ایران ادامه داد: بار روســیه اگر از  مسیر ریلی ایران 
عبور کرده بود خود را در آمارها نشــان می داد. بار روســیه به عنوان نمونه و اندک از 

ایران عبور داده شد.
نظری درباره سرنوشت وعده خرید ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو گفت: در حال حاضر 
حدود ۵۰۰ دســتگاه لوکوموتیو بر روی خط فعال است. راه آهن اگر بخواهد همین 
میزان بار موجود را پوشــش دهد یا اینکه بار دوره اوج یعنی ســال ۱۳۹۹ را جابه جا 
کند، حدود ۵۰ دســتگاه لوکوموتیو کمبود دارد که ایــن میزان لوکوموتیو هم قابل 

تعمیر و بازسازی است. 
وی تاکید کرد: بخشی از لوکوموتیو زمین گیر هستند و تعمیر نشده اند و اگر تعمیر 
شــوند جابه جایی بار به فوریت به دوره اوج می رسد اما موضوع این است که راه آهن 
اصرار دارد برای تعمیر از دولت بودجه بگیرد و کماکان مالکیت این لوکوموتیوها را در 
دست خود داشته باشد که این سیاست اشتباهی است چراکه راه آهن متصدی خوبی 

در حوزه حمل و نقل نبوده  است. 
دبیر انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل ریلی با بیان اینکه سیاســت دیگر 
این اســت که این تعداد لوکوموتیو زمینگیر را به بخش خصوصی واگذار کند، افزود: 
همین جنازه  لوکوموتیوها متقاضی برای خرید دارد و اگر راه آهن این تعداد لوکوموتیو 
را به واگذاری بگذارد در چند ســاعت فوالدسازها تمام این لوکوموتیوها را خریداری 
می کنند چراکه به شــدت در بخش جابه جایی بار در حال زیان هســتند و به دلیل 
نبــود لوکوموتیوها زیان می کنند، نمی توانند تمام بــار خود را به جاده منتقل کنند. 
فوالدســازها متکی به حمل و نقل ریلی هستند و حمل و نقل جاده ای تا ۲۰ درصد 

هزینه فوالدی ها را افزایش می دهد. 

معاون وزیر کار اعالم کرد؛ ایجاد ۲۹۰ هزار شغل با اجرای طرح اشتغال روستایی

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اهمیت پروژه 
فیبر نوری منازل و کســب و کارها، از آغاز این پروژه توسط ۱۰ 

اپراتور در ۱۰ مرکز استان و ۶۵ شهر خبر داد.
رشته های شفاف شیشه ای و پالستیکی یا فیبر نوری بخش 
مهمی از تجهیزات ارتباطی زیرساختی در جهان را تشکیل داده 
است؛ فناوری اصلی که طی سال های گذشته در بخش ارتباطات 
ثابت ایران کمتر به کار گرفته شــده بود، اما در دولت سیزدهم 
مــورد توجه ویژه دولــت و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
قرار گرفته است. شبکه زیرساخت کشور با سرمایه گذاری دولت، 
بیش از ۷۰ هزار کیلومتر فیبر را برای اتصال شهرهای مختلف 
کشــور به یکدیگر فراهم کرده، اما در داخل شهرها هنوز شبکه 
دسترســی یا آخرین الیه اتصال به ساختمان های مسکونی و 
تجاری کشــور با تجهیزات قدیمی  هم وجود دارد که به شبکه 
مسی مشهور اســت؛ این شبکه به رغم گستردگی زیاد، توانایی 
کمی برای سازگاری با فناوری های جدید و استفاده از خدمات 

پهن باند دارد.
این در حالی اســت که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی تا ســال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد 
کســب وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت  برثانیه به پهن باند 
ثابت دسترســی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و 
پنج میلیون کسب وکار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن باند ثابت 

باید بر بستر فیبر نوری شکل گیرد.
در همین رابطه، عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در دیدار هفتگی با نمایندگان مردم، به آخرین وضعیت 
توســعه ارتباطات در روستاها اشــاره کرد و گفت: در برخی از 
اســتان ها و مناطق به دلیل کوهســتانی و صعب العبور بودن 
مناطق، مشکالتی وجود دارد اما تالش می کنیم بر اساس برنامه 

ریزی انجام شده ارتباطات روستاها تامین شود.

زارع پور همچنین به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها 
نیز اشــاره کرد و گفت تاکنون ۱۰ شرکت و اپراتور برای اجرای 
این طرح ملی پای کار آمده اند و کار در  ۶۵ شهر در ۱۰ استان 
آغاز شده است و امیدوارم که تا دهه فجر سال جاری، در سراسر 
کشور آغاز شــود. بر اســاس این گزارش، وزیر ارتباطات برای 
بررسی بهتر وضعیت ارتباطات برخی از روستاها، با دهیار یکی 
از روستاها تماس گرفت و وضعیت ارتباطات و اینترنت روستا را 
بررسی کرد.  براساس اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
نماینــدگان حاضر در این دیدارها نیز به مشــکالت ارتباطات 
روستاها و مناطق حوزه انتخابیه خود، وضعیت فیبرکشی برخی 
از مسیرها و لزوم تقویت زیرساختهای ارتباطی پرداختند. یکی 
از هفت کالن پروژه شبکه ملی اطالعات توسعه زیرساخت های 
ارتباطی و فیبر نوری است و ایران در این حوزه جزو کشورهای 
انتهای لیست اســت اما توسط مســئوالن وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات تأکید شــده با برنامه  ریزی های صورت گرفته 
تا پایان دولت ســیزدهم ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها به 
فیبر نوری متصل خواهند شد که سرعت نامحدودی دارد؛ دولت 
منابع الزم را تامین کرده و ۸ درصد از درآمد اپراتورهای همراه 
به این موضوع اختصاص می یابد. همچنین  سرمایه الزم تامین 

شده و زیرساخت های حقوقی نیز فراهم شده است.

نــاوگان هوایی ایران به نوســازی نیاز دارد و به گفته رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری، با اخذ ۲۳ اختیار ویژه از مقام معظم 
رهبری، خرید هواپیما، هلی کوپتر، ترخیص قطعات و ارز تسهیل 

شده است.
به اذعان مسئوالن حوزه هوایی کشور، در حال حاضر حدود 
۲۰۰ هواپیمای کشور غیر فعال است؛ اگرچه تالش هایی برای 
ســاخت هواپیما هم انجام شده،   اما هنوز دراین زمینه کمبود 

وجود دارد، زیرا نیاز فعلی ما ۵۵۰ فروند هواپیمای فعال است.
در حالی که با شــرکت های هواپیمایــی فعلی که به دالیل 
مدیریت های اشتباه در ســنوات گذشته به بهانه هایی از جمله 
تحریم، عــدم مدیریت مالــی و جریان های نقــدی صحیح و 
مصــرف آن در خارج از مولفه های اقتصادی حمل ونقل هوایی، 
زیان انباشــته تولید کرده اند، امکان بهسازی ناوگان برای آینده 
وجود ندارد.   در این راستا محمد محمدی بخش، رئیس سازمان 
هواپیمایی کشــوری با بیان اینکه این ســازمان تســهیل گر و 
شتاب دهنده است، گفت: با اخذ ۲۳ اختیار ویژه از مقام معظم 
رهبری خرید هواپیما، هلی کوپتر، ترخیص قطعات، ارز تسهیل 
شده اســت بنابراین پیشــنهاد می کنیم در مبارزه با تحریم از 
این اختیارات بهره مند شــوید از ظرفیت های سایر بخش های 
صنعت استفاده شود. وی با بیان اینکه صنعت حمل ونقل هوایی 
با اســتفاده از اسناد باالدستی جزء معدود بخش هایی است که 
از ظرفیت های ســایر بخش های نظامی نیز اســتفاده می کند، 
خواســتار هم افزایی بخش های بالگردی متناسب با اهداف در 
نظر گرفته شــده در برنامه هفتم و برنامه های ۱۰ساله شد تا با 
تجمیع نظرات موافق و مخالف در حوزه برنامه ریزی به برنامه ای 

هدف مند و دارای زمان و مکان مشخص دست یابیم.
رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه نیاز جدی 
کشــور در حوزه غیرنظامی ۷۰۰ فروند بالگرد است، اظهار کرد: 
در کارگروهی که بدین منظور در ســازمان هواپیمایی کشوری 

تشکیل شده است، از تمامی ظرفیت ها، بازیگران و نقش آفرینان 
این حوزه استفاده خواهد شد و پس از تدوین برنامه اجازه عدول 
و خروج از برنامه به صورت ســلیقه ای و شخصی به کسی داده 
نخواهد شد. محمدی بخش با تأکید بر اداره کردن این بخش به 
صورت علمــی و اقتصادی اضافه کرد: در اداره صنعت متدهای 
جدید جایگزین متدهای قدیمی شود چرا که دیگر نمی توان به 
سبک گذشته صنعت را اداره کرد. بنابراین استفاده از شرکت های 

دانش بنیان راهبردی اساسی برای عبور از تحریم هاست.
*بازار هلی کوپتری ایران اشباع نشده است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به استفاده از ظرفیت های 
ایجاد شــده مطابق با تبصره ۱۸ برای شرکت های دانش بنیان 
اشــاره کرد و گفت: بازار هلی کوپتری ایران اشباع نشده است، 
بنابراین پیشــنهاد می کنم رقابت غیرمفید را کنار بگذارید و از 
این ظرفیت ایجاد شــده استفاده کنید و مطمئن باشید جایی 
که هدفمندی ایجاد شده است سازمان هواپیمایی کشوری دیگر 
معافیت صادر نمی کند، پس با هم مشــارکت کرده و از زنجیره 
تأمین و توانمندی های بخش های دیگر به خوبی استفاده کنید.

محمدی بخش با بیان اینکه توســعه در این بخش نامتوازن 
است خواســتار ریل گذاری برای ساخت هواپیما و بالگرد شد و 

افزود: بخش بالگردی ایران از کارنامه درخشانی برخوردار است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد؛

آغاز پروژه فیبر نوری در ۱۰ مرکز استان و ۶۵ شهر
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد؛

نیاز جدی کشور به ۷۰۰ فروند بالگرد غیرنظامی
اقتصــاددان معروفی معتقد 
اســت که مــا تمایــل داریم 
چالش های اقتصادی را موقتی و 
به سرعت برگشت پذیر مشاهده 
کنیم اما این بار جهان به سمت 
تغییر اقتصادی و مالی عمیقی 
به جــای یک رکود دیگر پیش 

می رود.
به گزارش اکونومیک، محمد 
اقتصادی  ارشد  مشاور  االریان، 

آلیانز و مدیرعامل ســابق شــرکت بانفوذ بازار اوراق قرضه پیمکو نوشت که 
ترکیبی از فشــارها بر عرضه، انقباض بانک مرکزی و شکنندگی بازار، همگی 

بر رشد تاثیر می گذارند.
ســه روند جدید، تغییر از تقاضای ناکافی بــه عرضه ناکافی به عنوان یک 
عقب نشــینی بزرگ چند ساله بر رشــد، نقدینگی بی حد و حصر بانک های 
مرکزی و شــکنندگی فزاینده بازارهای مالی به طور خاص به چنین تحولی 
اشاره می کنند و احتماالً نقش مهمی در شکل دهی به نتایج اقتصادی در چند 

سال آینده خواهند داشت.
وی معتقد اســت: »این تغییرات به توضیح بسیاری از تحوالت اقتصادی 
غیرعادی چند سال اخیر کمک و احتماالً با افزایش مکرر و شوک های شدید، 

عدم اطمینان بیشتری در آینده ایجاد می کنند«.
این اقتصاددان هشدار داد که این تغییرات بر افراد، شرکت ها و دولت ها - از 

نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی - تأثیر خواهند گذاشت.
االریــان از فدرال رزرو آمریکا به ویژه به دلیل کندی در تشــخیص تأثیر 
مخرب تورم بر اقتصاد ســپس افزایش شــدید نرخ بهره برای جبران زمان از 

دست رفته انتقاد کرد.
وی همچنین گفت که بازارها به گونــه ای آموزش دیده اند که انتظار پول 
آســان از بانک های مرکزی داشته باشند و تاثیر ناخوشایند آن بر بخش قابل 
توجهی از فعالیت های مالی جهانی به مدیریت دارایی ها، ســهام خصوصی و 

صندوق های تامینی و نهادهای کمتر تحت نظارت سرازیر می شود.

اقتصاد جهانی در آستانه شوک  شدید

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی:

جنازه  لوکوموتیوها هم 
خریدار فوری دارد
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مدیر ســامانه هوشــمند سوخت 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: تولید کارت پیش از این توسط 
یک شــرکت و کدگذاری منحصر به 
آن شرکت انجام می شــد، گروهی از 
محدودیت  این  توانستند  کارشناسان 
را بردارنــد، به  نحوی که در یک هفته 
گذشته روزانه ۳۰ هزار کارت سوخت 

تولید شده است.
محمد صادقی، با بیــان اینکه در 
حــوزه بومی ســازی و تولیــد کارت 
ســوخت نیز ۵ میلیون درخواســت 
دریافت شــده اســت، اظهار کرد: در 
ماه جاری نخســتین سری از کارت ها 
تحویل می شــود و افزون بر آن، با دو 
شرکت دیگر نیز وارد مذاکره شدیم که 
از هرکدام یک میلیون درخواست برای 

تولید کارت اعالم شده است.
وی افــزود: حدود یک میلیون نفر 
نیروی انســانی در بخش تولید کارت 
سوخت مشــغول هستند و امیدواریم 
بتوانیم به سرعت آمار تولید را افزایش 

دهیم.
مدیر ســامانه هوشــمند سوخت 
کشــور از راه اندازی ســامانه ای به نام 
جی تی اس و تشکیل مرکزی همانند 
مرکز پاســخگویی ۰۹۶۲۷ خبر داد و 
گفت: این مرکز متشکل از اپراتورهایی 
اســت که اطالعاتی در زمینه کارت 
هوشــمند را دریافت و در سیســتم 

بــه پشــتیبان های مناطق  تغذیه و 
ارجاع می دهند تــا کارهای خدماتی 
انجام شــود، همچنین این سامانه که 
به تازگی در بســتر اینترنتی راه اندازی 
شده است، در اختیار جایگاه داران قرار 
گرفته و می توانند اقدام به اعالم خرابی 
نازل جایگاه کنند، ضمن  اینکه امکان 
رصد و گزارش گیــری از جایگاه های 
ثبت شده در حوزه خرابی توسط مدیر 
سامانه هوشمند و مدیران مناطق نیز 

وجود دارد.
صادقــی ادامه داد: بــرای هر ۱۵ 
جایــگاه یک مســئول در نظر گرفته 
شــده تا حین نظارت و دریافت اعالم 
مشــکل، ظرف ۲۴ ساعت پاسخ های 
الزم ارائــه شــود و در صــورت عدم 
رســیدگی، هشداری در سیستم قابل 
مشــاهده اســت که برای پیگیری به 

مدیران مناطق ارسال خواهد شد.
*۴ مدل از تجهیزات ســامانه 
بومی سازی  ســوخت  هوشمند 

می شود
مدیر ســامانه هوشــمند سوخت 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
از حضــور و فعالیــت چهار شــرکت 
دانش بنیان و ســاخت چهــار مدل از 
تجهیزات موردنیاز ســامانه هوشمند 
ســوخت به همت این شرکت ها خبر 
داد و گفت: بومی سازی این تجهیزات 
در دستور کار این شرکت قرار گرفته و 

از خردادماه تاکنون پیشرفتی مطلوب 
داشته است.

صادقی به دو ابــزار مهم در حوزه 
ســامانه هوشمند ســوخت از جمله 
که  مرکزی  )کنترل کننده  آی پی سی 
ارتباط کارتخوان با ســرور جایگاه را 
برقرار می کند( و پی تی )دستگاه های 
کارت خــوان( اشــاره و اظهــار کرد: 
ایــن تجهیزات به صــورت پایلوت در 
جایگاه های ۹ استان نصب شده و پس 
از آزمایش، خوشبختانه عملکرد خوبی 

داشته است.
وی بــه حضــور و فعالیــت چهار 
شــرکت دانش بنیان و ساخت چهار 
مــدل از تجهیزات موردنیاز ســامانه 
هوشمند سوخت توسط این شرکت ها 
اشــاره و تأکیــد کرد: پیــش از این، 
تجهیزات این ســامانه انحصاری و در 
اختیار شــرکت های خارجی بود که 
خوشبختانه بومی سازی این تجهیزات 
در دستور کار شرکت ملی پخش قرار 
گرفته و از خردادماه امســال تاکنون 
پیشــرفت هایی مطلوب در این زمینه 

حاصل شده است.
دیزلی  نــاوگان  *ســوخت 
برون شهری بر اساس سهمیه پایه 

و عملکردی اختصاص می یابد
وی با اشــاره به تخصیص سهمیه 
سوخت به ناوگان دیزلی برون شهری 
به دو شیوه  سهمیه پایه و عملکردی 

گفــت: اطالعــات خودروهایــی که 
به صورت عملکردی پایش می شــوند، 
از طریق سازمان راهداری جمع آوری 
و ســهمیه نفت گاز بر اســاس مبدأ و 
مقصدی که حرکــت کرده اند، تعیین 

می شود.
مدیر ســامانه هوشــمند سوخت 
در تشــریح نحوه تخصیص سهمیه بر 
مبنای تناژ افزود: ســازمان راهداری 
مقدار پیمایش و مشــخصات نفتکش 
را به شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اعالم می کند و این شــرکت بر 
کارگروه کمیته  قواعدی که  اســاس 
لیتراژ  پیمایش مشخص کرده میزان 
را محاسبه و در سیستم تغذیه می کند.

صادقی درباره تخصیص سوخت به 
کامیون هایی که کارکرد کمتری دارند، 
بیان کرد: برای این دسته از کامیون ها 
تنها سهمیه پایه در نظر گرفته شده و 
هدف تشویق برای افزایش عملکرد و 

در نتیجه افزایش سهمیه است.
وی با بیــان اینکه خودروهایی که 
کارکرد خوبی دارند، مشــکل خاصی 
در زمینه ســهمیه ندارند و بیشترین 
کاهش مربوط به ســهمیه پایه است، 
اعالم کرد: این اواخــر به دلیل تغذیه 
نکردن کامل اطالعات از سوی سازمان 
راهداری، وقفه ای در تخصیص سهمیه 
پیش آمد که با بررسی های انجام شده 

خوشبختانه این مشکل برطرف شد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره 
ســوخت کامیون های درون شــهری 
که ویژه حمل بار و مســافر در داخل 
شهرها هستند، گفت: از طریق سازمان 
شهرداری ها کاربرگی برای این دسته 
از خودروها صادر می شــود که در این 
کاربرگ ها، مبدا و مقصد درون شهری 
مشخص و بر اساس پیمایش، سوخت 
به ناوگان دیزلی درون شهری نیز تعلق 

می گیرد.
سامانه هوشمند سوخت از ابتدای 

ســال ۱۳۸۶ در شــرکت ملی پخش 
فعالیت  ایــران،  نفتی  فرآورده هــای 
خــود را به صورت رســمی آغاز کرد. 
سرویس های اصلی ســامانه در قالب 
خدمــات ســهمیه بندی، مدیریــت 
فروش جایــگاه، پرداخت الکترونیک، 
مدیریت تخصیص و برداشت سهمیه، 
مدیریت کارت، پشــتیبانی تجهیزات 
ســخت افزاری و نرم افزاری جایگاه ها، 
مدیریــت از راه دور مجاری عرضه و 
مدیریت امور مشتریان ارائه شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی مطرح کرد؛

ضرورت واردات خودروهای دوگانه سوز
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی با اشاره به صحبت های وزیر صمت 
مبنــی بر نبود مانع برای واردات خوردو، گفت: در شــرایط فعلی که مصرف بنزین 
رو به افزایش و بیش از ۵۰ درصد ظرفیت ســی ان جی کشور خالی است، پیشنهاد 
می شود دولت، واردات خودرو با کیفیت دوگانه سوز را در دستور کار خود قرار دهد 
و خودروســازان داخلی نیز موظف شوند۷۰ تا ۸۰ درصد تولیدات خود را به دوگانه 

سوزها اختصاص دهند.
محســن جوهری بــا تاکید بر اینکــه در حال حاضر پتانســیل افزایش عرضه 
ســی ان جی از ۲۰ میلیون به ۴۰ میلیون متر مکعب در روز وجود دارد، اظهار کرد: 
علت اینکه این موضوع تحقق پیدا نمی کند، نبود تقاضا است، دولت طی سال های 
اخیر خودروســازان را موظف به تولید خودروهای دوگانه سوز نکرده و برای تبدیل 

خودرو بنزینی به سی ان جی نیز اقدام موثری انجام نشده است.
وی با اشــاره به اقداماتی که در دهه ۸۰ برای توسعه صنعت سی ان جی صورت 
گرفت، گفت: در آن زمان حدود یک میلیون خودرو بنزینی کشــور به سی ان جی 
تبدیل شــد اما بعد از آن یا دولت مصوبه ای نداشــت و یا اگر مصوبه ای نیز وجود 
داشــت، کارساز نبود و یا اینکه مشکالتی وجود داشت، که در نهایت توسعه محقق 
نشد. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی ادامه داد: بنابر این در حال حاضر 
با توجه به اینکه واردات خودرو آزاد شده و طبق گفته های وزیر صمت هیچ مانعی 
برای واردات خودرو وجود ندارد، پیشــنهاد ما به دولت این اســت که خودروهای 
دوگانه ســوز با کیفیت باال را وارد کند و از این طریق  باعث شود که افزایش تقاضا 
در حوزه سی ان جی اتفاق بیفتد و به این صورت ما می توانیم کاهش مصرف بنزین 

هم در کشور رقم بزنیم.
*پتانسیل تامین سوخت سی ان  جی برای هشت میلیون خودرو

جوهری با بیان اینکه اگر دولت طرح خوبی برای واردات خودروهای دوگانه سوز 
با کیفیت باالی خارجی با تعرفه پایین گمرکی داشــته باشد هم در کاهش مصرف 
بنزیــن و هم در افزایش تقاضا برای ســی ان جی موثر خواهد بود، گفت: بزرگترین 
معضل کشور مصرف باالی بنزین اســت، اینکه در تابستان مصرف بنزین بیش از 

۱۰۵ میلیون لیتر در روز بود یک فاجعه برای کشور تلقی می شود.
به گفته وی در حال حاضر چهار میلیون خودرو در کشور گازسوز است و ظرفیت 
همین میزان نیز در کشور وجود دارد یعنی به راحتی می توانیم سوخت سی ان جی 
حدود هشــت میلیون خودرو را بدون اینکه یک ریال دولت ســرمایه گذاری کند 
عرضه کنیم و صرفه جویی روزانه حداقل ۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشــور محقق 

خواهد شد. 

امینی از تدوین ســند مدیریت تنش آبی ســاالنه در کنار اجرای ۸۰پروژه 
اضطراری برای مقابله با بحران آب در کشور خبر داد وگفت: فرآیند آبرسانی به 

۱۰ هزار روستای کشور به صورت سیار انجام می شود.
به گزارش وزارت نیرو، هاشم امینی معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری 
شــرکت آبفای کشور با اشاره به کاهش ذخایر منابع آبی کشور، از پیش بینی 
برنامه های مقابله با تنش آبی در شــهرها و آبرسانی سیار در روستاهای کشور 

خبر داد.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آبفای کشور در همین زمینه 

تصریح کرد: ۲۵۷ تصفیه خانه فاضالب در دست بهره برداری است.
*تدوین ســند مدیریت تنش آبی ساالنه در کنار اجرای طرح های 

اضطراری
وی از پیش بینی برنامه های مختلف برای مقابله با تنش آبی ســال جاری 
و ســال آینده خبر داد و گفت: این مهم شامل طرح های اضطراری، طرح های 
اولویت دار، تدوین ســند مدیریت تنش آبی ساالنه، تدوین برنامه جامع چهار 
ســاله و برگزاری جلسات فنی و کارشناسی با شرکت های آبفا و آب منطقه ای 

می شود.
امینی در تشریح تدوین برنامه جامع چهار ساله توضیح داد: افزایش ظرفیت 
مخازن آب؛ حفر، تجهیز و بازســازی چاه؛ پروژه های ارتقای کیفی و احداث و 
بازســازی خطوط انتقال، توزیع و ایستگاه پمپاژ از جمله مواردی است که در 

این حوزه پیگیری و اجرایی می شود.
*پیش بینی ۸۰ پروژه اضطراری برای تأمین آب شرب

معاون شــرکت آبفای کشور با اشاره به برنامه ریزی برای پیشبرد ۸۰ پروژه 
اضطراری در تأمین آب شــرب، اضافه کرد: ۲۸۷ شــهر در معرض تنش آب 
شــرب هستند که از این بین ۸۷ شهر در وضعیت اضطراری قرار دارند؛ اعتبار 
مورد نیاز برای اجرای پروژه های اضطراری تأمین آب شــرب برابر با ۱۰۸ هزار 

میلیارد ریال است.
*اجرای طرح جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور توسط وزارت 

نیرو
وی در ادامه به طرح آبرسانی سیار در روستاهای کشور اشاره کرد و افزود: 
به رغم سرمایه گذاری های صورت گرفته در سالیان اخیر برای ایجاد تأسیسات 
آبرســانی در روستاها و شــهرها و همچنین اجرای طرح جهاد آبرسانی برای 
تأمین آب ۱۰ هزار روســتای کشور توســط وزارت نیرو، همچنان تعداد قابل 
مالحظه ای از روستاهای کشور به دالیل مختلف از جمله خشکسالی و از بین 
رفتن منابع آبی، کمبود آب در فصول گرم ســال، ســخت گذر بودن و فاصله 
زیاد از منابع آبی و یا عدم توجیه اقتصادی؛ توســط تانکرهای سیار، آبرسانی 

می شوند.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آبفای کشور در پایان با تاکید 
بر ضرورت تأمین اعتبار به منظور اجرای طرح های آبرسانی سیار، خاطرنشان 
کرد: با توجه به لزوم تجهیز ناوگان آبرسانی تانکری در سطح کشور به منظور 
پاسخگویی به شرایط اضطراری، در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، خریداری ۵۰۰ 

دستگاه تانکر آبرسانی ضروری است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

بهینه سازی مصرف انرژی در 
کشور متولی مشخصی ندارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اســالمی گفت: برای بهینه سازی مصرف 
انرژی قوانین متعددی در کشــور وجود دارد که در چرخه معیوب افزایش روز به روز 

میزان مصرف و تالش برای افزایش تولید مغفول واقع شده است.
مصطفی نخعی درباره راهکارهای مدیریت ناترازی گاز در سطح کشور، بیان کرد: 
متاســفانه چند سالی است که کشور با ناترازی گاز مواجه شده است و میزان مصرف 
از تولید در فصول ســرد سال پیشی گرفته است. در این شرایط هم باید میزان تولید 
را افزایــش داد و هم میزان مصرف را کنترل کرد تا بتوانیم ناترازی را مدیریت کنیم. 
تمرکز مســئوالن در این چند وقت بیشتر بر روی مدیریت مصرف بوده است. گفته 
می شــود بخش خانگی خط قرمز ما است منتها مصرف گاز در سایر بخش ها محدود 

می شود، حتی به جای گاز در برخی از حوزه ها فرآورده نفتی می سوزانند.

*فرآورده نفتی که می تواند برای کشــور ارز آوری داشــته باشد را در 
نیروگاه ها می سوزانیم

وی در ادامــه اظهار کرد: فرآورده نفتی کــه ما می توانیم به راحتی صادر کنیم تا 
عایدی اقتصادی برای کشور داشته باشد در فصل سرد سال در نیروگاه ها و واحدهای 
تولیدی می سوزانیم که هم درآمد ارزی را از بین می برد و هم آلودگی زیست محیطی 

برای کشور ایجاد می کند و هم هزاران خسارت به کشور وارد می شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: متاسفانه ما با چرخه معیوب افزایش روز 
به روز مصرف و ســرمایه گذاری برای افزایش تولید مواجه هستیم، تا کی قرار است 

مدام مصرف باال برود و ما نیز به دنبال افزایش سرمایه گذاری در تولید باشیم.
نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: الزم است که بهینه 
ســازی مصرف انرژی در سطح کشور جدی گرفته شــود. ما برای این موضوع قانون 
هدفمنــدی یارانه ها، قانون هوای پاک، قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیر را داریم 
اما به آن ها عمل نمی شــود. علت اصلی آن این است که بهینه سازی در سطح کشور 
متولی مشخصی ندارد. بهینه سازی یک موضوع چند بخشی و بین وزارتخانه ای است. 
اتفاقا بخش زیادی از انرژی در واحدهای تولید کننده انرژی یعنی خود پاالیشگاه ها و 

نیروگاه ها به هدر می رود.
*پاالیشگاه ها و نیروگاه ها خود بخشی از انرژی را هدر می دهند

وی در ادامــه تاکید کرد: خود پاالیشــگاه ها و نیروگاه ها خودشــان انرژی را هدر 
می دهند، راندمان خیلی از نیروگاه ها پایین اســت و با راندمان ۲۰ الی ۲۵ درصد در 
حال فعالیت هستند در حالی که نرم دنیا باالی ۵۰ درصد است. فکر نمی کنم که در 
کوتاه مدت بتوانیم این ناترازی را با افزایش تولید جبران کنیم. کار منطقی این است 
که ما با بهینه ســازی میزان مصرف را کنترل کنیم. قرار نیست مصرف مدام افزایش 

یافته و ما نیز مدام تولید را باال ببریم.
نخعی افزود: البته ظرفیت تولید گاز در سطح کشور بیشتر از این ها است و حتما 
باید در این حوزه ســرمایه گذاری شود، حداقل باید با سرمایه گذاری همین سطح از 
تولید را حفظ کنیم. اگر در این بخش ســرمایه گذاری نکنیم و با افت فشار چاه های 

گاز مواجه شویم همین تولید را نیز نمی توانیم حفظ کنیم.

معاون شرکت آبفای کشور: سند مدیریت تنش آبی کشور تدوین شد 

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش گفت: تعهدات صادرات بنزین 
از دولت قبــل ایجاد شــده بود که 
طبیعتا قیمت بنزیــن در آن دوره ها 
متفاوت از وضعیت فعلی است و این 
موضوع در آمار گمرک تاثیرگذار بوده 

است.
جلیل ساالری مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخــش فرآورده های 
نفتی با اشــاره به وضعیــت میزان 
صــادرات و قیمت بنزیــن صادراتی 
عنوان کــرد: متاســفانه دولت قبل 
بــدون توجه بــه ظرفیت های تولید 
برنامه های  کشور،  پاالیشگاه های  در 
دســتوری را برای صــادرات بنزین 
تعریف کرده بود.  وی گفت: مثال اگر 
به این برنامه ها در ســال ۹۹ مراجعه 
کنیم، می بینیم که خوراک پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس چهارصد هزار و 
خرده ای تعریف شــده است و مرتبا 
هم ایــن برنامه ها به دلیل غیرواقعی 
بودن، اصالح شده است و واقعا سابقه 
نداشــته اســت که در یک سال سه 

مرتبه بر برنامه اصالحیه زده شود.
ســاالری افزود: در این برنامه ها، 
میــزان تولید بنزین خیلی غیرعادی 
و غیرواقعــی تعیین شــده و عددها 
در برخی ماه هــا باالی ۱۰۹ میلیون 
لیتــر در روز اســت. بر اســاس این 
برنامه، وزیــر نفت وقت، یک تکلیف 
صادرات بنزین را ایجاد کرده اســت. 
بر این اســاس در ۴ ماه پایانی سال 
۹۹ صادرات ۲۶ میلیون لیتر در روز 

بنزین دیده شده است.
*دولت قبــل ۲ میلیارد لیتر 
تعهد صادرات بنزین برای دولت 

سیزدهم ایجاد کرد
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش 
و پخش گفــت: اما با وجــود اینکه 
تولید بنزین از برنامه انحراف داشت، 
بخش بازرگانی برای صادرات بنزین 
بدون توجه به تــراز تولید و مصرف 
و وضعیــت موجودی اقــدام کرد و 

قراردادها امضا شد.
وی اظهــار داشــت: بســیاری از 
شــرکت ها نیز با این افــق دید که 

صادرات بنزین ایران افزایشی خواهد 
بود، شروع به امضای قرارداد با بخش 
بازرگانی و پرداخت نقدی بهای بنزین 

کردند.
ســاالری ادامــه داد: وقتی دولت 
سیزدهم بر ســر کار آمد، ما دیدیم 
کــه حجــم قابــل توجــه تعهدات 
صادرات بنزین باقی مانده اســت و 
انجام تعهدات به دولت فعلی واگذار 
شده است. تعهدات دولت قبل برای 
صــادرات بنزین در حوزه دریایی ۱۲ 
میلیون بشکه و در حوزه زمینی هم 

۲۰۰ میلیون لیتر بود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش گفت: دقت کنید که در دولت 
قبل، خریــد این محموله های بنزین 
انجام شــده و پول پرداخته شده بود 
و در خزانه رفته و مصرف شــده بود 
و مــا مجبور بودیم این تعهدات را به 

صورت تدریجی انجام دهیم. 
وی عنــوان کــرد: در بنــدی از 
قرارداد هم این شرایط در نظر گرفته 
شــده بود که اگر در بازه زمانی ای ما 

سوخت نداشته باشیم، می توانیم در 
اسرع وقت این محموله ها را به صورت 

تدریجی تحویل دهیم.
*قراردهای صادرات بنزین در 
دولت قبل بــا قیمت ثابت امضا 

شده بود
ســاالری گفت: تعهدات صادرات 
بنزیــن از دولت قبل در ســال های 
۱۳۹۹ و حتی ۱۴۰۰ ایجاد شده بود 
که طبیعتا قیمت بنزین در آن دوره ها 
متفاوت از وضعیت فعلی است، مثال 
در آن زمــان محموله هایی با قیمت 
تنی ۲۳۵ دالر فروخته شــده بود که 
خب عدد پایینی نســبت به وضعیت 

فعلی قیمت بنزین است.
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش 
و پخش گفت: توجه داشــته باشید 
که در ایــن قراردادها، قیمت ثابت و 
نه شــناور در نظر گرفته شده بود و 
به صــورت نقدی هم در همان زمان 
پرداخت شده بود. این موضوع باعث 
شد که ما مجبور باشیم در این دولت 
بنزین را در قیمت های ۲۰۰ تا ۴۰۰ 

بدهیــم درحالیکه  دالری تحویــل 
قیمت فعلی روی تنی ۸۰۰ دالر بود.

وی اظهار داشت: در نتیجه تسویه 
کــردن قراردادهای قبلــی و تحویل 
بنزیــن در آمار گمرک هم تاثیرگذار 
بوده اســت و باعث شــده میانگین 
قیمــت افت پیــدا کند نــه اینکه 

ارزان فروشی شده باشد.
ســاالری گفت: ما مجبور بودیم 
که محموله هــا را تدریجــا تحویل 
دهیم زیرا بــا روی کار آمدن دولت 
ســیزدهم و واردات واکســن، شیوع 
کرونا فروکش کرد و محدودیت های 
کرونایی برداشــته شد در نتیجه فنر 
مصــرف بنزین رها شــد و به میزان 
تولید نزدیک شد.  مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش در پایان گفت: 
از طرفی ما باید برنامه ریزی می کردیم 
که بنزین موردنیاز در تعطیالت نوروز 
۱۴۰۱ را ذخیــره و تامیــن کنیم و 
اولویت مــا این موضوع بود و تدریجا 
هــم تعهــدات صادراتــی را انجام 

می دادیم.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش پاسخ داد؛ آیا بنزین ایران نصف قیمت صادر شد؟

معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران پاسخ داد؛ کدام دشت ها بیشترین فرونشست را دارند؟
حمید رحمانی، معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران عنوان کرد: ایران در منطقه ای کم آب و بطور تقریبی خشک قرار دارد، میزان آب های سطحی و 
ریزش های جوی کم بوده و در بسیاری از نقاط با حفر چاه و قنات سعی شده آب مورد نیاز از سفره های زیرزمینی تامین شود، در نتیجه با برداشت بی رویه از این منابع، به تدریج سطح آب زیرزمینی پایین رفته و در ادامه 
منجر به فرونشست زمین شده است. به گفته وی سازمان زمین شناسی کشور به عنوان مسئول بررسی مخاطرات زمین شناسی کشور، بررسی ها و اندازه گیری هایی را در نقاط مختلف انجام داده است. اولین گزارش این 
سازمان در سال ۱۳۷۷ در رابطه با فروچاله اختیار آباد کرمان تهیه شده و در دشت کبودراهنگ و فامنین استان همدان نیز فروچاله های متعددی دیده شد. در ادامه کارشناسان سازمان زمین شناسی کشور در سال ۸۰ تا 
۸۱ بررسی های جامعی را جهت بررسی سازوکار فرونشست ها و خطرات ناشی از آنها انجام دادند. به گفته معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران بررسی های 
دور سنجی در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاکنون محدوده و نرخ فرونشست دشت های تهران-شهریار، ورامین، قرچک، ایوانکی، گرمسار، کرج، هشتگرد، قزوین، اصفهان، کاشان، مهیار، گلپایگان، مشهد، 

نیشابور، کاشمر، تربت حیدریه، رفسنجان، زرند و کرمان را مشخص کرده که در بین آنها دشت های رفسنجان و کاشمر با نرخ سالیانه ۳۰ سانتی متر بیشترین نرخ را داشته اند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت:

روزانه ۳٠ هزار کارت سوخت تولید می شود
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  یکشنبه 1۳ آذر 1401  ۷
  ۹ جمادی االول 1444ـ  4  دسامبر ۲0۲۲

 سال دهم-شماره ۳۳۵

 نصب حفاظ روی کامیون ها اجباری شد
جانشــین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از الزامی شــدن نصب حفاظ ایمنی در کامیون ها خبر داد. سردار سید تیمور حسینی با اشاره به تصادف میان خودروهای سواری با کامیون ها که موجب رفتن خودرو به زیر 
کامیون و آسیب دیدگی راننده و سرنشینان خودروهای سواری می شود، گفت: برخی از کامیون ها و به خصوص کامیون های بنز  دارای شرایطی هستند که ارتفاع سپر جلو و عقب آنها به گونه ای است که در صورت برخورد با 
خودروهای سواری، این خودروها به زیر کامیون رفته و اصطالحا له می شوند. در واقع این ویژگی سبب شده تا در هنگام تصادف آسیب و خساراتی که به خودروهای سواری وارد می شود، تشدید شود. وی ادامه داد: بنابراین 
در راستای کاهش جانباختگان حوادث رانندگی تدبیر جدیدی برای این دسته از کامیون ها اتخاذ شده و آن الزام نصب حفاظ ایمنی برای این کامیون هاست. طرحی که بناست از اول دی ماه اجرا شود حسینی با بیان اینکه 
این موضوع در کمیســیون ایمنی راه ها نیز به تصویب رســیده است، گفت: کامیون های مذکور باید از یک حفاظ ایمنی استفاده کنند که در صورت وقوع تصادف از هدایت خودروی سواری به زیر کامیون جلوگیری شود. 
جانشین پلیس راهنمایی و  رانندگی فراجا درباره اینکه چه تعداد کامیون باید حفاظ ایمنی را نصب کنند، گفت: برآوردها نشان می دهد که از مجموع حدود ۴۰۰ هزار دستگاه کامیونی که در کشور داریم تقریباً ۱۸۰ هزار 
دستگاه نیاز به نصب حفاظ ایمنی دارد که این موضوع از چندین ماه قبل به آنان اعالم شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تهران اعالم کرد؛

سازمان پسماند به دنبال گرفتن برق از گاز متان
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری تهران از تالش این ســازمان 
بــرای گرفتن بــرق از گاز متان با کمک 
شــرکت های داخلی در مجموعه آرادکوه 

خبر داد.
چنــدی پیش بود که ناســا از وجود 
ابر پنج کیلومتری متــان در چند نقطه 
از دنیا و بر فراز جنوب شــهر تهران خبر 
داد. آدرســی در عکس منتشر شده ناسا 
بود که بــه مجتمع دفن زبالــه آرادکوه 
می رسید. در همین راستا نیز رئیس مرکز 
ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت 
محیط  زیست گفت بخش قابل توجهی از 
زباله ها در آرادکوه دفن می شود که تولید 

متان دارند.
پس از دی اکسید کربن، متان دومین 
گاز گلخانــه ای مهم اســت و آنطور که 
انجمن جهانی هواشناســی اعالم کرده، 
میــزان این گاز به باالتریــن حد در ۴۰ 
ســال گذشته رسیده است؛ گازی که ۸۰ 
برابر قوی تر از دی اکســید کربن است. از 
آنجا که متــان گاز بدون بو و بدون رنگ 
است، امکان ردیابی آن چندان کار راحتی 
نیست، اما ماهواره ها امکان شناسایی این 

آالینده را دارند.
پس از اعالم این خبر توســط ناســا 

مسئولین شهرداری تهران با کمی عجله 
ابتدا وجود گاز متان در مجموعه آرادکوه 
را تکذیــب کردند و با زیر ســوال بردن 
گزارش های ناســا تالش در انکار موضوع 
داشــتند، بــه طوریکه علیرضــا زاکانی، 
شهردار تهران در جمع خبرنگاران درباره 
موضوع وجــود ابر متان در باالی آرادکوه 
می گوید: هنوز از ســوی دســتگاه های 
باالدســتی چیزی به ما اعالم نشده است 
و البته ناســا همه چیزش دروغ اســت و 
این هم دروغ اســت؛ این در حالیست که 
بعد از این اظهاراتش از تشــکیل گروهی 
از نخبگان دانشــگاهی برای بررسی این 

موضوع نیز خبر داد.
در واکنش دیگری عزیزی، مدیرعامل 
سازمان مدیریت پســماند تهران هم در 
ابتدا درباره وجود ابر متان بر فراز مجموعه 
آرادکوه گفته بود: این موضوع صرفا در حد 
یک گزارش خبری منتشر شده و پرسش 
ما از دانشــکده محیط زیســت دانشگاه 
تهران و محیط زیست تهران با این پاسخ 
مواجه شد که هنوز به صورت مکتوب از 
دستگاه های باالدســتی در این خصوص 
چیزی منتشر نشــده و این مسئله تنها 
در حد یک خبر اســت که نیاز به بررسی 
دارد. وی بــا تاکید بر اینکه ما اقدامی که 

در کهریزک موجب تولید گاز متان شود 
انجام نداده ایم اضافه کرده بود: البته بحث 
پسماند تر در مجموعه آرادکوه وجود دارد 
که هوادهی برای آن انجام می شــود؛ اما 
اقدامی که گاز متان در این مجموعه تولید 
کند ما نداشته ایم. محل های مختلفی در 
کهریزک وجــود دارد که می تواند در این 
مسئله عامل باشد. البته اگر اصل موضوع 
تایید شــود ولی هنوز گزارشــی در این 

خصوص به صورت مکتوب نداشته ایم.
این اظهارات در حالی مطرح شــد که 
آرش میالنی رئیس کمیته محیط زیست 
شورای شهر پنجم با تأیید وجود گاز متان 
در آرادکــوه اعالم می کند کــه در دوره 
پنجم مدیریت شهری پیگیری های زیادی 
برای جذب سرمایه گذار انجام شد و حتی 
یک شــرکت متعلق به کره جنوبی اعالم 
آمادگــی کرد که در این زمینه ســرمایه 

گذاری کند.
وی اظهــار کــرده بــود: بــه دلیل 
تحریم هایــی کــه در دوره ترامپ علیه 
ایران وضع شد سرمایه گذار کره ای دچار 
مشکل شد و نتوانست نسبت به مدیریت 
گاز متــان در تهران به ما کمک کند. گاز 
متان یکی از گازهای آالینده است که در 
بحث تغییر اقلیم بســیار مورد توجه قرار 

گرفته، چرا که چند برابر دی اکسید کربن 
اثر منفی در گرمایش زمین دارد.

بنابرایــن گزارش، عزیــزی در اظهار 
نظری جدید، ضمن تأیید وجود گاز متان 
در مجموعه آرادکوه و بررسی این موضوع 
در گذشته می گوید: درباره استحصال گاز 
متان در مجموعه آرادکوه ۳ ســال قبل 
یعنی در ســال ۱۳۹۸ قــرارداد اولیه ای 
با شــرکت کره ای منعقد شد و مطالعات 
اولیه ۶ ماه انجام شــد و مقرر شد هم از 
CVM اعتبار کربن آن استفاده کنیم و 

هم از فروش برق آن. لذا قراردادی منعقد 
شد و دوســتان ۶ ماه کارهای مطالعاتی 
انجــام دادند و رفتند که بــرای آغاز کار 

بیایند که موضوع برجام پیش آمد.
وی افزود: متاسفانه پرسنل این شرکت 
رفتند و هرچــه پیغام دادیم اعالم کردند 
که صبر کــرده ایم که ببینیم چه اتفاقی 
می افتد، اما ما صبر نکردیم و تمامی سعی 
خــود را می کنیم با شــرکت های دانش 
بنیان داخلی این فرایند را پیش ببریم و به 
هیچ عنوان این فرایند متوقف نشده است.

وی تاکید می کند: در کشورهای دیگر 
نیز فراخــوان بین المللــی مجدد زدیم 
و هم با شــرکت های داخلــی خودمان با 
چند مجموعه در حال مذاکره هســتیم 
این اقدامات قبل از اینکه ناســا گزارش 
ارائــه کنــد در حال انجام بــود، چرا که 
منبــع انرژی خوبی اســت و ما خودمان 
می خواهیم گاز آن را به برق تبدیل کنیم 
و این کار در مجموعه آرادکوه در حال رقم 
خوردن است و ان شااهلل خروجی آن نیز 

مشخص شود.

در صحن شورای شهر تهران مطرح شد

از ابهام در واگذاری بیمارستان آتیه ۲ تا باز شدن 
پای پروژه بابک زنجانی در حسابرسی منطقه ۲

اعضای شــورای شهر تهران گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۲ برای سال های 
۹۶ تا ۹۹ را تصویب کردند.

روز گذشته بررسی گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۲ برای سال های ۹۶ تا ۹۹ 
روی میز بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت و حبیب کاشانی عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه شورای شهر پس از قرائت گزارش حسابرس، گفت: در گزارش حسابرس 
عدم تعیین تکلیف یک پالک ثبتی مشــخص به چشم می خورد به گونه ای که ملک 
متعلق به شــرکت بابک زنجانی طی سال های ۹۰ و ۹۱ بابت دو فقره پروانه تخریب و 
ســاخت و همچنین عوارض محاسبه و جایزه خوش حسابی و تا پایان سال ۹۳ بابت 
مطالبات بانکی ناشــی از فاینانس های پروژه  بزرگراه طبقاتی صدر تهاتر شــده و برای 
مابقی نیز بابت هزینه های گودبرداری و پایدارسازی گود، هنوز تعیین تکلیف و تسویه 
مطالبات انجام نشده است. وی با بیان اینکه ۲۰ میلیارد تومان مانده مطالبات سازمان 
امالک از شــهرداری منطقه ۲ بابت اجاره خانه صفویان هنوز در حساب های فیمابین 
تعیین تکلیف نشده است، اظهار کرد: اسناد مالکیت ۱۶۸ قطعه اراضی به ارزش ۱۶۴ 
میلیارد تومان و ۱۳۴ باب ســاختمان به ارزش ۳۵ میلیارد تومان در اختیار حسابرس 
قرار نگرفته و به دلیل عدم دسترسی، تعیین آثار در صورت های مالی امکانپذیر نبوده 
اســت. کاشانی ادامه داد: مســئله بعدی در گزارش حسابرس پروژه مجتمع میالد در 
فاز دوم برج میالد اســت که جمعا ۳۸۰ میلیارد تومان قدرالسهم سرمایه گذاری قدر 
از هزینه های بارگزاری، پالک های ثبتی مشــخص در منطقه ۲۰ تهاتر شده، اما هنوز 
درصد فیزیکی پروژه، برنامه های آتی این پروژه و هزینه های سرمایه ای برای تکمیل این 
پروژه ارائه نشــده است و در مورد واگذاری بیمارستان آتیه ۲ نیز باید اعالم کنم علی 
رغم اینکه این پروژه در ســال ۹۸ به بانک شهر به مبلغ ۴۱۹ میلیارد تومان فروخته 
شــده، اما در دفاتر شهرداری منطقه در سال مالی مشخص مبلغ ۳۳۵ میلیارد تومان 
ثبت شده است و تا کنون مابه التفاوت آن ثبت نشده است و مبلغ شش میلیارد تومان 
بابت مشارکت شهرداری منطقه در مشارکت پروژه بازار بزرگ سنتی ستارخان فیمابین 
سازمان سرمایه گذاری و شرکت کیسون پرداخت شده که هنوز یک قطعه از این پروژه 

تعیین تکلیف نشده است و واگذاری سرقفلی ها نیز مشخص نشده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تاکید که هرگونه خرید و فروش 
ارز با هر مبلغی در خارج از شبکه بانکی یا صرافی های مجاز و از طریق افرادی 

مانند دالالن و ... ممنوع است.
اگر گذرتان به خیابان منوچهری، خیابان فردوسی، سبزه میدان و ... در تهران 
افتاده باشــد، حتما افرادی را دیده اید که زیر لب چند کلمه را تکرار می کنند؛ 
»دالر«، »یورو«، »ارز« و کلماتی از این دست که عمدتا واحدهای پولی معروف 
را دربر می گیرد. افرادی که خود را فروشنده و خریدار ارز معرفی کرده و گاهی 
حتــی مدعی خرید آن با قیمتی باالتر از صرافی و فروش آن با قیمتی کمتر از 

صرافی نیز می شوند. این ها دستفروشان ارز یا همان دالالن هستند.
این افراد ارز چندانی نیز همراه خود ندارند و اگر درخواســت مبلغ باالی ارز 
از آنان شود، چند دقیقه مشــتری را معطل می کنند تا ارز مورد نیاز را تامین 
کنند. ارزی که حتی گاهی اصالت آن هم می تواند مورد بحث باشد، با این وجود 
همچنان برخی از شــهروندان برای خرید و فروش واحدهای پولی خارجی به 

آنان مراجعه می کنند.
در این میان پرسشــی که مطرح می شود، این اســت که آیا اقدام این افراد 
برای خرید و فروش ارز در خیابان عالوه بر اینکه دارای ریســک باالیی اســت، 
جزو اقدامات مجرمانه نیز تعریف شده یا خیر، موضوعی که رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی تهران بزرگ، یعنی همان پلیسی که مسئولیت برخورد با سودجویان و 

سوداگران بازار ارز به آن واگذار شده، به آن پاسخ داده است.
ســرهنگ هدایت بهرامی درباره ممنوعیت فروش ارز در کنار خیابان یا به 
عبارتی دستفروشی ارز اظهارکرد: هرگونه خرید و فروش ارز در خارج از شبکه 
صرافی و بانکی داللی محسوب شده و جرم است. بنابراین افرادی که با حضور 
در کنار خیابان و ... اقدام به خرید ارز از شهروندان یا فروش ارز به شهروندان در 

خارج از این چرخه می کنند مرتکب عملی مجرمانه شده اند.

وی با بیان اینکه الزم اســت شهروندان نیز برای تهیه ارز مورد نیاز خود یا 
حتی فروش ارز خود به صرافی ها و بانک های مجاز مراجعه کنند، گفت: معامله 

ارز حتما باید در شبکه بانکی و صرافی های مجاز انجام شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ درباره اینکه برخی از دالالن ارزی 
ادعا می کنند که فروش جزئی ارز یا اصطالحا خرده فروشــی آن بالمانع است، 
اظهارکرد: چنین مواردی صحیح نیست. برخی از این افراد ادعا دارند که فروش 
کمتــر از ۱۰ هزار دالر، یا مثــال ۱۰۰۰ دالر نیازی به صرافی و ... ندارد. چنین 
مواردی اصال صحیح نیســت و اگر ثابت شــود که فردی داللی کرده در واقع 

مرتکب اقدام مجرمانه شده و با وی برخورد خواهد شد.
بهرامی افزود: البته یک نکته دیگر هم که الزم است شهروندان به آن توجه 
کنند، اصالت ارز است، معلوم نیست ارزی که آنان از فروشندگان کنار خیابان 
تهیه کرده اند اصل باشــد. ممکن است این ارزها جعلی و تقلبی باشد و پس از 
معامله نیز چون فرد دســتفروش محل ثابتی نداشته، امکان یافتن وی وجود 

ندارد.

کارشناس پستانداران گوشــتخوار دفتر حفاظت و 
مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست 
همزمان با روز جهانی یوزپلنگ با اشاره به پیدا شدن دو 
توله یوز گفت: باید بررسی شود که آیا تغییرات اقلیمی 
باعث تاخیــر در زادآوری یوزپلنگ ماده در فصل پاییز 

شده است یا این اتفاق دالیل دیگری نیز دارد.
در حالــی روز گذشــته) ۱۳ آذرمــاه( روز »جهانی 
یوزپلنگ« نامگذاری شــده اســت کــه در حال حاضر 
یوزپلنگ آسیایی گونه ای در معرض خطر انقراض به شمار 
می رود و در ایران کمتر از ۳۰ فرد از آن باقی مانده اســت 
این در حالیست که رسانه ای شدن کشف دو توله یوز از 
یک چوپان در توران به عنوان زیستگاه مهم یوز آسیایی 
انتقاداتی را نســبت به عملکرد سازمان حفاظت محیط 

زیســت در حفاظت از این منطقه و نحوه اطالع رســانی 
درباره یوزهای پیدا شده برانگیخته است.مرضیه موسوی 
به علت تولد دو توله یوز تازه مشــاهده شده در توران که 
توسط چوپانی از طبیعت جدا شده اند، اشاره کرد و گفت: 
از طرفی به دنیا آمدن آن ها در این فصل و از طرف دیگر 
جدا شدن آن ها از طبیعت باعث شده تا اتفاق خوبی برای 
این دو توله یک ماهه رخ ندهد. به نظر می رسد شاید علت 
تاخیــر در زادآوری با توجه به فاصله طوالنی بین فصل 
بهار تا پاییز تغییر اقلیم باشد. تغییر اقلیم و خشکسالی در 
پدیده های زیست شناختی گونه ها مانند تولید مثل حیات 
وحش یا گل دهی گیاهان بی تاثیر نیست اما باید بررسی 
کــرد که آیا می توان این تاخیر در زادآوری را تنها به پای 

تغییر اقلیم گذاشت یا خیر؟
موسوی همچنین احتمال رخ دادن دوباره این پدیده 

در چنین فصلی را ممکن دانست.
* اما و اگرهای آموزش جوامع محلی

این کارشــناس حیات وحش درباره جدا شــدن دو 
توله یوز از طبیعت توســط چوپان اظهار کرد: در توران 
اقدامات بسیاری درجهت آموزش جوامع محلی انجام شده 
اســت. این اتفاق نشان می دهد که ما هنوز برای آموزش 
و آگاه ســازی جوامع محلی عقب هستیم و به حد کافی 
این کار درست انجام نشده است. تالش بیشتری باید در 
جهت آموزش جوامع محلی مانند دامداران و چوپانان - 
که جامعه هدف ما هســتند - صورت بگیرد. وی افزود: 
تنها منطقه باقیمانــده و دارای اهمیت به لحاظ زادآوری 
یوزپلنگ »توران« است. چوپان کار اشتباهی در جداکردن 

توله یوزها در طیعت انجام داده است. در صورت مشاهده 
آن ها بدون مادر باید به محیط زیســت گزارش می کرد، 
نه اینکه به برداشــتن آن ها اقدام کند. احتمال آن وجود 
داشت که مادر توله ها به دنبال غذا رفته باشد، بدین جهت 
محیط بانان از دور به رصد توله ها می پرداختند و در صورت 
نیامدن مادر چاره ای می اندیشیدند. موسوی خاطرنشان 
کــرد: اکنون این توله ها از طبیعت جدا شــده اند چراکه 
دست انسان به آن ها خورده و بوی انسان گرفته اند، بدین 
جهت مادرشان دیگر آن ها را قبول نخواهد کرد و نمی توان 
در طبیعت رهایشان کرد. اکنون با دو چالش تولدشان در 

این فصل و جدا شدن از طبیعت مواجه هستند.
وی دربــاره احتمال زنده ماندن این دو توله توضیح 
داد: این توله ها یک ماهه و بســیار نابالغ هســتند. به 
عبارتی جداشــدن از مادر بــرای آن ها خیلی زود بوده 
است. سازمان تمام تالش خود را در جهت زنده ماندن 
آن ها انجام می دهــد. اکنون در پاســگاه محیط بانی 
منطقه هستند و هنوز مشخص نیست که آیا به تهران 

منتقل خواهند شد یا نه؟
موسوی در پایان تاکید کرد: بسیار باید برای موضوع  
آموزش تالش کنیم. صداوسیما خیلی می تواند در این 
زمینه با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری  کند. 
به عنوان نمونه در فصل بهار که فصل طبیعت گردی و 
همزمان زادآوری حیات وحش است به صورت زیرنویس 
در برنامه هــای پرمخاطــب به افرادی کــه در تماس 
مســتقیم با محیط زیست هستند، هشدار دهند که به 

نوزادان حیات وحش دست نزنند.

پلیس به خریداران و فروشندگان هشدار داد؛

ممنوعیت معامله ارز در خیابان

مدیر کل بهزیســتی استان بوشــهر گفت: در هشت ماهه 
نخست امســال موردی از کودک همسری در این استان ثبت 

نشده است و گزارشی نداشته ایم.
حسین اســدی راد یکشنبه ۱۳ آذر در نشست با خبرنگاران 
اظهار کرد: ۲۷ هزار نفر معلول در اســتان بوشــهر شناســایی 
شــده اند که ۱۱ هزار نفر معلول جسمی حرکتی، سه هزار نفر 
معلول شنوایی، سه هزار و ۵۰۰ نفر معلول بینایی، کمتر از سه 
هــزار نفر در حوزه بیماری اعصاب و روان مزمن، کمتر از هفت 
هــزار نفر اختالالت ذهنی و ۳۰۰ نفــر در حوزه صوت و گفتار 

دچار معلولیت هستند.
وی بیشــترین معلوالن را از ناحیه ضایعــه نخاعی اعالم و 
تصریح کرد: این نوع معلولیت روند صعودی در اســتان بوشهر 
دارد و مهمتریــن عوامل آن تصادفات جاده ای و حوادث مربوط 
به صنعت است؛ ۳۹۳ نفر در این استان دچار این نوع معلولیت 
هستند که سازمان بهزیستی عالوه بر پرداخت مستمری، ماهانه 
یک میلیون تومان حق پرســتاری نیز به خانواده این معلولین 

پرداخت می کند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر در خصوص مسکن معلولین 
یادآور شــد: امســال تعهد ســاخت ۱۹۵ واحد مسکونی ویژه 
معلوالن بر عهده بهزیســتی استان بوشهر بود که خوشبختانه 
تاکنون عملیات اجرایی ۳۳۴ واحد مســکونی آغاز شــده و در 

هشت ماهه نخست امسال ۱۱۲ واحد واگذار شده است.
اسدی راد ادامه داد: به خانواده های دارای یک معلول و زنان 
سرپرست خانوار برای هر واحد مسکونی ۱۰۰ میلیون تومان و 
بــه خانواده دارای ۲ معلول ۲۰۰ میلیون تومان کمک بالعوض 

پرداخت می شود.
به گفته وی، در اســتان بوشهر ۸۰۰ خانواده ۲ معلولی، ۹۷ 
خانواده سه معلولی، ۱۰ خانواده چهار معلولی و ۲ خانواده پنج 
معلولی در آمار بهزیســتی ثبت شده است که خدمات مختلف 
را دریافت می کنند. از جمله این خدمات انشعابات رایگان آب، 

برق و گاز به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان در ۶ ماهه نخست امسال 
بوده است.

* استقرار اورژانس اجتماعی در همه شهرهای استان 
بوشهر

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به استقرار اورژانس 
اجتماعی در همه شــهرهای این استان بیان کرد: این اورژانس 
در ۶ ماهه نخســت امسال به ۱۹۱۶ مورد تماس در زمینه های 
کــودک آزاری)۳۰۴ تماس(، همســرآزاری)۲۸۹ تماس(، فرار 
دختــران)۵۵ تماس(، اقدام به خودکشــی و اختالف شــدید 
خانوادگی پاسخ داده با خط تلفن اورژانس اجتماعی )۱۲۳( در 

۲۴ ساعت شبانه روز پاسخ داده است.
اسدی راد اظهار کرد: بهزیستی اســتان بوشهر تعهد ایجاد 
۱۲۰۰ فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ برای جامعه هدف برعهده 
دارد که تاکنون موفق به ثبت۸۷۰ شــغل در ثبت سامانه رصد 
اشتغال شده است؛ بر اساس ابالغ بانک مرکزی کارفرمایانی که 
با رعایت قوانین کار مددجویان بهزیستی را بکارگیرند عالوه بر 
معافیت پرداخت حق بیمه کارفرمایی تا هفت ســال، می توانند 
تا سقف چهار میلیارد تومان تسهیالت دریافت کنند و اگر فرد 
دارای معلولیت متوسط را به کار بگیرند بخشی از حقوق در قالب 

جبران کارایی به آنها پرداخت می شود.

رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشاره به صدور 
مجوز ارزیابی زیســت محیطی آشــوراده گفت: خوشبختانه 
ارزیابی زیست محیطی آشــوراده در قالب »تفرج گسترده« - 

همانطور که سازمان به دنبال آن بود - تایید شد.
یکی از طرح های زیســت محیطی پر سروصدای دهه های 
اخیر »طرح گردشگری جزیره آشوراده« بوده است. این پروژه 
در ســال ۹۳ آغاز شــد ولی در دولت  دوازدهم  در ســال ۹۷ 
برای اولین بار اجرای آن به عنوان یکی از مصوبات سفر رییس 
جمهوری به استان گلستان با دستور مقام قضایی متوقف شد 
و بار دیگر در ســال ۹۹ معاونت قضایی دادســتان کل کشور 
دســتور توقف این طرح را به دادستان گرگان ابالغ کرد اما با 
وجود انتقادات وارد شده به این پروژه مانند فعالیت شرکت های 
پرورش ماهی در قفس در میانکاله،  منشــاء ریزگرد شدن آن 
و از بین رفتن محیط زندگی امن پرندگان، طرح گردشــگری 
آشــوراده موفق به کسب مجوز ارزیابی زیست محیطی سازمان 
محیط زیست در دولت سیزدهم شد. این در حالیست که برخی 
کارشناسان نیز نســبت به صدور مجوز برای طرح گردشگری 
آشوراده انتقاداتی دارند. حر منصوری - دیده بان میانکاله - در 
واکنش به صدور مجوز برای طرح گردشــگری آشوراده اظهار 
می کند: من با گردشگری مخالف نیستم اما با نوع خاصی از آن 
موافق هســتم که سازگار با مناطق حفاظت شده است. به نظر 
می رسد طرحی که برای جزیره آشوراده در نظر گرفته شده به 
عنوان گردشگری متمرکز اصال نسخه مناسبی برای هیچ کدام 
از مناطق حفاظت شــده به ویژه منطقه بسیار حساسی مانند 
تاالب بین المللی میانکاله و سایر زیستگاه ها و تنوع حیات وحش 
آن نیســت. وی اضافه می کند: جزیره آشوراده در منتهی علیه 
شــرقی پناهگاه حیات وحش و ذخیره گاه زیست کره میانکاله 
اســت. بخش مهمی از این منطقه حفاظت شــده محســوب 
می شود که دستکاری در آن می تواند عواقب فاجعه باری داشته 
باشــد. از نظر فنی در قسمت غربی میانکاله به دلیل اشراف به 

خزر احداث پالژ و انجام ورزش های آبی به لحاظ مسائل زیست 
محیطی کامال اشتباه است. از سمت شرق در جزیره آشوراده هر 
نوع بارگذاری مانند پالژ، مکانی برای ورزش های آبی اشتباهی 

کامال استراتژیک و از نظر فنی مردود است.
در حالی که برخی کارشناســان مخالف اجــرای این طرح 
گردشگری هستند، علی سالجقه درباره ارزیابی زیست محیطی 
آشوراده اظهار کرد: خوشبختانه ارزیابی زیست محیطی آشوراده 
در قالب »تفرج گســترده« - همانطور که سازمان به دنبال آن 
بود - تایید شد. وی افزود: تالش شد تا موضوعاتی مانند احداث 
هتل و تقویت زیرساخت ها برای کل شهر و مجموعه بندرترکمن 
در دستور کار قرار گیرد و در آشوراده تنها به انجام اقداماتی مانند 
احداث آالچیق پرداخته شود. سالجقه در پایان گفت: در شورای 
عالی شهرسازی کشور نیز تنها »تفرج گسترده« مصوب شد و به 
هیچ عنوان »تفرج متمرکز« در آن منطقه در دستور کار نیست. 
خوشبختانه هیچ مشکل خاصی نداریم  و اقدامات الزم به خوبی 
درحال انجام است. گفتنی است، تفرج متمرکز شامل آن دسته 
از تفرج هاســت که نیاز به توسعه دارند مانند شنا، اسکی، اردو 
زدن، دوچرخه ســواری و بازدید آثار فرهنگی اما تفرج گسترده 
شامل آن دســته از تفرج هاست که نیاز به توسعه ندارند مانند 
کوهنوردی یا به توسعه اندک نیاز دارند مانند ماهیگیری، اسب 

سواری و تماشای جانوران در طبیعت.

توضیح رییس سازمان محیط زیست درباره مجوز »گردشگری آشوراده«کودک همسری در استان بوشهر ثبت نشده است

رئیس کمیســیون حمل و نقل شــورای شهر تهران با 
اشاره به وعده شهردار در مورد ورود تراموا به شبکه حمل 
و نقل تهران، گفت: در تهران بیش از آنکه نیازمند یک مد 
حمل و نقلی جدید باشــیم، نیازمند تخصیص منابع برای 
تامین قطعات یدکی و تعمیرات و بعد از آن خرید واگن های 

جدید مترو هستیم.
جعفر تشکری هاشمی در مورد وعده شهردار تهران مبنی بر ورود تراموا به تهران گفت: 
مدهای حمل و نقلی اعم از ریلی یا غیرریلی متناسب با نیاز تعریف می شود، یعنی میزان 
تقاضای سفر و البته محدودیت های فیزیکی در نقاط مختلف شهر، می تواند تعیین کننده 
انتخاب مد حمل و نقلی باشد؛ به گونه ای که وقتی ظرفیت جابجایی و میزان تقاضا خیلی 
کم است می توانیم از مدهایی همچون مینی بوس و ون استفاده کنیم و با افزایش میزان 
سفر از اتوبوس استفاده می شود و اگر این تقاضای سفر افزایش داشت می توان از »حمل 
و نقل انبوه بر« همچون مترو استفاده کرد. وی با بیان اینکه تراموا تقریبا به لحاظ ظرفیت 
جابجایی هم سطح با اتوبوس است و به عبارتی نمی توانیم برای ظرفیتی بیشتر از اتوبوس 
بر روی تراموا حســاب باز کنیم، افزود: چه بسا به دلیل محدودیت های تراموا به نسبت 
اتوبوس حتی میزان جابجایی مسافر آن کمتر است. پس وقتی می توانیم با وسیله حمل 
ونقل ارزان همچون اتوبوس جابجایی مسافر داشته باشیم هیچ دلیلی وجود ندارد که به 
سمت مد حمل و نقلی مشابه اتوبوس اما با قیمت چند ده برابر شبکه اتوبوسرانی برویم. 
تشکری هاشمی در پاسخ به برخی دفاعیات در برابر این وعده که تراموا ارزانتر از ساخت 
مترو است، گفت: در مورد ارزانتر بودن تراموا نسبت به مترو باید ببینیم که شاخص ارزان 
تر بودن چیست؟ اگر می خواهند بگویند که ساخت یک کیلومتر تراموا ارزانتر از مترو است 
باید بگویم بله حتما ارزانتر است اما اگر  بپرسیم که به ازای جابجایی یک مسافر با تراموا یا 
مترو هزینه کدام یک به صرفه است؟ پاسخ مترو است. به گفته عضو شورای شهر تهران، 
در تراموا باید در روی زمین فضای حرکت را برایش آزاد کرد که آن هم هزینه های خاص 
خود را دارد و همچنین ظرفیت تراموا پاسخی به تقاضای انبوه سفر را  نمی دهد. ضمن 
اینکه بحث ایمنی شــبکه هم مطرح است؛ چرا که این مد حمل و نقلی برای شهرهای 
بزرگی همچون تهران ایمنی ندارد و یک قطار دو یا سه واگن تراموا قدرت مانور اتوبوس را 
ندارد و با مخاطرات زیادی مواجه هستیم و تاکنون این تکنولوژی را در ایران نداشتیم و تا 

این مسئله بومی سازی شود، پرهزینه و زمانبر است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران:

تراموا قدرت مانور اتوبوس را ندارد

اما و اگرهای تولد 
دو توله یوز در پاییز
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علی طلوعی تهیه کننده فیلم ســینمایی »بخارست« ضمن اشاره به شرایط تبلیغ و 
فروش این فیلم در حال اکران در سینماهای کشور تأکید کرد به تحقق وعده تیزرهای 

رایگان تلویزیون برای این فیلم دل نبسته اند!
علی طلوعی تهیه کننده فیلم سینمایی »بخارست« به کارگردانی مسعود اطیابی که 
این روزها در حال اکران در سینماهای کشور است، درباره تحقق وعده اعطای تیزرهای 
رایگان تلویزیونی به این فیلم ســینمایی از ســوی ســازمان صداوسیما گفت: سازمان 
ســینمایی در این زمینه زحمت کشیده و براســاس مذاکراتی که با صداوسیما داشته 
اســت، لیستی را برای دریافت تیزر رایگان ارسال کرده اند. در مقابل سازمان صداوسیما 
خواسته هایی را دارد که براساس آن در حال آماده سازی تیزرهای فیلم »بخارست« برای 
پخش از تلویزیون هســتیم. وی در تشریح خواســته های تلویزیون گفت: باالخره آن ها 
قوانینی دارند و براســاس همان قوانین باید مدارکی را آماده و ارســال کنیم. فیلم باید 
مــورد بازبینی قرار می گرفت که این اتفاق رخ داد و بعد از آن هم تیزر فیلم را ارســال 
کرده ایم. باید در این زمینه قراردادی تنظیم شود تا براساس پیش نیازهایی که وجود دارد، 
تیزرهای فیلم از تلویزیون پخش شود و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. البته ما چندان به 
این اتفاق دل نبســته ایم و از روز اول هم خیلی روی کمک این دوستان حساب نکرده 
بودیم! طلوعی درباره وضعیت فروش فیلم هم گفت: با توجه به شــرایطی که در جامعه 
حاکم است و تبلیغاتی که نتوانستیم برای این فیلم داشته باشیم، در کل فروش فیلم را 
رضایت بخش می دانیم، اما امیدواریم در طول زمان و به واسطه تبلیغ دهان به دهان مردم 
و مخاطبــان، فروش فیلم ما باالتر هم برود. این تهیه کننده درباره افتتاحیه کم رونق تر 
فیلم »بخارســت« به نسبت دو فیلم اخیر مسعود اطیابی که در شرایطی مشابه فروش 
بســیار قابل توجهی داشتند هم تأکید کرد: واقعاً شرایط امروز با شرایط قبل قابل قیاس 
نیست. اگر فیلم اســپیلبرگ هم در این شرایط در سینماهای ایران اکران شود، فروش 
نخواهد داشــت! همه ما در همین جامعه داریم زندگی می کنیم و با توجه به شرایطی 
که شــاهد هستیم و نبود تبلیغات مناسب، در قیاس با فروش سایرفیلم های روی پرده 
می توانم بگویم فیلم »بخارســت« تا همین جا هم عالی فروخته اســت. در عین اینکه 
معتقدم در طول زمان فروش فیلم بیشــتر هم خواهد شد. وی با تأکید براینکه از اکران 
»بخارســت« در شرایط فعالی پشیمان نیستند، گفت: تنها نقطه امیدبخشی که درباره 
اکران این فیلم وجود دارد و سازمان سینمایی و شورای صنفی نمایش در این زمینه با 
ما همکاری کرده اند، بحث طول زمان اکران است. این فیلم قرار است تا اکران عید فطر 

آینده روی پرده بماند و همین طول مدت اکران می تواند به فروش فیلم کمک کند.
این تهیه کننده درباره برخی واکنش های انتقادی نســبت به اکران فیلم در شرایط 
فعلی هم توضیح داد: ما هم جزئی از همین مردم هســتیم و مانند باقی صنوفی که در 
همین شرایط فعال هستند، صنف سینما هم باید به حیات خود ادامه دهد. من به عنوان 
تهیه کننده اگر نتوانم فیلم تازه ای بسازم، به همان نسبت عوامل دخیل در فرآیند ساخت 
یک فیلم را دچار بی کاری کرده ام. باالخره این دوره هم سپری می شود. در این بازه زمانی 
حدوداً ســه ماهه ای که با این شــرایط ملتهب مواجه بوده ایم هم همه صنوف و مشاغل 

مشغول به کار بوده اند، چرا باید سینما را تعطیل کنیم؟
وی تأکیــد کرد: در هر خانواده، هــر اتفاقی هم که رخ می دهد، در نهایت همه افراد 
خانواده باید پشت هم باشند و تالش کنند تا حال دیگری را خوب کنند. ما قرار نیست به 
گونه ای رفتار کنیم که گویی تا ابد قرار است حال همه مان بد باشد. ما به احترام شرایطی 
که در کشور وجود داشت، فیلم »بخارست« را در مهرماه اکران نکردیم و تا آبان ماه هم 
برای آن منتظر ماندیم اما می دانیم قرار هم نیست درهای سینماها برای همیشه تخته 
شود. مگر در همین روزها رستوران ها و دیگر مشاغل فعال نیستند؟ همه ما به یک اندازه 

دل آزرده هستیم اما قرار نیست یک صنف به طور کامل تعطیل شود.
طلوعی درباره سهم سهامداران مردمی فیلم »بخارست« از سود فروش این فیلم که 
اولین فیلم تولید شده با سرمایه گذاری مردمی در سینمای ایران محسوب می شود هم 
توضیــح داد: قاعدتاً باید در انتظار پایان اکران فیلم بمانیم تا براســاس مجموع فروش، 
حسابرســی صورت بگیرد و مشخص شود به هر یک از سهامداران این فیلم چه میزان 

سود تعلق می گیرد.

تهیه کننده »بخارست« مطرح کرد؛
اگر فیلم اسپیلبرگ هم در این شرایط در سینماهای 

ایران اکران شود، فروش نخواهد داشت!

رونمایی از سامانه جامع فروش آنالین »آی تیکت«؛

انحصار فروش بلیط سینمای ایران شکسته شد
بــه منظور توســعه مراکــز بلیط 
بلیط  ایران، سامانه  فروشی سینمای 
فروشی »آی تیکت« به همت موسسه 

سینما شهر راه اندازی شد.
به گزارش ســرزمین پویا به نقل 
از اداره کل روابــط عمومی ســازمان 
سینمایی، مراســم رونمایی از سامانه 
بلیط فروشــی »آی تیکت« با حضور 
هاشم میرزاخانی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل موسســه ســینما شهر، 
علی ســرتیپی رئیــس کانون پخش 
کنندگان ســینمای ایران و منوچهر 
شاهسواری عضو شو رای عالی سینما، 
محمدرضا صابری نایب رئیس انجمن 
حسینی  مصطفی  سید  سینماداران، 
مدیرعامل موسسه بهمن سبز، حسین 
اســالمی رئیس هیئــت مدیره نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران، مهندس 
خلج مدیر عامل »اســنپ«، مهندس 
»تــاپ«،  مدیــران  از  دولتخواهــی 
مهندس طالــب از مدیــران »فام«، 
از مدیران »آی  ایماقیان  مهندســی 
گــپ«، مهندس ســخایی از مدیران 
»ایزی پی« صبح دیروز )۱۳ آذرماه( 

در موسسه سینما شهر برگزار شد.
در این مراسم هاشــم میرزاخانی 
گفت: موسســه سینما شهر به عنوان 
بــازوی توســعه فنی و زیر ســاخت 
سازمان سینمایی کشور، سابقه سی 
سال فعالیت داشته و زحماتی زیادی 
در بســتر زیرساخت  ســینما داشته 
اســت. این در حالی است که با توجه 
به رشد تکنولوژی، همگام با آن ملزم 

به ارائه برنامه هایی در زمینه توســعه 
این مهم هستیم.

وی افزود: در حال حاضر با توسعه 
فضای مجازی، بحث توســعه فروش 
از طریق فضای آی تی مطرح شــده 
و به دنبــال تعامل صنعت ســینما 
با آی تی هســتیم و بــا تفاهم ایجاد 
شده با اپلیکیشــن هایی که بیش از 
۱۵۰ میلیون نفر نصب دارند، فرصت 
مناسبی برای جذب مخاطب به سینما 

به وجود خواهد آمد.
میرزاخانی ادامــه داد: با همکاری 
کلیــه ســامانه های بلیط فروشــی، 
امیدواریم بتوانیم ضریب اشغال سینما 
را باالتر برده و با حضور چشــم گیر 

مخاطب در سینما مواجه شویم.
عضو شورای راهبردی اکران اضافه 
کرد: بســتر فروش سینمای ایران به 
دنبال توسعه است و متاسفانه درحال 
حاضر ضریب اشــغال سینمای ایران 
۵/۲ درصد بوده و این رقم برای کشور 
فرهنگی ای چون ایران با هنرمندان 
متعــدد و مردم هنر دوســت آن در 
است  تاســف آور  مختلف  عرصه های 
چرا که در ســال ۱۴۰۱ کمتر از ۱۰ 
میلیون نفر به ســینما آمده اند و اگر 
با برنامــه ریزی های جدید، به فرآیند 
توسعه دست پیدا نکند، قطعا سینما 

متضرر خواهد شد.
شهر  سینما  موسســه  مدیرعامل 
عنوان کــرد: در ســال جاری تنها ۲ 
فیلم ما به سود دهی رسیده و ۴ فیلم 
توانسته تنها هزینه های تولید خود را 

درآورد و مابقــی فیلم ها حتی هزینه 
خود را جــذب نکرده اند و این از نظر 

اقتصادی فاجعه محسوب می شود .
وی افــزود: ما بایــد مخاطب را با 
ســینما آشــتی دهیم و با تعامل با 
تولید  پتانســیل های موجود و  سایر 
آثار در خور سینمایی این امر ممکن 

می گردد.
»آی تیکــت« نیز بســتری برای 
این اتفاق اســت. در حال حاضر تنها 
۳ ســامانه فعال برای بلیط فروشــی 
سینمای ایران وجود دارد در حالیکه 
یافته  امکان توسعه  این  می بایســت 
و در دســترس عمــوم ســامانه های 
حرفــه ای قرار گیرد. این ســامانه به 
عنوان ترمینال در کنار سمفا نسبت 
به  کنترل فروش و تجمیع و تســویه 
حساب ها در اسرع وقت اقدام نموده و 
زمینه رضایت خانواده سینمای ایران 

را مهیا می نماید.
میرزاخانی اظهار کرد: سامانه »آی 

تیکت« اتفاقی مبارک برای سینمای 
ایران اســت کــه منجر به توســعه 
سامانه های بلیط فروشی خواهد شد. 
ما به عنوان کشــور در حال توســعه 
باید به دنبال رشــد بوده و الزم است 
در حــوزه دیجیتال تولیــد نیز قدم 
برداریم. این امر یکی از خواسته های 
جدی هنرمندان ما اســت و مستلزم 
آن همگامی هنر با صنعت دیجیتال 

خواهد بود.
در ادامــه ایــن مراســم منوچهر 
عالی  شــورای  عضــو  شاهســواری 
سینما، افزود: آمار مخاطب سینما در 
سال جاری سطحی است و برای رهایی 
از این بحران نیاز به زمان است. گاهی 
بحران  ها، خارج از اراده خود صاحبان 
کســب و کار است. در بستر بازار های 
جدید اصل بر مشــتری مداری است. 
نظام مشــتری محور از ابتدا بر جهان 
جاری بــوده و ما نیز با تغییر ماهیت 
حرفه ای و سرمایه ای به آن وابستگی 

مالی داریم.
وی ادامه داد: ما در تولید اثر نگران 
بازگشت سرمایه هستیم اما از افزایش 
مخاطــب لذت می بریــم و این خود 
بخشی از کسب و کار است که محدود 
به فروش صرف نیست.رضایت، تنوع 

و تکثر خدمات مهم تلقی می شود .
شاهســواری عنوان کرد: در وجه 
عمومی همه ما مشتاق و عالقه مند به 
جمعیت بزرگ هستیم و سینماداران 
از حضــور جمعیت،عکــس العمل ها 
و خســارات ناشــی از آن خوشحال 
هستند. امروز اگر کسب و کاری چون 
سینما موفق نباشــد شما هم موفق 
نمی شوید. همانند آمازون که آن را را 
بازار می شناسید. که با کسب سلیقه 
مخاطب به بازار فیلم رســیده است. 
رابطه دوســویه مخاطب و  امیدوارم 
سینما به کسب ذوق و سلیقه مشتری 
برسد که آن مستلزم سنجش مشتری 

مداری است .
وی ادامه داد: امــروز با ۱۶۵ هزار 
صندلی در سینماها، تنها ۵درصد آن 
اشــغال شده اســت در حالی که این 
میــزان از مخاطب باید حداقل به ۴۵ 

درصد برسد.
عضو شورای عالی ســینما اظهار 
داشــت: من به عنوان تماشــاگر این 
ماجرا ، حضور اپلیکیشن ها و فعالیت 
آنهــا را اجتناب ناپذیــر می دانم چرا 
که این پیشــرفت از دانش و سواد و 
اطالعات نشــأت می گیرد. اگر درک 
مفاهیــم در این مدت شــکل گیرد 

حتما بهره مند اصلی ما هستیم .نظام 
شبکه ای با استفاده از سینمای ایران 
و اتصال آن به بازار برای آینده کشور 

بازخورد خوبی خواهد داشت.
حســین اســالمی رئیس هیئت 
مدیره نظام صنفی رایانه ای اســتان 
تهران نیز گفت: در ســایر صنایع نیز 
تغییراتی ایجاد شده است .ارتباط بین 
صنایع با فضای اطالع رسانی برآیندی 
افزون از گیشه را در بر دارد. در همه 
کشورها انتقال محتوا منجر به خلوتی 
ســینما از مخاطب نشــده و فارغ از 
محتوای جذاب ، دسترسی مخاطب به 
امکانات اینترنتی را آسان کرده است 
. وی افــزود: هر مجموعه ای به اندازه 
توان خود باید در دسترسی مخاطب 
بــه محتوا کمــک کند. قطعــا این 
اپلیکیشن ها منجر به استقبال بیشتر 
و جذب مخاطب، رونق ســینماها و 
کمک به ســرمایه گــذاران و اقتصاد 

سینما خواهد شد .
همچنیــن به تجمیــع اطالعات 
مخاطبان نیز کمک کــرده و تعامل 
دوســویه بیــن تولید کننــدگان و 
افزایش می دهد.  را  مصرف کنندگان 
ما معتقدیم هر چه به ذائقه مشــتری 
بیشتر کمک شــود بازخورد بیشتری 
خواهد داشــت . در ادامه این مراسم 
تفاهم نامه ای ما بین سینماشــهر با 
برنامه های پــر کاربرد ایرانی از جمله 
اســنپ ،تاپ ،ایزی پی، فام، آی گپ 
، روبیــکا و.... امضا و از ســامانه بلیط 

فروشی »آی تیکت« رونمایی شد.

 منابع طبیعی کالژن
  برای جوانی و زیبایی پوست

نوشــــــین طاهری نوری- رژیم غذایی و خوراکی ها کالژن ساز ارتباط 
مستقیم با سالمتی و زیبایی پوست ما دارند. اگر میخواهید همیشه پوستی جوان 

داشته باشید باید منایع خوراکی کالژن را بشناسید.
گوشت روی استخوان 

اســتخوانها حاوی بافت ژله ای اند که هنگام جوشــیدن در آب آزاد می شود، 
همچنین کالژن موجود در مرغ و بوقلمون برای سالمت استخوان ها و پوست مفید 

است؛ البته گوشت مرغ و دام ارگانیک که به طور طبیعی پروش یافته اند.
برگ های سبز تیره سبزیجات 

همه ما می دانیم سبزیجات غنی از مواد مغذی هستند اما ممکن است ندانیم که 
می توانند از تجزیه کالژن جلوگیری کنند کلروفیل و ویتامین ث موجود در گیاهان 
به افزایش کالژن کمک می کند عالوه بر اینها کلروفیل فعالیت آنتی اکســیدانی 
قوی برای مبارزه با را رادیکال های آزاد و آسیب یو وی که منجر به پیری زود رس 

می شوند می کنند.
میوه و سبزیجات قرمز 

لیکوپن موجود در این میوه و ســبزیجات تولید کالژن را باال می برد بنابراین 
باید ســعی کنید در رژیم تان فلفل قرمز، سیب زمینی، هویج، گوجه پخته شده 

بگنجانید.
مرکبات 

مرکبات حاوی ویتامین ث هســتند که به پیوند اسید آمینه و با سازی پوست 
کمک می کند این فرایند برای تشکیل کالژن الزم است ویتامین ث پوست را در 
برابر سموم محافظت می کند و در تجزیه کالژن نقش دارد بنابراین لیمو، پرتقال، 

گریپ فورت بخورید.
تخم کدو 

تخم کدو منبع روی است و به عنوان آنتی بیوتیک برای تشکیل کالژن عمل 
می کند هم چنین روی فرایند التیام را باال می برد و غشــای ســلول را سالم نگه 

می دارد روی در اسفناج، لوبیا قرمز، گردو، بادام یافت می شود.
تخم مرغ 

تخم مرغ یکی دیگر از منابع طبیعی کالژن است. پوست تخم مرغ و زرده آن 
حاوی کالژن هستند. در حقیقت، استفاده از پوست تخم مرغ یک درمان طبیعی 
برای افزایش ســالمت مفاصل به خاطر محتوای سلول های سازنده کالژن است. 
عالوه بر این، تخم مرغ نیز دارای مقدار باالیی از گوگرد است که برای تولید کالژن 

الزم است گوگرد به حذف سموم از بدن کمک می کند.
هویج 

نه تنها برای درمان آکنه، بلکه برای سنتز کالژن به دلیل محتوای باالی ویتامین 
آ خوب هســتند. در حقیقت، هویج کمک می کند تا کشش پوست افزایش یابد، 
کالژن را احیا میکند و جریان خون به پوســت را افزایش می دهد. مصرف هویج 

تولید چربی را کاهش می دهد.
سیر 

زمانی که به دنبال منابع طبیعی کالژن هستید، نباید از سیر صرف نظر کنید. 
در حقیقت سیر غنی از اسید لیپوئیک، گوگرد و تائورین است و می تواند به بازسازی 
کالژن که طی سال ها از دست رفته است، کمک کند. می توانید سیر را در بسیاری 

از غذاها داشته باشید.
ماهی 

ماهی حاوی پرولین و گلیســین اســت اگر نیاز به کالژن ندارید باز هم ماهی 
بخورید چون امگا۳ به کاهش التهاب وخواب کمک می کند و منبع ویتامین د است.

کلرال:کــرم رتینول به دلیل اینکه غنی از ویتامین آ اســت تولید کالژن را باال 
می برد کلرال نوع طبیعی رتینول است که به صورت پودر، قرص یافت می شود.

اسپیرولینا 
طبق مطالعه، اســپیرولین نوعی جلبک آبی - سبز است که می تواند به عنوان 
مکمل بهداشــتی به کار رود. عالوه بر غنی بودن در آهن، یک قاشق چای خوری 
از اســپیرولین نیز حاوی محتویات باالیی از مشــتقات گالیسین و پرولین است. 
اسپیرولین منبع بزرگی از مس نیز هست که یکی از مهم ترین مواد معدنی تولید 
کالژن است. تنها عیب مکمل های غذایی این است که آن ها می توانند کمی گران 

قیمت باشند و طعم خوبی ندارند.
غذاهای گوگردی 

مطالعات نشــان داده رژیم غنی از گوگرد - کالژن بیشتری تولید کرده است. 
غذاهای حیوانی مثل تخم مرغ، گوشــت گاو، مرغ و محصوالت لبنی، همه منابع 
بزرگی از گوگرد و برای تولید کالژن مورد نیاز هستند. هم چنین مهم است گوگرد 
سبزیجات را مصرف کنید. برخی از منابع غنی سبزیجات، سیر، بروکلی، پیاز، کلم 

بروکسل، کلم و غیره هستند.
ژالتین 

اگر به دنبال منابع طبیعی کالژن هستید، بهتر از ژالتین پیدا نخواهید کرد. در 
واقع، ژالتین نوعی از کالژن است که با جوشاندن بافت های ارتباطی حیوانات ایجاد 
می شــود. سپس کالژن آزاد و خشک می شود. عالوه بر این هضم و جذب ژالتین 
آسان است. هنگام خرید ژالتین باید به کیفیت توجه کنید. ژالتین گیاهی بخورید.

روغن سبز و سیاه زیتون 
روغن های زیتون یکی از بهترین روش ها برای بهبود پوســت است زیتون های 
سیاه یا سبز گوگرد باالیی دارند سولفور برای مقابله با برخی بیماری های پوستی 
مانند درماتیت، به کار می رود. آلوئه ورا به کاهش آکنه، خارش پوست و جلوگیری 

از وقوع انسداد منافذ کمک کند.
بذر کتان و گردو 

بذر کتان منبع اســیدهای چرب امگا ۳ و فیبر هستند. از آنجا که سلول های 
پوســت توسط یک الیه چربی پوشانده می شوند، الیه چربی قوی تر می شود و به 
کاهش خطوط و چروک کمک می کند. عالوه بر این اســیدهای چرب، امگا ۳ به 

کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی ورشد مغز کمک می کنند.
لیمو و پرتقال 

ویتامیــن ث موجود در پرتغال، لیمو بــه افزایش تولید کالژن کمک می کند. 
در حقیقت ویتامین ث یک آنتی اکســیدان قوی است که می تواند آسیب شدید 
و رادیکال را کاهــش دهد. دیگر میوه های غنی ویتامین ث پرتقال، توت فرنگی، 
آناناس، و انبه هندی هستند. ویتامین ث آفتاب سوختگی پوست را به طور طبیعی 

کاهش می دهد.
محصوالت سویا 

ژنیسستئین هورمون گیاهی است که در سویا موجود و در بهبود تولید کالژن 
مؤثر است.

کلم 
انواع مختلفی کلم وجود دارد آنتی اکســیدان هایی مثل تیوسیانات، لئوتئین، 
زاگزانتین دارد االستیســیته پوست را بهبود می بخشد. کلم حاوی اسید فولیک، 
فیبر، ویتامین ب، آهن، کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم، منگنز نیز هست همچنین 
ویتامین ک موجود متابولیسم را افزایش و احتمال ابتال به آلزایمر را کاهش می دهد.

کارگردان »جزر و مد«: سریالی که پخش می شود به من ارتباطی ندارد!
علی عبدالعلی زاده، کارگردان سریال در حال پخش »جزر و مد« نسبت به آنچه »سانسورهای بی حد و اندازه این مجموعه« عنوان کرده، واکنش نشان داد. این کارگردان در این زمینه توضیحاتی ارائه و تصریح کرد: 
من از مدیران شبکه دو و همچنین سیمای استان ها تقاضا دارم از پخش این نسخه سریال »جزر و مد« که به شکل کامال غیرحرفه ای و بدون اطالع من دستکاری شده جلوگیری کنند و نسخه ی کامل آن را که موجود 
اســت پخش کنند. نســخه ی در حال پخش ارتباطی به من ندارد. وی تاکید کرد: تا جایی که من اطالع دارم تهیه کننده ســریال با مدیران باالدستی به خاطر مسائل مالی دچار کشمکش هایی بود و یکی از دالیل مسکوت 
ماندن یکساله کار، همین مشکل مالی بود. کارگردان سریال طنز »جزر و مد« همچنین اظهار کرد: اختالفات به حدی باال می گیرد که من فکر می کنم برای تنبیِه تهیه کننده دستور می دهند تا حدود ۲۰۰ دقیقه از البه 
الی قسمت های ۱۴ به بعد حذف شود که این تصمیم بدون اطالع من و توسط تهیه کننده اعمال شده و کار، به شدت لطمه می خورد. ما این سریال را در ۳۰ قسمت تولید کردیم که در نهایت با حذفیات انجام شده، ۲۶ 
قسمت شد. عبدالعلی زاده در پایان چنین گفت: از آنجایی که من در جریان این دستکاری و تدوین مجدد نبوده ام از مدیران سیمای استانها و شبکه ۲ تقاضا دارم با جلوگیری از پخش این نسخه ناقص و گنگ، اجازه بدهند 

تا نسخه اصلی که روایت روان و درستی دارد جایگزین شود. 


