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در شــرایطی که الیحه متناسب ســازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
لشــکری و کشوری پس از حدود یک ماه بررســی و تصویب مجلس، قرار بود از 
ابتدای آذر ماه اجرایی شــود و دریافتی مشموالن این قانون افزایش یابد، تاکنون 
این اتفاق نیفتاده که گویا دلیل آن ثبت نشــدن اطالعات از ســوی دستگاه های 

اجرایی است.
از ۱۷ مهر ماه که الیحه متناســب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
لشکری و کشوری به مجلس تقدیم شد تا ۱۴ آبان ماه که مصوبه مجلس در این 
زمینه - البته با تغییر و تحوالتی- به تایید شــورای نگهبان رسید تقریبا یک ماه 

طول کشید.
بر این اســاس، مقرر شــد از حدود ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰ هزار 
تومان البته به اضافه حق عائله مندی و اوالد به حســاب مشموالن این قانون واریز 

شود.
بر اســاس مفاد این مصوبه حق عائله مندی ۵۰ درصد و حق اوالد ۱۰۰ درصد 
افزایش یافته و به مبلغ متناســب  سازی اضافه می شود که این مبالغ به ترتیب به 

۶۱۱ هزار تومان و ۲۱۱ هزار تومان رسیده است.
در مفاد حذف و اضافات یا اصالحاتی دیگری هم از ســوی نمایندگان مجلس 
در این قانون اتفاق افتاد، در نهایت این قانون پس از تایید در تاریخ ۱۷ آبان ماه از 
ســوی رئیس جمهور ابالغ شد و قرار بود، کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و 
کشــوری با حقوق  دریافتی شان در ماه جاری )آذر ماه( واریزی های جدید ناشی از 

اجرای این قانون را هم دریافت کنند.
در روزهای پایانی ماه گذشته ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلــس در این باره گفته بود که اجرای قانــون افزایش حقوق کارمندان دولت و 
بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از آبان ماه اجرا می 
شود و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می کند. اما با وجود برنامه ریزی های صورت 
گرفته و وعده داده شــده، این قانون هنوز اجرا نشده و با وجود پیگیری از سازمان 

برنامه و بودجه کسی در این زمینه پاسخگو نبود.
مهدی عیسی زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هفته گذشته درباره علت 
عدم اجرای این قانون گفته بود که استدالل دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش 
حقوق کارکنان در آبان ماه این بود که دســتگاه های اجرایی اطالعات خود را ثبت 
نکرده اند حال اینکه دولت از ابتدای سال به کامل بودن سامانه مربوطه اشاره داشت.

به گفته او، این موضوع در کمیسیون اجتماعی پیگیری و جلساتی نیز تشکیل 
شــد؛ دولت به ما قول داده که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شــود و 
معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود. امیدواریم به این قول و وعده خود عمل 
کنند. البته افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان ماه اعمال شده 

است.
حاال با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان آذر ماه باقی مانده اســت باید دید 
آیا متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری برای ماه آینده 

اجرایی و معوقات به حساب کارکنان واریز می شود؟

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: 
برای تامین میوه شب یلدا با مشکلی مواجه نیستیم و اگر 
این جشــن زمستانه ۱۰ روز هم ادامه پیدا کند میادین 

میوه، انباشته از انواع محصوالت است.
چند سالی است که پاندومی کرونا ارتباطات حضوری 
و خانوادگــی افراد را محــدود و موجب تعطیلی بخش 
زیادی از جشن ها و دورهمی ها شده بود. شرایط قرنطینه 
آئین های ملی را در این دو سال به حداقل رسانده و افراد 
برای قطع زنجیره انتقال به تماس های تلفنی بســنده 
کردند. اما امســال پیش بینی می شود با فروکش کردن 
خطر انتقال این ویروس، شــب یلدا همچون گذشته در 
خانواده های ایرانی برگزار شــود؛ اگرچه با توجه به نرخ 
تورم و کاهش قدرت خرید مردم سفره های رنگین نبوده 

و تنوع تنقالت حداقل خواهد بود.
انــار، هندوانــه، خرمالو و ازگیل از میوه های شــب 
یلدایی بوده که مردم، بلندترین شــب ســال را در کنار 
هم به شــادی می گذرانند. اسداله کارگر، رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی تهران درباره وضعیت تأمین 
بازار بلندترین شــب سال به مهر گفت: بخش خصوصی 
هر سال برای تأمین انواع میوه های شب یلدا همچون انار، 
هندوانــه و.... پیش بینی الزم را انجام می دهد؛ بنابراین 

عمــده کار اتحادیه نظارت بر میادین تره بار در ســطح 
شــهرهای کشور اســت. وی افزود: خوشبختانه امسال 
معضالتی مانند آفت زدگی محصوالت و از بین رفتن آنها 
را نداشتیم و کمبودی از ابتدای سال در میادین تره بار 
وجود نداشــت. او ادامه داد: هر سال با ورود میوه های به 
اصطالح نوبرانه و کمبود آنها با نرخ های غیرواقعی رو به 
رو بودیم که در سال جاری با توجه به برنامه ریزی های 
انجام شده شاهد این پدیده در بازار میوه و تره بار نبودیم.

*انباشت میوه برای شب یلدا
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی تهران با 
اشاره به تولید انبوه میوه در باغات کشور ادامه داد: برای 
تأمین میوه شــب یلدا با مشکلی مواجه نیستیم و حتی 
اگر این جشن زمستانه ۱۰ رو هم ادامه پیدا کند میادین 
میوه، انباشته از انواع محصوالت با قیمت مناسب است 

زیرا به اندازه کافی ذخیره سازی انجام شده است.
کارگر با بیان اینکه امســال بــا افزایش قیمت ها در 
محصوالت تــره بار رو به رو نبودیــم، اظهار کرد: بهای 
میوه هــا ممکن اســت در ابتدای ورود به بازار نوســان 
داشــته باشــد اما در نهایت به ثبات می رســد. رئیس 
اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی تهران تصریح کرد: 
در محصوالت باغی این گونه است که با غیرواقعی شدن 
نرخ هــا در نهایت این قیمت ها کاهــش پیدا کرده و در 
نرخ واقعی تثبیت می شــوند و مانند کاالهای سرمایه ای 
دچار چسبندگی قیمتی نمی شوند. به عنوان مثال سال 
گذشته که در مقطعی قیمت گوجه فرنگی به کیلویی ۳۰ 
هزار تومان رسید امسال نرخ آن کاهش یافته و با توجه 
بــه اندازه و کیفیت آن بیــن ۸ تا ۱۸ هزار تومان عرضه 
می شود. به طور قطع یکی از علل چسبندگی قیمتی در 
برخی از کاالها به دوام و پایداری آن در گذشــت زمان 
برمی گردد. میوه چون از کاالهای مصرفی و با ماندگاری 
پایین است قیمت باالی آن، بازار تقاضا را کاهش داده و 
دورریز آن را افزایش می دهد. همین امر سبب می شود تا 
بنکداران و عرضه کنندگان ناچار شوند تا نرخ محصوالت 
را کاهش دهند. این در حالی است که این موضوع برای 

کاالهای مصرفی بادوام مانند خودرو صادق نیست.

چرا حقوق کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا نکرد؟

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران:

میوه های یلدایی با قیمت مناسب تامین است

جبلی مطرح کرد؛

 درآمد
  ۱۰هزار میلیاردی

 از جام جهانی 
خنده دار است

نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران: 

 یک سوم
 واردات کشور، 

الکترونیکیقاچاق است
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سرمقاله

رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام:

کشور هیچ کمبودی در گوشت قرمز ندارد
رییس مجمع ملی صادرکنندگان 
دام زنده با بیان اینکه گوشــت قرمز 
مورد نیاز کشــور تامین است، گفت: 
نه تنها هیچ کمبــودی در این زمینه 
نداریم، بلکه با وفور و مازاد دام زنده و 

گوشت قرمز مواجه هستیم.
منصــور پوریان دربــاره وضعیت 
بازار گوشــت قرمز داخلی و صادرات 
دام زنده افزود: جالب اینجاســت که 
بخش قابل توجهــی دام جذب بازار 
داخلی نمی شود و قیمت دام زنده در 
میادین با گوشت قرمز در بازار فاصله 
قیمتی زیــادی دارد ایــن در حالی 
است که بخشی دام مازاد روی دست 

تولیدکنندگان باقی مانده است.
رییس مجمع ملی صادرکنندگان 
دام زنده اظهار داشت: با وجود مازاد 
دام زنده ســبک و سنگین در کشور، 
انتظار می رود شرکت پشتیبانی این 
دام را خریداری و ذخیره سازی کند 
که این شــرکت نیز اعــالم کرده که 
ذخایر اســتراتژیکش تکمیل است و 
امکان خرید و ذخیره سازی را ندارد.

وی تصریــح کرد: بــه طوری که 
قیمــت دام زنــده ســبک از انواع 
گوســفندی )میش، مــاده و بره نر 

کشــتاری درجه یک و بــز( بین ۴۵ 
تا ۸۲ هزار تومان و انواع دام سنگین 
زنده )گوســاله حجیم، گوساله ماده، 
گوســاله درجه یک( بین ۵۵ تا ۸۵ 
هزار تومان است؛ بنابراین قیمت الشه 
این محصول در بازار برای گوسفندی 
و گوساله درجه یک ۱۹۵ هزار تومان 

به دست مصرف کنندگان برسد.
به گفته وی، جالب اینجاست که 
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 
و گوســاله درجه بندی شــده باالی 
قیمت ۲۴۰ هزار تومان در بازار عرضه 

می شود.
پوریان با بیان اینکه تولیدکنندگان 
با هزینه های باالی تمام شــده تولید 
روبرو هســتند، گفت: این در حالی 
است که هر کیلوگرم دام سبک برای 
تولیدکنندگان ۱۱۵ هــزار تومان و 
دام ســنگین ۱۱۶ هزار تومان تمام 
می شــود؛ اما پرورش دهندگان این 
محصول را زیرقیمت تمام شــده به 

بازار عرضه می کنند.
*قرنطینه ۳۰ روزه دام زنده سبک 
به معنی منع صادرات به کویت است

رییس مجمع ملی صادرکنندگان 
دام زنده با بیــان اینکه قرنطینه ۳۰ 

روزه دام زنده ســبک به معنای منع 
صادرات این محصول به کویت است 
گفت: سازمان دامپزشکی کشور طی 
بخشنامه ای به صادرات دام زنده بره 
غیرمولد به کویت را منوط به قرنطینه 
با مدت زمــان ۳۰ روزه عنوان کرده 
اســت در حالی که این اقدام موجب 
منع صــادرات به دلیــل هزینه های 
سرســام آور نگهــداری در قرنطینه 

می شود.
به گفتــه وی، بــا این شــرایط 
صادراتــی تولیدکننده و صادرکننده 
ما توان پرداخت هزینه های سربار این 
محصول صادراتی را نخواهد داشــت 
و عماًل صادرات دام ســبک به کویت 

عملی نیست.
وی اظهار داشت: پیش از این بیش 
از ۹۰ درصد صادرات دام زنده سبک 
به کویت انجام می شد که بدون سپری 
کردن دوره قرنطینه ۳۰ روزه صورت 
می گرفت، زیرا دام ســبک در کشور 
دارای شــماره گذاری و پالک کوبــی 
اســت؛ بنابراین دام از ابتدای پروار تا 
بهداشتی  نظارت های  تحت  صادرات 
قرار می گیرد و سالمت گله ها محرز 

است.

پوریان گفــت: همچنین پروتکل 
بهداشــتی بین ایران و قطر به امضا 
رســیده که عماًل صــادرات دام زنده 
سبک به این کشور نیز انجام نمی شود.

وی ادامه داد: تنهــا صادرات دام 
زنده ســبک به عراق و عمان قابلیت 
اجرا دارد که در عراق قیمت دام زنده 

پایین تر از کشــور ما اســت، به طور 
مثال قیمت هر کیلوگرم دام صادراتی 
در عــراق ۹۰ هزار تومان اســت در 
حالی که حداقل باید ۹۵ تا ۱۰۰ هزار 

تومان باشد.
رییس مجمع ملی صادرکنندگان 
دام زنده افزود: کشــور عمان نیز به 

دلیل دوری مســیر صــادرات صرفه 
اقتصادی نــدارد؛ بنابراین صادرات به 
این دو کشور نیز انجام نمی شود یا به 

صورت کم است.
وی دربــاره صــادرات دام زنــده 
ســنگین )گوســاله( گفت: صادرات 
گوســاله به عراق بــه دلیل تقاضای 
باالی این کشور امکان پذیر است که 
عماًل صادرات دام زنده سنگین انجام 

نمی شود.
پوریان ادامــه داد: انتظار می رود 
دولت برای عواملی که از کشــتار تا 
عرضه در بازار گوشت قرمز در افزایش 
چندبرابری قیمت این محصول نقش 
همچنین  بیندیشــد،  چاره ای  دارند 
اقدامی صــورت گیرد کــه عالوه بر 
افزایــش صــادرات دام زنــده مازاد، 

مصرف نیز افزایش یابد.
ایرنا  خبرنگار  میدانی  بررسی های 
نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم 
شقه گوســفندی بین ۱۹۸ تا ۲۴۰ 
هزار تومان، ران گوسفندی بین ۲۲۰ 
تا ۲۷۰ هزار تومان، گوشــت گوساله 
بیــن ۱۹۵ تا ۲۴۴ هــزار تومان، هر 
دســت جگر بین ۲۲۰ تا ۲۸۸ هزار 

تومان است.

مدیر عامل صندوق ملی مســکن 
گفــت: بانک هایی کــه از پرداخت 
تســهیالت نهضــت ملی مســکن 
خــودداری کنند، ۶۰ هــزار میلیارد 

تومان جریمه می شوند.
مدیر عامل صندوق ملی مســکن 
گفت بر اســاس قانون جهش تولید 
مســکن بانک ها باید در سال جاری 
تومــان  میلیــارد  سیصدوشــصت 
تسهیالت مســکن بپردازند، در غیر 

این صورت جریمه می شوند.
رهنما گفــت: اگر بانک ها تا پایان 
ســال به تکلیف خــود عمل نکنند، 
مالیاتی  جریمــه  درصــد  بیســت 
می شوند و این جریمه ها به صندوق 

ملی مسکن واریز می شود.
مدیر عامل صندوق ملی مســکن 
گفت: تاکنون کمتــر از پنجاه هزار 

میلیارد تومان تســهیالت در بخش 
مسکن پرداخت شده و بانک مسکن 

بیشترین همکاری را داشته است.
رهنما گفت اگر از سیصد و شصت 
هزار میلیارد تومان تسهیالت تکلیف 
شــده در بخش مسکن، سیصد هزار 
نشــود،  پرداخت  آن  تومان  میلیارد 
بیســت درصد آن به عنوان جریمه 
مالیاتــی از بانک ها اخذ و به صندوق 

ملی مسکن واریز می شود.
قانــون جهش  چهار  مــاده  در 
تولیــد مســکن آمــده: بانک ها و 
غیربانکــی  اعتبــاری  مؤسســات 
مکلفنــد حداقل بیســت درصد از 
تســهیالت پرداختی نظــام بانکی 
در هر ســال را با نرخ سود مصوب 
شــورای پــول و اعتبــار به بخش 
مسکن اختصاص دهند، به صورتی 

که در ســال اول اجــرای قانون از 
حداقــل ســه میلیون و ششــصد 
هزار میلیارد ریال تســهیالت برای 
کمتر  قانون  این  موضوع  واحدهای 
نباشد و برای ســال های آینده نیز 
حداقل منابع تســهیالتی مذکور با 
با  افزایش درصد صدرالذکر مطابق 

نرخ تورم ساالنه افزایش یابد.
در تبصره پنج ماده چهار، سازمان 
امور مالیاتی کشــور موظف شده در 
صورت عدم همکاری بانک ها، مالیاتی 
برابر بیست درصد تعهد انجام نشده 
را از بانک هــا و مؤسســات اعتباری 
مســتنکف، أخذ و بــه خزانه داری 
کل کشــور واریز نمایــد؛ این مبلغ 
صد درصد تخصیــص یافته تلقی و 
به حساب صندوق ملی مسکن واریز 

می شود.

وزیر اقتصاد مطرح کرد؛

بهبود شاخص های گمرکی در دولت سیزدهم

مراســم تکریم و معارفه روسای کل قدیم و جدید گمرک جمهوری اسالمی ایران با حضور وزیر اقتصاد در محل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این مراسم که محمد رضوانی فر به عنوان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران معرفی 
و علیرضا مقدسی رئیس کل پیشین گمرک نیز مورد تکریم قرار گرفت،، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا )س(، اظهار کرد: از روح بلند ایشان مدد می طلبیم برای اینکه بهتر به 

وظایف خودمان در شرایط اقتصادی کشور عمل کنیم.
خاندوزی عنوان کرد: امیدواریم که در حوزه گمرک در دولت سیزدهم شاهد تحول باشیم و تالش های دوستان به 
نتیجه برسد که آن هم با همکاری خود بدنه گمرک میسر است؛ تا بتوانیم در فرایند تشریفات گمرکی تسهیل ایجاد 
کنیم، کما اینکه در برخی شاخص ها هم در یک سال اخیر کاهش زمانی داشته ایم اما همچنان مطالبه و نیاز بسیار 

است؛ به ویژه در بخش های مرزی کشور.
وی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم از فرصتهای موجود استفاده کنیم و جناب آقای رضوانی فر با جذب نیرو، بتواند 
عقب افتادگی های حدود ۱۰ ســال گذشــته را که جذب نیرو در گمرک نداشته ایم؛ جبران کند و افرادی با روحیه 
جهادی جذب کنیم، بنابراین برای هر دو بزرگوار رؤســای کل قدیم و جدید گمرک آرزوی توفیق دارم. به گزارش 
شادا، در ادامه علیرضا مقدسی با ارائه گزارشی کوتاه، اقدامات یک سال اخیر دوره تصدی خود بر گمرک را ارائه کرد.

محمد رضوانی فر نیز در ادامه ضمن تشکر از علیرضا مقدسی به دلیل تالش ها و خدماتش در دوران مسئولیت 
گمرک، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم یک برنامه مدون، آن هم به زودی برای گمرک تهیه و تدوین کنیم.

گمرک به نسبت زحمت و تالشی که می کند، همیشه جز دستگاه های مظلوم بوده است.

جریمه میلیاردی در انتظار بانک های متخلف

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعالم صدور 
مجــوز برای نوســازی خانه های زیــر ۵۰ متر در 
محالت بازآفرینی شــهری، گفت: ۱۵ هزار واحد 
مســکونی دهه فجر در محالت هــدف بازآفرینی 

افتتاح می شود.
محمد آئینی با یادآوری برنامه ریزی برای تولید 
ســاالنه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب ساخت 
و تولیــد یک میلیــون واحد مســکونی در دولت 
ســیزدهم، گفــت: ۱۱۱ هزار واحد مســکونی در 
بافت های فرسوده در حال تولید و ساخت است که 
حدود ۷۷ هزار واحد از این میزان با حمایت دولت 
از طریق اعطای تســهیالت بانکی ارزان قیمت در 

حال ساخت است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۴ هزار میلیارد تومان 
برای پرداخت تســهیالت نوسازی با بانک ها انعقاد 
قرار داده شده و به میزان ۴ هزار و سیصد میلیارد 
تومان به متقاضیان پرداخت شده است، اظهار کرد: 
پیشرفت فیزیکی تولید واحدهای مسکن در حال 
ساخت با اســتفاده از تسهیالت نوسازی در حدود 

۵۵ درصد است.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره 
به اینکه در حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی در دهه 
فجر ســال گذشــته در محالت هدف بازآفرینی 
شــهری به بهره برداری رسیده است، گفت: حدود 

۱۵ هــزار واحد در هفته دولــت و حدود ۱۵ هزار 
واحد مسکونی دیگر در دهه فجر امسال افتتاح و به 

بهره برداری خواهد رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی مصوبه اخیر شورای 
عالی معماری و شهرســازی در خصوص بســته 
تشویقی شهرسازانه را بسته تشویقی جامعی برای 
تشــویق مردم در حوزه نوسازی بافت های فرسوده 
برشمرد و گفت: با استفاده از این مصوبه شهرسازانه 
می توان گفت در محدوده بافت های فرسوده دیگر 
بن بستی برای نوســازی بافت های فرسوده وجود 

ندارد.
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران با 
اشاره به ابالغ بسته تشویقی شهرسازانه برای چهار 
گروه از سوی شــورای عالی معماری و شهرسازی 
اظهار کرد: در بافت های فرسوده برای نوسازی تمام 
خانه های پالکی با هر متــراژی که امکان تجمیع 

نداشته باشند پروانه ساختمانی صادر خواهد شد، 
حتی اگر زیر ۵۰ مترمربع باشد.

آئینی شــرط بهره مندی از بســته تشــویقی 
شهرسازانه در نظر گرفته برای نوسازی تجمیعی در 
عمق بافت فرسوده را دارا بودن حدنصاب تفکیک 
)موجود یا حاصل از تجمیع( طبق طرح مصوب و 
مجاورت قطعه با یک معبر دارای عرض حداقل ۶ 
متر عنوان کرد و گفت: اعطای حداکثر یک طبقه 
تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب و کاهش 
ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ برای هر 
واحد و عدم احتســاب مساحت بالکن و تراس در 
محاسبه تراکم ساختمانی از جمله مشوق های در 

نظر گرفته شده و بخشی از این مشوق ها هستند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در خصوص 
تشویقات شهرســازانه مصوب نوسازی در مقیاس 
محورهــای اصلی محالت فرســوده عنــوان کرد: 
متقاضیان بایــد دارای حدنصاب تفکیک )موجود 
یــا حاصل از تجمیع( طبق طرح مصوب بوده و در 
جبهه اول محورهای اصلی محله )مطابق طرح های 
توســعه و عمران شهری( مســتقر باشند اعطای 
حداکثر یک طبقه تشــویقی نسبت به تراکم مجاز 
طرح مصوب، امکان تخصیص ســطح اشغال مجاز 
طبقه همکف به کاربری های انتفاعی مشــروط به 
تأمین ورودی مستقل، عدم احتساب سطح بالکن و 

تراس در محاسبه تراکم ساختمانی، کاهش ضریب 
تأمیــن پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ مشــروط به 
وجود پارک حاشیه ای در معبر و امکان استفاده از 
مساحت معابر بن بست فاقد کارکرد در طرح مصوب 
بلــوک و تراکم حاصــل از آن )در صورت موافقت 
شهرداری ها( از مشوق های در نظر گرفته شده برای 
کسانی اســت که در مقیاس محله محور اقدام به 
نوسازی می کنند. آئینی روند طوالنی صدور پروانه 
ساختمانی در محدوده و محالت هدف بازآفرینی 
شــهری از سوی شــهرداری ها را مورد انتقاد قرار 
داد و در ادامه گفت: به طور متوســط صدور پروانه 
ســاختمانی در محدوده محالت هدف بازآفرینی 

شهر تهران هشت ماه طول می کشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: طی مذاکراتی 
که با مســؤوالن شــهرداری تهران انجام شــده و 
همچنین با تدابیر شــهردار تهــران در خصوص 
تشــکیل قرارگاه جهادی مســکن، صدور پروانه 
ساختمانی در محدوده و محالت هدف بازآفرینی 

شهری به دو ماه کاهش خواهد یافت.
او با اشــاره به اینکه شــهرداری ها با توجه به 
تکلیــف قانون گــذار موظف هســتند حداقل ۵۰ 
درصد برای عوارض پروانه و تراکم ساخت تخفیف 
دهند، گفت: بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده 
با شهرداری های اســتان های مختلف، مدت زمان 

صدور پروانه تراکم و عوارض ساختمانی به یک ماه 
و حتی دو هفته کاهش یافته است.

آئینــی با بیان اینکه شــهرداری ها اجازه دارند 
در صدور پروانه و تراکم ساختمانی تا ۱۰۰ درصد 
تخفیف اعمــال و معــادل آن را از دولت دریافت 
کنند، تصریــح کــرد: چنانچه ارائــه تخفیف به 
سازندگان و توســعه گران از سوی شهرداری های 
سراسر کشور، کمتر ۵۰ درصد محاسبه شود، صدور 
مجوزها بیش از دو ماه به طول بیانجامد و بســته 
تشویقی شهرسازانه مصوبه شورای عالی شهرسازی 
ابالغ شــده مورد توجه آنان قرار نگرفت متقاضیان 
می تواننــد این موارد را از طریق ســامانه پیامکی 
به شــماره ۳۰۰۰۸۶۱۲ به کارشناسان و مدیران 

شرکت بازآفرینی شهری ایران اطالع دهند.
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران با 
اشاره به اینکه متقاضیان نوسازی در محدوده ها و 
محالت هدف بازآفرینی شهری می توانند به انتخاب 
خود از تســهیالت ویژه نوســازی و یا نهضت ملی 
مسکن اســتفاده کنند. گفت: متقاضیان نوسازی 
مسکن در بافت های فرســوده اعم از سازندگان و 
مالکان واحدهای فرســوده می توانند از حمایت ها 
و تســهیالت و تخفیفات ویژه نهضت ملی مسکن 
پیش بینی شــده برای بافت های فرســوده بدون 

رعایت شروط چهارگانه این نهضت استفاده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛ افتتاح ۱۵ هزار واحد مسکونی در دهه فجر

رئیس کل بانک مرکزی: ریال دیجیتال در مرحله پیش آزمایشی است
رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی ریال دیجیتال خبر داد و گفت: موضوع ریال دیجیتال در مرحله پیش آزمایشی است. علی صالح آبادی درباره وضعیت رمز ارز ملی اظهار کرد: ریال دیجیتال 
راه اندازی شده و در مرحله پیش آزمایشی قرار دارد. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بانک های عامل ریال دیجیتال گفت: فعاًل بانک های ملی و ملت به عنوان بانک های عامل بحث ریال دیجیتال 

انتخاب شده اند و دو فروشگاه نیز امور این موضوع را انجام می دهند و بعد از طی شدن مرحله پیش آزمایشی وارد مرحله آزمایشی می شویم.
صالح آبادی درباره اینکه چه زمانی مردم می توانند از ریال دیجیتال استفاده کنند، افزود: استفاده از ریال دیجیتال به شکل عمومی بعد از مرحله آزمایشی خواهد بود.

وی در مورد اینکه آیا بحث های کالن و بین المللی برای بحث ریال دیجیتال مدنظر بانک مرکزی اســت، گفت: ســپیدنامه این موضوع در سایت بانک مرکزی منتشر شده که بیانگر شرایط اوراق، 
آینده و مباحث فنی موضوع است.
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معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

 معرفی ۳۳ هزار واحد مسکونی
 برای دریافت تسهیالت نوسازی به بانک ها

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از برگزاری رویداد آموزه های زلزله بم با 
حضور ســفیران بازآفرینی شهری در ۱۰۵ شهر در روزهای سوم تا پنجم دیماه سال 

جاری خبر داد.
محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
ایران گفت: در نظر داریم تا در آستانه پنجم دیماه »روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش 
اثرات بالیای طبیعی« رویدادی به منظور پاسداشــت ایــن روز و لزوم بهره گیری از 
آموزه های زلزله بم وبا هدف ترویج فرهنگ نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی مردمی در 

شهرها و محالت هدف در روزهای سوم تا پنجم دی برگزار کنیم.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: این رویداد با حضور سفیرانی تحت عنوان 
ســفیران شهر بم و شرکت بازآفرینی در سه شهر منتخب هر استان در ایام مذکور با 

محوریت اداره کل راه وشهرسازی و از طریق شهرداری ها برگزار می شود.
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری ایران در جلسه ای که به منظور هماهنگی با 
شهرداران و مدیران کل راه و شهرسازی شهرهای منتخب به شکل مجازی برگزار شد؛ 
با اشــاره به اینکه بر اساس بند یک مصوبه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که تیر 
ماه برگزار شد، استان ها باید برنامه اقدام مشترک خود را بروز رسانی کنند، گفت: در 
ســال ۹۷ یک بار این کار انجام شــد اما با توجه به تغییر سیاست ها و نیازمندی های 
محالت، این برنامه باید در ستادهای بازآفرینی شهرستانی مورد بازنگری قرار گرفته و 

به ستادهای استانی ارسال شود.
وی اهدافی که باید در برنامه جدید اقدام مشــترک مورد توجه قرار گیرد برشمرد 
و توضیح داد: باید ســرانه اســتاندارد مسکن در محالت بازآفرینی شهری به متوسط 
استاندارد مسکن همان شهر برسد، کاهش بناهای ناپایدار و نیز افزایش سرانه خدماتی 

هفتگانه نیز باید به متوسط همان شهر برسد.
آئینی تاکید کرد: ضروری است، ســتادهای شهرستانی این موضوع را در اولویت 

کاری خود قرار دهند تا پایان بهمن ماه برنامه اقدام مشترک آماده شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون هیچکدام از محالت هدف از 
برنامه خارج نشده اند، تصریح کرد: واقعیت این است که طی سال های گذشته برخی 
محالت هدف به دلیل ارائه خدمات، کم کم از شــکل سکونت گاه غیررسمی و بافت 
فرسوده خارج شده و به لحاظ سرانه به متوسط سرانه های شهر رسیده اند اما کماکان 
در لیســت بافت های ناکارآمد قرار دارند که این امر منجر به توزیع ناعادالنه اعتبارات 
و تســهیالت می شود، بنابراین الزم اســت در هر استان این محالت با انجام کارهای 

باقی مانده در برنامه خروج از بافت های ناکارآمد قرار گیرند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه شتاب بخشی به نوسازی 
بناهای ناپایدار باید در اولویت برنامه ستادهای شهرستانی و استانی قرار گیرد، عنوان 
کرد: در این راستا بسته های تشویقی مناسبی در حوزه های مختلف تدوین شده است 
که باید این بســته ها برای مخاطبان اصلی آنها ارائه شــود و آن ها را توجیه کنیم. در 
این راه هر چند رسانه های جمعی می توانند تأثیرگذار باشند اما گفت و گوی چهره به 

چهره بیشترین تأثیر را دارد.
آئینی با اشــاره به برنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران به مناسبت پنجم دی ماه 
سالروز حادثه غم انگیز زلزله بم گفت: باید از ظرفیت های عاطفی و انسانی حادثه بم 
حداکثر استفاده را ببریم تا دیگر شاهد بروز حوادثی این چنین تلخ در کشور نباشیم.

دبیر ســتاد بازآفرینی شهری پایدار افزود: در این سه روز، ۱۰۰ شهر که بیشترین 
تعداد بنای ناپایدار را داشتند برای میزبانی این رویداد انتخاب شده اند، مخاطبان اصلی 
این رویداد مردم هســتند که باید آگاه شوند چه حمایت ها و تسهیالتی به آنها تعلق 
می گیرد و چطور باید کار را شــروع کنند. همچنین جلسات جداگانه ای با سازندگان 
و مدیران شــهری برگزار خواهد شد. هدف این است در پایان روز سوم اطالع رسانی و 

آگاهی رسانی قابل توجهی در این خصوص صورت گیرد.
*معرفی 33 هزار واحد برای دریافت تسهیالت نوسازی به بانک 

مسکن
آئینی با اشــاره به اینکه در ســال جاری ۳۳ هزار واحد جهت دریافت تسهیالت 
نوسازی به بانک مسکن معرفی شده است، از انعقاد ۱۲ هزار و ۵۰۰ قرارداد خبر داد 
و گفت: این رویداد فرصت مناســبی است تا شــهروندان محالت هدف را به استفاده 
حداکثری از تسهیالت نهضت ملی مسکن برای نوسازی و مقاوم سازی بناهای ناپایدار 
تشویق کنید، بسیاری از مردم در این محالت زیرسقف های لرزان زندگی می کنند و 
خود از آن آگاه نیســتند یا نسبت به آن بی توجه اند که باید آن ها را برای مقاوم سازی 
واحدهایشان توجیه کنیم. در این جلسه سیدمسلم سیدالحسینی عضو هیأت مدیره 
و راهبر فنی و نظارت شــرکت بازآفرینی شهری ایران نیز توضیحاتی در خصوص این 
رویداد ارائه کرد و گفت: کشور ما به واسطه ویژگی های اقلیمی و زمین شناسی و نوع 
توسعه اجتماعی و فضایی که داشته است، از جمله آسیب پذیرترین کشورهای دنیا به 
شمار می رود. همچنین به دلیل اسکان یابی نامناسب، موقعیت استقرار سکونتگاه های 
شهری و روستایی و عدم انطباق سکونتگاه ها با فرم محیط طبیعی و نیز سطح توسعه 

اجتماعی، اقتصادی و نهادی شرایط آسیب پذیر و شکننده را به وجود آورد.
*قرارگیری ۷۷ درصد شهرهای کشور بر روی پهنه های گسلی

عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شــهری ایران با اشاره به اینکه بر اساس آمار 
ساالنه هزار زلزله کوچک و بزرگ در کشور رخ می دهد، عنوان کرد: از این تعداد حدود 
۲۴۰ زلزله بیش از ۴ ریشــتر اســت و هر چند سال یک بار نیز زلزله های با بزرگی ۶ 
داریم که از قدرت تخریبی باالیی برخوردارند. سیدالحســینی ادامه داد: آمارها نشان 
از این دارد که ۷۷ درصد شــهرهای کشور بر روی گسل و پهنه بندی زلزله قرار دارند 
و حدود ۳۰ درصد جمعیت شــهرها به لحاظ عدم توســعه متوازن از شرایط بحرانی 

برخوردارند که بافت های ناکارآمد را تشکیل داده اند و نیاز به توجه ویژه دارند.
سیدالحســینی با یادآوری اینکــه بعد از وقوع زلزله بم شــورای عالی معماری و 
شهرســازی شــاخص بناهای ناپایدار را به عنوان یکی از شــاخص های اصلی تعیین 
محدوده بافت های فرسوده شــهری در ایران تعیین کرد، گفت: برای کاهش بناهای 
ناپایدار نیاز به یکســری اقدام ها در حوزه سیاســتگذاری و اجرا وجود دارد که باید از 
طریق ظرفیت سازی، ابزارســازی، جریان سازی و نهادسازی به ارتقا ایمنی و پایداری 

محیطی پرداخت.
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اتاق تهران گزارش داد؛

جزئیات فساد در بازار نهاده های دامی
بررسی آثار قیمت گذاری دستوری در 
بازار نهاده های دام و طیور نشان می دهد 
که این مداخله به ویــژه بعد از تصویب 
سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، به 
بروز و توســعه رانت و فساد در این بازار 

منجر شده است.
در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی 
تهران و با همکاری اندیشکده کسب وکار 
انجام شده اســت، آسیب های  شــریف 
ناشــی از قیمت گذاری دستوری هشت 
گروه کاالیی مورد بررسی و تحلیل قرار 
گرفته اســت و محققان و کارشناســان 
اقتصادی ایــن مطالعات، راهکارهایی را 
نیز برای نحوه خروج از قیمت گذاری ها با 
هدف بهبود بهره وری و بدون آسیب وارد 

شدن به اقشار کم درآمد ارائه کرده اند.
یکــی از گروه های کاالیــی مهم در 
که در این پژوهش مورد بررســی قرار 
گرفته و همیشه مشمول قیمت گذاری 
دســتوری بوده، گروه »نهاده های دام و 
طیور« است که بخش عمده تأمین آن 
از محــل واردات صــورت می گیرد و به 
طور متوســط ساالنه حدود ۲۰ میلیون 
تن نهاده از ســه محصــول جو، ذرت و 
سویا وارد شده و به صورت مویرگی بین 

دامداری ها و مرغداری ها توزیع می شود. 
با وجود قیمت گذاری دستوری دائمی، 
مشکالت این بازار بزرگ از سال ۱۳۹۷ 
و بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز 

شد.
بر اساس مطالعه اندیشکده کسب وکار 
شریف و اتاق تهران، با ورود سامانه بازار 
گاه از ســال ۱۳۹۹ بــرای جلوگیری از 
فســاد در بازار توزیع نهاده های دامی با 
نرخ دولتی، نه تنها مسائل حل نشد بلکه 
مشکالت موجود پیچیده تر شد. سامانه 
بازار گاه در عمل، صنــف توزیع کننده 
نهــاده را از بازار حذف کرد در حالی که 
این حلقه از زنجیره تا حدودی مشــکل 
نقدینگی واردکننده و دامدار را نیز حل 
می کرد. ضمن اینکه وجود رقابت در این 
صنف باعث شده بود نرخ سود این صنف 
که گاهــی کاال را از خریدار پیش خرید 
می کردند یا به دامدار به صورت نســیه 
می فروختند، در ســطحی معقول قرار 
گیرد. ســامانه بازار گاه بــا حذف این 
صنعت، عماًل باعث شــد در اوایل سال 
۱۳۹۹ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از 
سرمایه در گردش این بازار کاسته شود.

پژوهشــگران در این گــزارش بیان 

می کنند که دامــداران کوچک به دلیل 
نداشــتن مجوز رسمی به ســامانه بازار 
گاه دسترســی ندارند و مجبورند نهاده 
خود را از بازار ســیاه تأمین کنند. حتی 
دامــداران بزرگ هم حــدود ۲۵ تا ۳۰ 
درصــد نیازشــان را باید از بازار ســیاه 
تأمین کنند چون سامانه قادر به تأمین 
آن نیســت. از آنجایی که تمام نهاده ها 
وارداتی در کشــور با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تأمین می شود، فســاد قابل توجهی در 
این صنعت شکل گرفته است. از طرفی 
باید تاکید کرد کــه بازیگران اصلی در 
تأمین نهاده ها نیز دولتی هستند و برای 
نمونه سهم شرکت دولتی پشتیبانی امور 
دام از واردات نهاده هــای دامی بیش از 
۵۰ درصد اســت. تعداد شــرکت های 
واردکننده نهاده از حدود ۴۰۰ شــرکت 
در سال ۹۸ به ۱۵۵ شرکت در سال ۹۹ 
نزول کرده و در ســال ۱۴۰۰ این تعداد 

باز هم کمتر شده است.
پرداخــت ارز ترجیحی بــه واردات 
نهاده ها ریشه و منشــأ فساد و رانت در 
این صنعت اســت و وجود بازار ســیاه 
نشــانه ای قطعی از بروز این فساد است 
چرا کــه هیچ نهاده ای بــا ارز آزاد وارد 

کشور نمی شــود. بیش اظهاری، فاکتور 
ســازی، واردات نهاده هــای نامرغوب با 
ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم 
نظارتی توزیع، صدور پروانه های صوری 
دامداری و مرغداری با امضاهای طالیی 
بــرای دریافت نهــاده ارزان قیمت، بروز 
تأخیر در تخصیص از طریق سامانه که 
موجب تعویق جوجه ریزی می شــود و 
تخصیص غیر بهینه که باعث می شــود 
مثاًل دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در 
بازار ســیاه بفروشد و از همان بازار سیاه 
جو بخرد، بخشی از فسادهای ایجاد شده 
از طریــق این مداخله گســترده دولت 
در بازار نهاده هاســت. محققان پژوهش 
بررســی تبعات قیمت گذاری دستوری 
در مطالعه مشترک اندیشکده کسب وکار 
شــریف و اتاق تهران، با اشاره به اینکه 
فعاالن بــازار از واردکننده تــا دامدار و 
صنایع لبنی خواســتار حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اســت، تاکید دارند که اگر این 
حــذف ناگهانی صورت گیــرد احتماالً 
واردکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه 
می شوند و واردات در کوتاه مدت کاهش 
و قیمــت افزایش می یابــد که موجب 
ســرریز شــدن آن به کاالهای مصرفی 

مردم مانند شــیر و گوشت و تخم مرغ 
خواهد شــد. در نتیجه باید برای تأمین 
نقدینگی مــورد نیاز برای واردات نهاده، 
افزایش قیمت فــروش داخل و افزایش 
نرخ ارز دولتی به صورت همزمان اجرایی 

شود.
در این مطالعه عنوان شــده است که 
با حذف ارز ترجیحی، رانت ناشــی از آن 
نیز حــذف خواهد شــد و قیمت تولید 
محصوالت پروتئینی و لبنی نیز شــفاف 
می شود. ضمن اینکه فساد کاهش یافته و 

بازار سیاه نیز از بین می رود. حذف رانت 
از این بازار فعالیت واسطه گران را از حالت 
مخرب و مفسده برانگیز به حالت مفید و 
ســازنده تبدیل می کند. پژوهشــگران 
پیشــنهاد می کنند که همزمان با حذف 
ارز ترجیحــی از واردات نهاده هــا، باید 
منابع حاصــل از آن به صورت نقدی در 
اختیار خانواده های کم درآمد قرار گیرد تا 
با یارانه مستقیم نقدی به این خانوارها، 
دسترســی آنها به محصــوالت لبنی و 

پروتئینی تسهیل شود.

 متن تبصره های راه و شهرسازی
 در الیحه بودجه ۱۴۰۲ نهایی شد

وزیر راه و شهرسازی در جلسه فوری، بررسی و اصالح متن تبصره های مربوط به 
حوزه راه و شهرســازی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را در دستور کار قرار داد.با 
حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان مسکن و ساختمان، حمل و نقل و برنامه ریزی و 
مدیریت منابع، سرپرست حوزه وزارتی و دیگر مسؤوالن جلسه اصالح متن تبصره های 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در ساختمان شهید دادمان برگزار شد.در این جلسه 
معاونان مسکن و شهرسازی و حمل و نقل موارد و نظرات خود را بیان و تصمیمات 
الزم برای نهایی کردن تبصره های بودجه گرفته شــد.معاون برنامه ریزی و مدیریت 
منابع نیز جزئیات مربوط به بودجه ۱۴۰۲ را ارائه و موارد مورد نظر برای نهایی شدن 

و ارائه به دولت را یادآور شد.

وزیر جهاد کشاورزی:

تسهیل صادرات محصوالت مهمترین 
هدف گذاری وزارت جهادکشاورزی است

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: حمایت و تسهیل صادرات محصوالت کشاورزی از 
جمله مهمترین هدف گذاری های وزارت جهاد کشاورزی است.

سیدجواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشــاورزی در چهل و یکمین جلسه قرارگاه 
دیپلماســی غذایی که با حضور اعضای اتاق تعاون ایران برگزار شــد، افزود: در این 
راستا مشوق های صادراتی مختلفی از جمله رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات 
برخی محصوالت کشاورزی، کاهش و حذف تعرفه های صادراتی، پرداخت یارانه های 
صادراتی و … در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. وی با بیان این که به 
واسطه اقدامات صورت گرفته در یک سال شاهد رشد صادرات محصوالت کشاورزی 
بوده ایم، بیان کرد: صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای هند، پاکستان، عراق، 
چین، روســیه و … در حال انجام اســت و در حال حاضــر هیچ گونه محدودیت و 
ممنوعیتی از سمت کشورهای هدف صادراتی برای محصوالت کشاورزی ایران وجود 

ندارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک 
ســوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می شود، 
گفت: در این ســالها تنهاچیزی کــه رقابت در آن 
صورت گرفته، گرفتن رانت بیشــتر بخاطر مقررات 

موجود بوده است.
حسین ســالح ورزی در همایش مبارزه با فساد 
که به مناســبت روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: بعد از انقالب 
هــم از نظر ایدئولوژیک و هــم از لحاظ آموزه های 
دینی به حد کفایت موضوع تشویق و مبارزه با فساد 
را داشته ایم و در حوزه قانون گذاری برای مبارزه با 
شفافیت نیز قانون کم نداریم. بر همین اساس نیز 
تقریباً هر دولت، مجلس و رئیس قوه قضائیه ای که 
آمده است، به ضرورت مبارزه با فساد تاکید داشته، 
اما نکته این است که آیا ما در این راه توفیق نسبی 

داشته ایم یا خیر؟
نایــب رئیس اتــاق بازرگانی ایران افــزود: اگر 
شــاخص ادراک فساد را بررســی کنیم می بینیم 
که نتوانســته ایم در این مســیر قدم قابل توجهی 
برداریم و حتی در داخل کشور هم افکار عمومی را 
نتوانسته ایم قانع کنیم که کار مثبت و قابل توجهی 

انجام شده است.
وی ادامه داد: مهم ترین مشــکل مــا در حوزه 
مبارزه با فســاد این اســت که در کشور ما از یک 
جایی یک سیاســت گذاری با لنگــر کردن نرخ ارز 

برای کنترل تورم همه مصیبت ها را تا کنون ادامه 
داده است؛ به عنوان مثال در زمینه واردات با وجود 
قوانین و مقررات متعددی که برای ممنوعیت های 
غیرتعرفه ای وجود دارد، اما برای حدود ۲۰۰۰ قلم 
کاال ممنوعیت واردات اعمال شــده که این مسئله 
موجب توسعه قاچاق شده اســت که این موضوع 
یکی از مصادیق فساد است و آمارها نشان می دهد 
که یک ســوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام 

می شود.
ســالح ورزی اضافــه کــرد: در یــک جایــی 
سیاســت گذار ارزی بقیه را متقاعد کرده است که 
برای کنترل قیمت ارز تنها باید ممنوعیت واردات 
را انجام داد، لذا از آن طرف هم مشــاهده می کنیم 
با قیمت های مختلفی که برای نرخ ارز وجود دارد، 
امضاهای طالیی، رانت و توزیع فســاد ایجاد شده 
اســت. وی به اعمال مقررات دســت و پاگیر هم 
اشــاره کرد و گفت: هم زمان با همه تالش هایی که 
در بخش هــای جامعه برای کاهش مقررات صورت 
می گیرد، ماشــین و موتور تولید مقررات همچنان 
فعال است و شــاید با سرعت بیشتری هم حرکت 

می کند.
*رقابت برای گرفتن رانت بیشتر

نایــب رئیس اتــاق بازرگانی ایران به رشــد ۸ 
درصدی اقتصاد اشــاره کرد و افــزود: در ۶ برنامه 
توســعه ای که در سال های گذشــته تدوین شده، 

همیشــه یک بند مبنی بر دســتیابی به رشــد ۸ 
درصدی اقتصادی ثابت بوده که قرار هم بوده یک 
سوم این رشــد از محل افزایش بهره وری باشد، اما 
هم کیفیت محیط نهادی ما به شــکلی بوده و هم 
در بخش خصوصی به گونــه ای عمل کرده ایم که 
تنها چیزی که رقابت در آن صورت گرفته اســت، 
گرفتن رانت بیشــتر به خاطر مقــررات موجود در 

کشور بوده است.
ســالح ورزی گفــت: به عبارتی هــم وضعیت 
قانون گــذاری و هــم نــوع رقابت در قســمتی از 
بخش خصوصی در ایــن جهت بوده که برای بهره 
گرفتن از بخش بیشــتر کیک رانتی که بر اساس 
سیاست گذاری غلط به وجود آمده، استفاده کنیم. 
بنابراین الزم اســت تا برای شــفافیت بیشتر اقدام 

کنیم.

رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشــت: صنعت بیمه با داشتن ۱۴۰ هزار میلیارد 
تومان ذخایر بیمه ای، تا پایان سال گذشته نزدیک ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در اقتصاد 
کشور ســرمایه  گذاری کرده  که ارزش روز آن در پایان سال گذشته به بیش از ۱۶۴ 

هزار میلیارد تومان رسید.
مجید بهزادپور درباره عملکرد صندوق بیمه حوادث و ســقف ۳۰ میلیون تومانی 
برای ساختمان های آسیب دیده از حوادث طبیعی اظهار داشت: درباره رقم ۳۰ میلیون 
تومانی باید در نظر گرفت که این موضوع شروع اقدام ملی در سطح گسترده است و 
بعد از ۱۵ سال تاخیری که در اجرای این برنامه ایجاد شده بود، برای اولین بار است 

در کشور به اجرا می رسد و خسارت ناشی از حوادث طبیعی جبران می شود.
وی ادامه داد: بســیاری از منازلی که در حوادث طبیعی دچار خســارت می شود 

در مناطق روســتایی واقع شده اند و از سوی دیگر معموال حوادث طبیعی یک واحد 
مسکونی را به صورت کامل از بین نمی برد. 

رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: فعال در این شرایط پرداخت ۳۰ میلیون تومانی 
شروع خوبی است اما قطعا توسعه پیدا می کند.

بهزادپور درباره میزان بدهی دولت به این صندوق گفت: دو ســال اســت که این 
صندوق کار می کند و وقتی مردم از طریق فیش های برق پرداخت را انجام می دهند 
از نظر ما قرارداد با مردم منعقد شده  است. از این رو مشکل و موجودی صندوق را به 
مردم ارتباط نمی دهیم. امسال دولت مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این صندوق 
اختصاص داد که با رقم اختصاص یافته ســال قبل به طور مجموع به ۵ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان رســیده و همچنین بخشی از منابع از مردم و از طریق فیش های برق 
تامین می شود، ما به مردم متعهد هستیم و از محل دارایی و موجودی همین صندوق 

خسارت های زلزله هرمزگان پرداخت شد.
بهزادپور با بیان اینکه صنعت بیمه  در کنار پرداخت خســارت نقش مهمی هم در 
تأمین مالی اقتصاد و ســرمایه گذاری و رشد و توســعه اقتصادی دارد، اظهار داشت: 
صنعت بیمه با  داشتن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ذخایر بیمه ای، تا پایان سال گذشته 
نزدیک ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور سرمایه  گذاری کرده  که ارزش روز 

آن در پایان سال گذشته به بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسید.
وی همچنین با اشــاره به اقدام دیگر بیمه مرکزی به انتشار اوراق بهادار بیمه ای 
اشاره گرفت و گفت: مصوبات این اقدام تا حد زیادی به تصویب رسیده و با همکاری 

سازمان بورس زمینه انتشار اوراق بهاداری بیمه ای ایجاد شده است.
رییــس کل بیمه مرکزی همچنین دربــاره موضوعاتی که صنعت بیمه در برنامه 
هفتم توسعه پیگیری می کند، ادامه داد: چندین موضوع را برای صنعت بیمه در برنامه 
هفتم توســعه در حال پیگیری هستیم که افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۳/۵ درصد از 
مواردی اســت که این موضوع را در برنامه توسعه هفتم پیگیری می کنیم و از دیگر 
مــوارد می توان به حذف عوارض دریافتی از بیمه های بازرگانی و معافیت از مالیات بر 

ارزش افزوده، تاسیس مراکز داوری بیمه ای اشاره کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: یک سوم واردات کشور، قاچاق است

بر اساس ابالغ گمرک ایران که در پی دستور وزارت صمت 
صادر شده، واحدهای تولیدی برای کسر تهاتر و استرداد مالیات 
ماشــین آالت خط تولید، در صورت داشــتن ثبت سفارش، به 

تأییدیه وزارت صمت نیاز ندارند.
علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه ای 
به گمرکات سراسر کشور، اعالم کرد که واحدهای تولیدی برای 
کسر تهاتر و استرداد مالیات ماشین آالت خط تولید، در صورت 

داشتن ثبت سفارش، به تأییدیه وزارت صمت نیاز ندارند.
در ایــن بخشــنامه آمده اســت: پیرو بخشــنامه شــماره 
۲۶۲۱۹۴/۱۴۰۱/۵۵ مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۱ موضوع تسهیالت سابق 
بند )الف( ماده )۳۹( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
پیرامون اخذ گواهی تضمین مالیات بر ارزش افزوده ماشین آالت 
و تجهیــزات خط تولید وارده توســط واحدهای تولیدی، و پیرو 
ابالغ سیستمی شناسه ۱۱۷۷۰۱۹۷ )نامه شماره ۱۱۳۱۵۷/۶۰ 
مورخ ۴/۵/۱۴۰۱ دفتر صنایع ماشــین آالت و تجهیزات تولید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، به پیوســت تصویر نامه شماره 
۱۵۰۸۴/۲۱۰/ ص مــورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱ معــاون حقوقی و فنی 
مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور شناســه ۱۲۱۹۸۵۵۹( در 
خصوص نحوه اجرای مقررات مفاد تبصــره )۴( ماده )۸( قانون 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب ســال ۱۴۰۰ و تصویر نامه شماره 
۲۱۰۳۲۰/۶۰ مــورخ ۳۰/۸/۱۴۰۱ معــاون هماهنگی و محیط 
کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت )شناسه ۱۳۴۴۰۷۰۳( 
در خصوص عدم نیاز به تاییدیه مجزا و تلقی ثبت ســفارش به 
عنوان مالک تشــخیص وزارت صنعت، معــدن و تجارت برای 
شــمولیت معافیت تبصره )۴( ماده )۸( قانــون مالیات بر ارزش 
افزوده، جهت اقدام الزم با رعایت ســایر مقررات ارســال و اعالم 
می دارد؛ در اجرای مقررات مفاد تبصره )۴( ماده )۸( قانون مالیات 
بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در صورت ارائه ثبت سفارش 
معتبر توســط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، صدور 
معرفی نامه به ادارات امور مالیاتی استان جهت صدور گواهی اخذ 

تضمین بابت مالیات بر ارزش افزوده ماشین آالت و تجهیزات خط 
تولید واحدهای تولیدی گواهی )چک(، با رعایت ســایر مقررات 
بالمانع بوده و نیازی به معرفی واحد تولیدی از سوی ادارات کل 
صنعت معدن و تجارت استان ها به آن گمرک جهت برخورداری 
از تسهیالت مزبور نیست. تاکید می گردد تسهیالت مزبور صرفاً 
جهت ماشین آالت و تجهیزات خط تولید واحدهای تولیدی دارای 
پروانه بهره برداری معتبر و یا جواز تأســیس است و شامل سایر 

کاالهای وارده به نام واحد تولیدی نمی گردد.
 ضمن اینکه به محض دریافت دســتورالعمل نحوه وصول یا 
استرداد چک از سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب ابالغ خواهد شد. 
همچنین دستور فرمائید در فرم معرفی نامه ذینفع به سازمان امور 
مالیاتی استناد بند )الف( ماده )۳۹( قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور، به تبصره )۴( ماده )۸( قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مصوب ســال ۱۴۰۰ اصالح گردد. این بخشنامه پیرو نامه سید 
مهدی نیازی به ادارات صمت اســتان ها در مورد موضوع مالیات 
بر ارزش افزوده ماشــین آالت و تجهیزات، موضوع تبصره ۴ ماده 
۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابالغ شده است. در نامه نیازی که 
۳۰ آبان ماه صادر شــده، آمده است: در اجرای بند الف ماده ۳۹ 
قانون احکام دائمی برنامه توســعه کشور و تبصره ۴ ماده ۸ قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و پیرو نامه شماره ۱۵۰۸۴/۲۱۰ اص مورخ 
۲۳/۷/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی از آنجا که مالیات ماشین آالت 
خط تولید به تشــخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت 

سایر قوانین و مقررات قابل، کسر تهاتر و استرداد است.

رئیس جامعــه هتل داران خاطر نشــان کــرد: جریانات و 
رخدادهای اخیر در کشــور باعث شد که بیش از ۸۵ درصد از 
گردشــگران خارجی از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی 
سفر خود را به ایران کنسل کردند؛ تعداد قابل توجهی از آنها در 
نظر داشتند بعد از اقامت در قطر چند روزی را در ایران بگذرانند 
که حوادث اخیر باعث شد از اقامت در ایران منصرف و رزروهای 

خود را لغو کنند.
جمشــید حمزه زاده با بیان اینکه هرگونــه رخداد داخلی 
در صنعت گردشــگری تاثیر مستقیم می گذارد، گفت: صنعت 
هتلداری ایران از نوروز ۹۸ تا کنون با بحران های مختلفی مواجه 
شده است. سیل و بارندگی، گرانی بنزین، شیوع ویروس کرونا و 
جریانات اخیر لطمه های زیادی به صنعت گردشگری ایران وارد 
کرد. رئیس جامعه هتل داران با بیان اینکه میانگین ضریب اشغال 
هتل ها به زیر ۲۰ درصد رســیده است، گفت: گزارش ها رسیده 
به جامعه هتل داران حاکی از این مهم اســت که اکثر هتلداران 
توان تامین هزینه های خود را ندارند و به عبارتی از جیب خرج 
می کنند؛ حتی برخی واحدها برای پرداخت دستمزد کارمندان 
با چالش مواجه شدند. این شرایط اگر ادامه داشته باشد احتماال 
هتــل داران اقدام به تعدیل نیرو کننــد یعنی همان اقدامی که 
در دوران کرونــا کردند را دوباره تکرار کنند. به گفته وی؛ بااین 
وجود تاکنون گزارشــی مبنی بر تعطیلی یک هتل به دست ما 
نرسیده است. حمزه زاده در پاسخ به این پرسش که آیا در جذب 
توریسم خارجی موفق بودیم؟ گفت: جریانات و رخدادهای اخیر 
در کشور باعث شد که بیش از ۸۵ درصد از گردشگران خارجی 
از کشــورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی سفر خود را به ایران 
کنســل کردند؛ تعداد قابل توجهی از توریست های خارجی در 
نظر داشتند بعد از اقامت در قطر چند روزی را در ایران بگذرانند 
که حوادث اخیر باعث شد از اقامت در ایران منصرف و رزروهای 
خود را لغو کنند. رئیس جامعه هتل داران ایران با اشاره به اخذ 
گواهی استاندارد از ســوی هتلداران ایران، تصریح کرد: بیشتر 

هتل ها در ایران گواهی اســتاندارد را دارند و بخش دیگر از آنها 
در مرحله کســب اخذ استاندارد هســتند و از لحاظ استاندارد 
هتل های ایران مشــکلی ندارند. وی با بیــان اینکه اجاره اتاق 
متناســب با نرخ تورم تغییر می کند، افزود: وزارت گردشگری 
با مشارکت جامعه هتل داران در زمینه تعیین قیمت اجاره یک 

اتاق در  هتل ها سیاست گذاری می کند.
*اجاره یک اتاق مهمانخانه 3۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان

همچنین در این رابطه شــاهرخ محمدزاده رئیس اتحادیه 
مهمان پذیران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از کاهش 
۵۰ درصدی مسافران در تهران خبر داد و افزود: شرایط اقتصادی 
مردم به سمتی رفته که تمایل مردم برای سفر کاهش پیدا کرده 
است. این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که میانگین اجاره 
یک اتاق در تهران چقدر اســت؟ گفــت: میانگین بین ۳۰۰ تا 
۵۰۰ هزار تومان اســت البته این نرخ  در واحدهایی که شرایط 

مطلوب تری دارند اجاره آن تا ۷۰۰ هزار تومان هم می شود.
به گفته وی؛ هزینه تهیه مواد شــوینده، ملحفه، یخچال و 
تلویزیون افزایش چشمگیری کرده است و همین موضوع باعث 

شد افزایش نرخ اجاره بها یک اتاق افزایش پیدا کند.
محمدزاده تصریح کرد: مهمان پذیران تالش کردند شرایط 
واحدهای صنفــی خود را ارتقا بدهند و برخی از مهمان پذیزان 
در تهران به مانند هتل های دو ستاره به مشتریان خود خدمات 

ارائه می دهند.

رئیس جامعه هتل داران: ضریب اشغال هتل ها به زیر ۲۰ درصد رسیداز سوی گمرک؛ شرایط کسر مالیات ماشین آالت تولید ابالغ شد

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛ رشد ۶۸ درصدی ارزش صادرات آبزیان در سال جاری
وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش سهم آبزیان در سبد مصرفی خانوار و افزایش سرانه مصرف این بخش تاکید کرد و از رشد ۶۸ درصدی ارزش صادرات آبزیان در هفت ماهه امسال خبر داد.

سید جواد ساداتی نژاد در جلسه قرارگاه امنیت غذایی افزود: با توجه به ظرفیت های بی نظیر پهنه های سرزمینی ایران از جمله محیط های دریایی، سواحل، رودها و ... تولید محصوالت آبزی 
باکیفیت و ارزان و فرهنگ سازی مصرف پروتئین های دریایی باید مورد توجه سازمان شیالت قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت صادرات محصوالت آبزی تصریح کرد: در ۷ماهه نخست سال ۱۴۰۱ صادرات محصوالت آبزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی 
به ترتیب رشد ۲۸ و ۶۸ درصدی داشته است. وی گفت: به منظور حمایت از تولید و صادرات آبزیان، پرداخت تسهیالت در قالب شیالت کارت به بهره برداران این بخش در حال انجام است.

ساداتی نژاد افزود: در راستای مدیریت، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت آبزی و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش راه اندازی شهرک های شیالتی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی 
قرار دارد.

سراســری  اتحادیه  مدیرعامــل 
مرغداران گوشتی کشور گفت: بعداز 
درخواست از مردم برای مبادرت به 
خرید و حمایــت از تولیدکنندگان 
داخلــی مرغ، در چند روز گذشــته 
میزان مصرف کشور حدود ۳۰درصد 

افزایش داشته است.
حبیب اله اسداله نژاد گفت: بعد از 

درخواست از مردم برای مبادرت به خرید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، 
در چند روز گذشــته میزان مصرف در کشور حدود ۳۰ درصد افزایش داشته 
است. افزایش مصرف موجب تغییر و افزایش قیمت مرغ شده است اما هنوز از 

قیمت مصوب حدود ۷ هزار تومان فاصله دارد.
مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران گوشتی کشور تصریح کرد: روزانه 

حدود ۱۵۰۰ تن مرغ مازاد در بازار وجود دارد.
حسین دماوندی نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی هم 
با بیان اینکه رصد بازار نشــان می دهد میزان تقاضا به روال عادی بازگشــته 
اســت، گفت: هر هفته حدود ۷ هزار تن تولید گوشت مرغ را برنامه ریزی و به 
بازار عرضه می کنیم. در چند روز اخیر میزان تقاضا تا حدودی کاهش داشت 
که اقدام رسانه ملی و درخواست اتحادیه سراسری مرغ گوشتی از مردم برای 

حمایت از تولید، روند تولید به ثبات رسید.
وی افزود: روزانه حدود ۷ هزار تن گوشت مرغ در ۳۲ استان عرضه می شود 
که در ســه روز گذشــته همه این ۷ هزار تن جذب بازار شده است و شرایط 
به گونه ای بوده که ذخیره ســازی به طور محدود برای برخی اســتان ها انجام 
شــده اســت. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
در روزهــای قبل روزانه حــدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تن مازاد مرغ وجود داشــت، 
تصریــح کرد: اگر تقاضا به همین منوال ادامه پیدا کند، عرضه و تقاضا از یک 
منطق برخوردار خواهد شــد، اما اگر میزان تقاضا دوباره کاسته شود باید مرغ 

را ذخیره سازی کنیم.

افزایش ۳۰ درصدی مصرف گوشت مرغ 
در کشور

رییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد؛

سرمایه گذاری ۱۶۴هزار میلیارد تومانی 
بیمه در اقتصاد کشور
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شــبکه  تراکنش هــای  مبلــغ 
الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در 
هشتمین ماه سال جاری به بیش از 
۷۷۰ هزار میلیارد تومان رســید که 
نســبت به مهر ماه در تعداد و ارزش 
ریالی به ترتیب ۰.۵۹ و ۹.۳۱ درصد 

رشد داشته است.
گــزارش  تازه ترین  اســاس  بــر 
ســوی  از  منتشرشــده  اقتصــادی 
تراکنش های  تعداد  شاپرک، مجموع 
انجام شــده شاپرک در آبان ماه سال 
جاری به ۳۷۳۲ میلیون عدد رسیده 
که ارزش این تراکنش ها در مجموع 
به بیــش از ۷۷۰ هزار میلیارد تومان 
می رسد که نسبت به مهر ماه معادل 
۰.۵۹ درصد در تعداد و ۹.۳۱ درصد 

رشد در ارزش ریالی داشته است. 
البته، تعــداد و مبلغ تراکنش های 
در مقایسه با ســال قبل نیز ۱۳.۷۷ 
و ۱۵.۴۵ درصد رشــد داشته و رشد 
اســمی ماهانه تراکنش های شاپرک 
در آبان ماه ســال جاری نســبت به 
ماه گذشته معادل ۹.۳۱ درصد بوده 

است.
در آبان ماه ۱۴۰۱، سهم ابزارهای 
تراکنش های  در  اینترنتــی  پذیرش 
انجام شده ۴.۸ درصد و ابزار پذیرش 
موبایلی ۲.۷۴ درصــد بوده و این در 
حالــی اســت کــه کارت خوان های 
فروشــگاهی ۹۲.۴۶ درصــد از کل 

تراکنش های انجام شــده را به خود 
اختصاص داده اند.

از تعداد تراکنش های انجام شــده 
۸۹.۵۷ درصــد مربوط به خرید کاال 
و خدمــات، ۶.۲۷ درصــد مربوط به 
پرداخت قبض و خرید شــارژ تلفن 
همراه و معادل ۴.۱۶ درصد مربوط به 

مانده گیری بوده است.
کل  مجمــوع  از  همچنیــن، 
تراکنش های انجام شــده در آبان ماه 
معادل ۹۳ درصد موفق و هفت درصد 
ناموفق بوده، البته تراکنش هایی که با 
سوییچ شــاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ 

درصد موفق بوده است.
اما از مجموع تراکنش های ناموفق 
انجام شده در این ماه، ۱.۱۸ درصد به 
دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۰۹ درصد 
به دلیــل خطای شــاپرکی، ۱۰.۶۹ 
درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، 
۸۷.۳۷ درصــد بــه دلیــل خطای 
کاربری و ۰.۶۷ درصد به علت خطای 

کسب وکار بوده است.
بر اساس این گزارش، نسبت ارزش 
تراکنش های شاپرک به نقدینگی در 
آبــان ماه ســال جاری نیــز ۱۲.۸۸ 
درصد بوده و این در حالی اســت که 
نسبت اسکناس و مسکوک در دست 
اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها 

۱.۶۴ درصد بوده است.
بنا بر تحلیل آمارهای رســمی در 

آبان ماه ســال جاری، ابــزار پذیرش 
موبایلــی با ۸۱۵ تراکنش به ازای هر 
ابزار پذیرش موبایلی در مکان نخست 
قرار می گیرد و کارتخوان فروشگاهی 
بــا ۳۷۷ تراکنش بــه ازای هر ابزار و 
اینترنتی بــا ۲۹۷ تراکنش  پذیرش 
به ازای هر ابزار فعــال به ترتیب در 

مکان های بعدی قرار می گیرند.
البته، کارتخوان های فروشگاهی با 
سهم ۹۲.۴۶ درصدی بیشترین تعداد 
تراکنــش را در بین ســایر ابزارهای 
پذیرش داشــته اســت که ابزارهای 

پذیرش اینترنتی و موبایل پس از آن 
قرار گرفته اند.

افزون بر این، متوسط تراکنش هر 
ابزار پذیرش شــاپرکی در ماه مذکور 
معادل ۳۷۸ تراکنش اســت که این 
تعداد نســبت به مقدار مشــابه در 
ماه گذشــته کاهش ۱۱.۵۴ واحدی 
)۲.۹۷درصدی( را تجربه کرده است. 
متوسط  کاهش  بیشترین  همچنین، 
تعداد تراکنش مربوط به کارت خوان 

فروشگاهی بوده است.
در بخش دیگری از آمار منتشــر 

شده توسط شــاپرک، مجموع مبلغ 
تراکنش های هر ابزار پذیرش شاپرکی 
تراکنش ها مشخص  و ســرانه مبلغ 
شده است. به گونه ای که ابزار پذیرش 
اینترنتی با تعــداد ۶۰۳ هزار و ۴۰۲ 
ابزار فعال و با مجموع مبلغ تراکنش 
۱۱۴ هــزار میلیارد تومان، ســرانه 
مبلغی تراکنش هر ابزار اینترنتی به 
رقم ۱۸.۹ میلیــارد تومان را به ثبت 

رسانده است.  
پذیــرش  ابــزار  در  همچنیــن، 
موبایلی بیش از ۱۲۵ هزار ابزار فعال 

سیستمی بوده اســت که این تعداد، 
مجموعا ۱۳۷۰ میلیارد تومان تومان 

تراکنش داشته اند.
این در حالی است که سرانه مبلغ 
تراکنش های هر ابزار پذیرش موبایلی، 
یک میلیارد و ۹۳ میلیون تومان بوده 
اســت. در نهایت، در ابــزار پذیرش 
کارتخوان فروشــگاهی مجموع مبلغ 
تومان  میلیارد  تراکنش ها ۶۵۵ هزار 
بوده که این مجموع مبلغ مربوط به 
تعــداد ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۱۱۷ 
عدد ابزار کارتخوان فروشگاهی است 
که سرانه مبلغ تراکنش هر کارتخوان 
فروشگاهی نیز به رقم هفت میلیارد و 

۱۵۵ میلیون تومان رسیده است.
عــالوه بر این، بررســی اطالعات 
متوسط مبلغ هر تراکنش در هریک 
نشــان می دهد  پذیرش  ابزارهای  از 
در آبان ماه امســال،  با ابزار پذیرش 
اینترنتــی بــه طور متوســط ۶.۳۷ 
میلیون ریال مبلغ هر تراکنش بوده 

است.  
با ابزار پذیرش موبایلی نیز این رقم 
به عدد ۰.۱۳ میلیون ریال و در نهایت 
با ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی 
نیز متوســط مبلغ هر تراکنش ۱.۹۰ 
میلیون ریال بوده اســت؛ بنابراین در 
مجموع ســه ابزار پذیــرش مذکور، 
متوسط مبلغ هر تراکنش در هر ابزار، 

۲.۰۷ میلیون ریال بوده است

رئیس اتاق ایران مطرح کرد؛

راهکار قدرت گرفتن شوراهای گفت وگو در 
استان ها

در نشست هم اندیشــی نمایندگان دبیرخانه های شوراهای گفت وگوی استانی 
ضمن تشریح دســتاوردها و روند فعالیت شوراهای گفت وگو، دستورالعمل ارزیابی 

شوراهای استانی مورد بازنگری قرار گرفت.
نشست هم اندیشی نمایندگان دبیرخانه های شوراهای گفت وگوی استانی برگزار 
شد. در ابتدای این نشست، گزارشی از عملکرد شوراهای گفت وگوی استانی ارائه شد 
که طبق آن وضعیت کنونی برگزاری جلسات، حضور استانداران، نمایندگان مجلس 

و دیگر نمایندگان دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گرفت.
در این رابطه، محســن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران از روند 
صعودی برگزاری جلسات اصلی با حضور استانداران، نمایندگان مجلس و نمایندگان 
دســتگاه های اجرایی در هر یک از استان ها خبر داد و از آن به عنوان یک ظرفیت 

بی نظیر در اختیار دولت و بخش خصوصی یاد کرد.
وی به مکانیســم ارزیابی عملکرد شوراهای استانی که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، 
اشاره کرد و افزود: این اقدام کمک کرد تا تصویر دقیقی از شرایط برگزاری جلسات 
در ســطح کشور داشته باشــیم. آمار و اطالعات به دست آمده از این نشست ها در 
اختیار رؤســای سه قوه و معاونان آنها قرار می گیرد تا بتوان از این طریق به سمت 
برگزاری بهتر و منظم تر جلسات حرکت کنیم. البته باید توجه داشت که در دولت 
سیزدهم شــاهد افت تعداد برگزاری جلسات شوراهای اســتانی بودیم که به نظر 

می رسد بیشتر به شناخته نشدن این ظرفیت از سوی استانداران مربوط باشد.
در ادامه غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با توجه به حضور نمایندگان دولت 
در این نشســت، گفت: بزرگ ترین اثرگذاری در چگونگی برگزاری و روند جلسات 
شــوراها در هر استانی از سوی وزارت کشور اســت و بدین ترتیب تقاضا داریم که 
جلسه ای با حضور استانداران و دبیران شوراهای استانی که در واقع رؤسای اتاق ها 

هستند، برگزار و فرصتی برای گفت وگو بین آنها فراهم شود.
وی از دبیران شــوراهای گفت وگو نیز درخواست کرد تا اعضای بخش خصوصی 
و تعاونی در شوراهای استانی را با دقت باال انتخاب کنند. به باور او باید در هر سال 

افراد مختلف و توانا در تشریح مسائل و مشکالت انتخاب شوند.
شافعی تصریح کرد: تغییر دیدگاه بین مسئوالن محلی نسبت به جایگاه بخش 
خصوصی از کارآمدی شوراهای استانی است. از طرفی باالتر از طرح مشکالت، پیدا 
کردن راه حل برای آنها اهمیت دارد، پس دبیرخانه های شورای استانی تالش کنند 
در عین حال که مشکالت را به همت تشکل ها و فعاالن اقتصادی شناسایی می کند، 

راهکارهای عملیاتی و مؤثری برای آنها ارائه دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشــد ۱۰۰ درصدی تولید ماشــین آالت 
معدنی در کشــور در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

خبر داد.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم آغاز عملیات 
اجرایــی احداث مجتمع صنعتــی تولید تایرهای معدنی و فوق ســنگین در 
شهرستان کرمان با ۱۸۰ میلیون یورو سرمایه گذاری با اشاره به انجام ۱۴۰۰ 
میلیون تن عملیات معدنی در سال گذشته گفت: در موضوع معدن بیشتر افکار 
به ســمت استخراج می رود اما معدن پس و پیشی دارد که در صورت تکمیل 

این زنجیره، اشتغال و ارزش افزوده بسیار باالیی برای کشور فراهم می شود.
وی با بیان اینکه از ۱۴۰۰ میلیون تن عملیات معدنی ۶۷۰ میلیون تن ماده 
معدنی به دســت آمده اســت، افزود: این حجم گسترده و رو به رشد عملیات 
معدنی را در حالی شــاهد هستیم که در تولید ماشین آالت معدنی در ۶ ماه 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته ایم.
وزیر صمت تولید الســتیک برای ماشین آالت معدنی را در راستای تولید 
خودرو و ماشین آالت معدنی دانست و ادامه داد: پروژه ای که کلید خورده در 
راســتای توازن سرمایه گذاری جغرافیایی، اشتغالزایی و تکمیل زنجیره تولید 

ارزش افزوده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با اشــاره به پروژه های نیمه تمام رها شــده در کشــور گفت: پروژه ای 
که عملیات آن آغاز شــد دارای ۳ ویژگی مهم اســت که ما را تا حدودی از به 
سرانجام رســیدن آن مطمئن می کند. پروژه های نمیه تمام یا به علت تأمین 
نشــدن منابع مالی، یا به علت فقدان بازار و یا به علت تأمین نشــدن ماشین 

آالت رها شده اند.
فاطمی امین در خصوص این ۳ ویژگی گفت: برخالف پروژه های نیمه تمام 
رهاشده، سهام داران این پروژه دارای منابع مالی قابل توجهی هستند و وابسته 

به منابع بانکی نیستنداز سوی دیگر در میان سهام داران یکی از تولید کنندگان 
الســتیک کشــور به نام بارز وجود دارد و از نظر فنی به پیشبرد پروژه کمک 

می کند.
وی تاکید کرد: در مورد بازار نیز خوشــبختانه بخش عمده بازار در اختیار 
خود سهامداران است، به طوری که یکی از سهامداران نزدیک ۱۰۰۰ دستگاه 
دامپتراک دارد. بنابراین این پروژه از لحاظ تأمین مالی، موضوعات فنی تولید 

و بازار فروش مشکلی ندارد.
وزیر صمت در ادامه با اشــاره به اشتغالزایی پروژه احداث کارخانه الستیک 
گفت: در طول زمان ۳ ســاله احداث کارخانه به طور متوسط برای ۴۰۰ نفر و 

بعد از احداث نیز برای ۸۰۰ نفر ایجاد اشتغال می شود.
وی در پایان یادآور شــد: امیدواریم این پروژه با تالش شبانه روزی و یاری 
خداوند به ســرانجام برســد و مادر وزارتخانه نیز برای رفع مشکالت احتمالی 

آماده هستیم.

مدیرکل صنایع پوشاک وزارت صمت:

تولیدکنندگان کفش 
آسیب دیده اند

مدیرکل دفتر صنایع پوشــاک و منســوجات 
وزارت صمت گفت: تولیدکنندگان کفش از عرضه 
نامناســب مواد پتروشــیمی در بورس و رعایت 
نکردن کف عرضه و البته عرضه کم به شدت دچار 

آسیب شده اند.
محســن گرجی با بیان اینکه صنعت کفش 
ایران یک صنعت پر اشــتغال و کارآفرین است، 
اظهــار کــرد: تولیدکنندگان کفــش از عرضه 
نامناســب مواد پتروشــیمی در بورس و رعایت 
نکردن کف عرضه و رقابت هایی که در این حوزه 
به واســطه عرضه کم اتفاق می افتد به شــدت 

دچار آسیب می شوند.
مدیرکل دفتر صنایع پوشــاک و منســوجات 
وزارت صمــت افــزود: تأمیــن کننــدگان مواد 
پتروشــیمی چه در حوزه صنعــت کفش و چه 
در ســایر حوزه ها باید طوری مدیریت کنند که 

رقابت ها در بورس از یک عددی باالتر نرود.
وی گفت: برای مثــال وقتی باالی ۳۰ درصد 
رقابــت در حوزه پی وی ســی در بــورس اتفاق 
می افتد این نشان از یک التهاب و نابسامانی است 
کــه هم صنعتگر را از نظر ســرمایه در گردش و 

سایر موارد با مشکل رو به رو می کند و هم اینکه 
رقم مورد رقابت در نهایت از مصرف کننده نهایی 

اخذ می شود.
مدیرکل دفتر صنایع پوشــاک و منســوجات 
وزارت صمــت با بیان اینکه پی وی ســی تولید 
داخل کفــاف بازار را می دهد، افزود: رقابت زمانی 
اتفــاق می افتد کف عرضه مــورد تعهد بورس از 

سوی پتروشیمی ها رعایت نمی شود.
بازار بسیار خوبی برای کفش و  *روسیه 

چرم ایران است
گرجــی در بخش دیگری از ســخنان خود از 
برگزاری نمایشــگاه کفش و چرم در روسیه خبر 
داد و اظهار کرد: این نمایشــگاه از یکم تا چهارم 
اسفند ماه ســال جاری در نمایشگاه بین المللی 

مسکو برگزار می شود.
وی با بیان اینکه روسیه بازار بسیار خوبی برای 
کفش و چرم ایران اســت، اظهــار امیدواری کرد 
کــه صنعتگران و تولید کنندگان کفش در داخل 
بتوانند ســهمی از این بازار را به خود اختصاص 

دهند.
مدیرکل دفتر صنایع پوشــاک و منسوجات 
وزارت صمــت یادآور شــد: عرضه مســتمر و 
قیمت کنترل شــده مواد اولیــه از مهمترین 
پایه های صــادرات به خصوص در حوزه کفش 
است از این رو می طلبد تأمین کنندگان مواد 
اولیه پتروشــیمی در داخل همکاری الزم را با 
تولیدکنندگان حوزه کفش در کشــور داشته 

باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

 رشد ۱۰۰ درصدی تولید ماشین آالت معدنی در کشور

محمــد آئینی، معــاون وزیــر راه و 
شهرســازی گفــت: ۱۱۱ هــزار واحــد 
مســکونی در بافت های فرسوده در حال 
تولید و ســاخت است که حدود ۷۷ هزار 
واحــد از این میزان بــا حمایت دولت از 

طریق تسهیالت انجام شده است.
به گــزارش وزارت راه و شهرســازی، 
محمد آئینی با یادآوری برنامه ریزی برای 
تولید ساالنه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در 
قالب ســاخت و تولید یک میلیون واحد 
مســکونی در دولت سیزدهم گفت: ۱۱۱ 
هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده 
در حال تولید و ســاخت است که حدود 
۷۷ هــزار واحد از ایــن میزان با حمایت 
دولت از طریق اعطای تســهیالت بانکی 

ارزان قیمت درحال ساخت است.
او بــا بیــان اینکه تاکنــون ۱۴ هزار 
میلیارد تومان برای پرداخت تســهیالت 
نوسازی با بانک ها انعقاد قرار داده شده و 
به میزان ۴ هزار و سیصد میلیارد تومان به 
متقاضیان پرداخت شده است، اظهارکرد: 
پیشرفت فیزیکی تولید واحدهای مسکن 
در حال ســاخت با استفاده از تسهیالت 

نوسازی در حدود ۵۵ درصد است.

دبیر ســتاد ملی بازآفرینی شــهری 
پایدار با اشاره به اینکه در حدود ۱۲ هزار 
واحد مسکونی در دهه فجر سال گذشته 
در محــالت هدف بازآفرینی شــهری به 
بهره برداری رسیده است، گفت: در حدود 
۱۵ هزار واحد در هفته دولت و در حدود 
۱۵ هزار واحد مسکونی دیگر در دهه فجر 
امســال افتتاح و به بهره بــرداری خواهد 

رسید.
معاون وزیر راه و شهرســازی مصوبه 
اخیر شــورای عالی معماری و شهرسازی 
در خصوص بسته تشــویقی شهرسازانه 
را بســته تشــویقی جامعی برای تشویق 
مردم در حوزه نوسازی بافت های فرسوده 
برشمرد و گفت: با استفاده از این مصوبه 
شهرســازانه می توان گفــت در محدوده 
بافت های فرســوده دیگر بن بستی برای 

نوسازی بافت های فرسوده وجود ندارد.
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری 
ایران با اشــاره به ابالغ بســته تشویقی 
شهرســازانه برای چهار گروه از ســوی 
شهرســازی  و  معمــاری  شــورایعالی 
اظهارکــرد: در بافت های فرســوده برای 
نوســازی تمــام خانه های پالکــی با هر 

متراژی که امکان تجمیع نداشــته باشند 
پروانه ساختمانی صادر خواهد شد، حتی 
اگر زیر ۵۰ مترمربع باشــد. آئینی شرط 
بهره مندی از بســته تشویقی شهرسازانه 
در نظر گرفته برای نوسازی تجمیعی در 
عمق بافت فرسوده را دارا بودن حدنصاب 
تفکیک )موجود یا حاصل از تجمیع( طبق 
طرح مصوب و مجاورت قطعه با یک معبر 
دارای عــرض حداقل ۶ متر عنوان کرد و 
گفت: اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی 
نســبت به تراکم مجاز طــرح مصوب و 
کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز 
به ۰.۷۵ برای هر واحد و عدم احتســاب 

مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم 
ســاختمانی از جمله مشوق های در نظر 
گرفته شــده و بخشــی از این مشوق ها 

هستند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در 
مصوب  شهرســازانه  تشویقات  خصوص 
نوســازی در مقیاس محورهــای اصلی 
محالت فرســوده عنوان کرد: متقاضیان 
باید دارای حد نصــاب تفکیک )موجود 
یا حاصــل از تجمیع( طبق طرح مصوب 
بــوده و در جبهــه اول محورهای اصلی 
محله )مطابق طرح های توسعه و عمران 
اعطای حداکثر  باشــند  شهری( مستقر 

یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز 
طرح مصــوب، امکان تخصیص ســطح 
اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های 
انتفاعی مشروط به تأمین ورودی مستقل، 
عدم احتســاب ســطح بالکن و تراس در 
محاسبه تراکم ساختمانی، کاهش ضریب 
تأمیــن پارکینگ مــورد نیاز بــه ۰.۷۵ 
مشــروط به وجود پارک حاشــیه ای در 
معبر و امکان اســتفاده از مساحت معابر 
بن بســت فاقد کارکرد در طرح مصوب 
بلوک و تراکم حاصــل از آن )در صورت 
موافقت شــهرداری ها( از مشوق های در 
نظر گرفته شــده برای کسانی است که 
در مقیاس محله محور اقدام به نوســازی 
می کنند. آئینی روند طوالنی صدور پروانه 
ســاختمانی در محدوده و محالت هدف 
بازآفرینی شهری از سوی شهرداری ها را 
مورد انتقاد قــرار داد و در ادامه گفت: به 
طور متوسط صدور پروانه ساختمانی در 
محدوده محالت هدف بازآفرینی شــهر 

تهران هشت ماه طول می کشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: طی 
مذاکراتی که با مسؤوالن شهرداری تهران 
انجام شــده و همچنین با تدابیر شهردار 

تهران در خصوص تشکیل قرارگاه جهادی 
مســکن، صــدور پروانه ســاختمانی در 
محدوده و محالت هدف بازآفرینی شهری 

به دو ماه کاهش خواهد یافت.
او با اشــاره به اینکه شــهرداری ها با 
توجه به تکلیف قانون گذار موظف هستند 
حداقل ۵۰ درصد برای عــوارض پروانه 
و تراکم ســاخت تخفیــف دهند، گفت: 
براســاس تفاهم نامه های منعقد شده با 
شهرداری های استان های مختلف، مدت 
زمــان صــدور پروانه تراکــم و عوارض 
ســاختمانی به یک ماه و حتی دو هفته 
کاهش یافته اســت. آئینی با بیان اینکه 
شهرداری ها اجازه دارند در صدور پروانه 
و تراکم ساختمانی تا ۱۰۰ درصد تخفیف 
اعمال و معــادل آن را از دولت دریافت 
کنند، تصریح کرد: چنانچه ارائه تخفیف 
به ســازندگان و توســعه گران از سوی 
شــهرداری های سراسر کشور، کمتر ۵۰ 
درصد محاســبه شــود، صدور مجوزها 
بیش از دو ماه به طول بیانجامد و بســته 
تشویقی شهرسازانه مصوبه شورای عالی 
شهرسازی ابالغ شــده مورد توجه آنان 
قــرار نگرفت متقاضیــان می توانند این 

مــوارد را از طریــق ســامانه پیامکی به 
شــماره ۳۰۰۰۸۶۱۲ به کارشناســان و 
مدیران شــرکت بازآفرینی شهری ایران 
اطالع دهند. مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری ایران با اشاره به اینکه متقاضیان 
نوســازی در محدوده ها و محالت هدف 
بازآفرینی شــهری می توانند به انتخاب 
خــود از تســهیالت ویژه نوســازی و یا 
نهضت ملی مسکن استفاده کنند. گفت: 
بافت های  نوسازی مسکن در  متقاضیان 
فرســوده اعــم از ســازندگان و مالکان 
واحدهای فرسوده می توانند از حمایت ها 
و تسهیالت و تخفیفات ویژه نهضت ملی 
مســکن پیش بینی شده برای بافت های 
فرســوده بدون رعایت شروط چهارگانه 

این نهضت استفاده کنند.
او بــا بیان اینکــه از ابتــدای دولت 
ســیزدهم تاکنون ۳۴ هزار واحد دریافت 
تسهیالت نوســازی در بافت فرسوده به 
بانک مســکن معرفی شد که بانک با ۱۲ 
هزار و ۵۰۰ واحد برای پرداخت تسهیالت 
قــرارداد منعقــد کــرده اســت، گفت: 
تسهیالت نوسازی در تهران ۴۵۰ میلیون 
تومان و در سایر کالنشهرها ۴۰۰ میلیون 

تومان با نرخ سود حدود ۱۱ درصد و سایر 
شــهرها ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود 
حدود ۱۰ درصد اســت که در تمام این 
مــوارد ۱۵۰ میلیون تومان از مبلغ وام با 
نرخ ســود صفردرصد پرداخت می شود. 
همچنین متقاضیان نوسازی بافت فرسوده 
می توانند از تسهیالت نهضت ملی مسکن 
با مدت زمان بازپرداخت ۲۰ ساله با سود 

تسهیالت ۱۸ درصد استفاده کنند.
آئینی با اشاره به فرا رسیدن روز ۵ دی 
ماه و حادثه زلزلــه بم اظهارکرد: در نظر 
داریم در آستانه پنجم دیماه »روز ایمنی 
در برابــر زلزله و کاهش اثــرات بالیای 
طبیعی« رویــدادی به منظور بهره گیری 
از آموزه هــای زلزله بــم و با هدف ترویج 
فرهنگ نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی 
مردمی در شــهرها و محــالت هدف در 

روزهای سوم تا پنجم دی برگزار کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: 
این رویداد با حضور سفیرانی تحت عنوان 
سفیران شــهر بم و شرکت بازآفرینی در 
سه شــهر منتخب هر استان با محوریت 
اداره کل راه وشهرســازی و از طریــق 

شهرداری ها برگزار می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛ افزایش سرعت ساخت مسکن در بافت های فرسوده

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها:  پرداخت یارانه قطع نمی شود
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: پرداخت یارانه به صورت کاالبرگ اختیاری است و قرار نیست یارانه قطع شود. سید طیبه حسینی درباره پرداخت یارانه آذرماه خانوارها و انتشار برخی 
اخبار مبنی بر حذف یارانه نقدی، افزود: بر اساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت یارانه به صورت کاالبرگ اختیاری است و قرار نیست یارانه نقدی هیچ فردی قطع شود. وی اظهار 
داشت: پرداخت یارانه آذرماه طبق روال ماه های گذشته ادامه دارد و در صورت اجرا شدن این طرح در ماه های آینده افراد می توانند به صورت اختیاری کاالبرگ الکترونیکی را انتخاب کنند، در غیر 
این صورت پرداخت یارانه به صورت نقدی ادامه دارد. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: در ماه جاری یارانه هیچ استانی قطع نمی شود. یارانه نقدی کمک معیشتی بر اساس دهک بندی 
اعالمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مطابق معمول، روز ۲۰ هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. بر همین اساس، در صورتی که سرپرستان خانوار جزو دهک های اول تا 
سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در صورتی در دهک های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد. گفتنی است در صورتی که 

این سرپرستان خانوار پیش از این نسبت به دریافت تسهیالت قرض الحسنه ۱۰ میلیون ریالی کرونا اقدام کرده اند، اقساط این تسهیالت از مبلغ واریزی به حساب آنان کسر خواهد شد.

بر اساس تازه ترین گزارش اقتصادی منتشرشده 

۷۷۰ هزار میلیارد تومان تراکنش های شاپرک در یک ماه
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ضرورت تسریع در تشکیل شورای عالی خاک 
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه داشتن اطالعات کافی از وضعیت خاک کشور به امنیت غذایی کمک می کند، گفت: ضرورت دارد بانک اطالعات خاک به زودی تشکیل شود. 
فریبرز عباسی در همایش روز جهانی خاک در وزارت جهاد کشاورزی به اهمیت تشکیل بانک اطالعات خاک اشاره کرد و گفت:  دانستن وضعیت خاک کشاورزی کشور می تواند کشاورزان را در بهبود عملکردشان کمک 
کرده و امنیت غذایی کشور را تضمین کند. سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: عالوه بر تشکیل بانک اطالعات خاک باید نقشه های مناطق مختلف هم ایجاد شود. به طوری که این بانک در 
کشورهای پیشرفته طی ۶۰ سال گذشته تشکیل شده است. عباسی، خرد شدن اراضی و  فرسایش خاک را مهمترین مشکالت در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: این ها عاملی برای پایین آمدن عملکرد و کیفیت 
محصوالت کشاورزی می شود. وی همچنین تخریب خاک را عامل مهم در کاهش نفوذ آب، افزایش سیل، مهاجرت، تغییر اقلیم و گرمایش زمین عنوان کرد و گفت: متأسفانه در دهه های گذشته تخریب خاک بزرگ ترین 
معضل بخش کشاورزی شده است. عباسی با بیان اینکه ۹۵ درصد غذای کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم از خاک به دست می آید گفت: برای تشکیل یک سانتی متر خاک هزار سال زمان نیاز دارد بنابراین با توجه به 
این اهمیت، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، فائو روز جهانی خاک تعیین کرده است.

وزیر صمت:

دولت مشتاق واردات هرچه زودتر خودرو است
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکه 
خودروســازان دارایی هــای بســیار 
بــا  گفــت:  دارنــد،  گســترده ای 
انجام شــده مجوز  هماهنگی هــای 
یکــی از واگذاری هــای مربــوط به 
خودروسازان صادر شده که به زودی 

در مزایده گذاشته خواهد شد.
ســید رضا فاطمی امیــن اظهار 
کرد: در نخســتین مرحله خصوصی 
ســازی شــرکت های خودروسازی، 
ارزیابی و قیمت گذاری آن ها بود زیرا 
دارایی های بسیار گسترده ای داشتند 
و نزدیک به شش ماه به طول انجامید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
در این مدت ۱۷۰۰ ابالغ کارشناسی 
توسط کارشناسان رسمی دادگستری 
صادر شــد تا قیمت گذاری انجام و 

نهایی شود.
فاطمی امین اضافه کرد: مذاکراتی 
با ســازمان خصوصی سازی داشتیم 
زیرا هر واگذاری باید با مجوز وزارت 
اقتصــاد در زیر مجموعه ســازمان 

خصوصی سازی انجام شود.
بــا هماهنگی های  ادامه داد:  وی 
انجام شــده مجوز یکی از واگذاری ها 
صادر شــده که بــه زودی در مزایده 

گذاشته خواهد شد.
وزیر صنعــت، معــدن و تجارت 
با اشــاره به زمان اجــرای دقیق این 
واگذاری گفت: یک برنامه زمان بندی 
خاص برای این موضوع در نظر گرفته 
شده که ســازمان خصوصی سازی با 
اولین واگذاری موافقت کرده و شرایط 
آن فراهم شده اســت تا انجام موارد 
بعدی، ولی اینکه تا چه فاصله زمانی 
انجام شود به بازار بستگی دارد یعنی 
پس از برداشــتن گام اول واگذاری، 
بازخورد گرفتــه و گام های بعدی را 
برای خصوصی ســازی خودروسازان 

برمی داریم.
از ســوی  * جزئیات واردات 

فوتبالیستها
امیــن، وزیر  ســید رضا فاطمی 
صنعت، معدن و تجارت گفت: مشتاق 
واردات هرچه زودتر خودرو هستیم و 
برآورد این است که این کار به زودی 
انجام شود. ســید رضا فاطمی امین 
دربــاره اقدامات انجــام گرفته برای 
واردات خودرو، اظهــار کرد: با توجه 
به اینکه واردات خودرو طی ۴ ســال 
گذشته انجام نشده، مردم برای تحقق 
آن به نوعی لحظه شماری می کنند اما 

روالی که در حال حاضر پیش می رود، 
طبیعــی اســت؛ یکی از نخســتین 
اقداماتی که هر واردکننده باید انجام 
دهد، انعقــاد قرارداد بــا طرف های 
تجاری خود در خارج از کشــور است 
که بیــش از ۴۰۰ تقاضا برای واردات 
خــودرو واصل شــد و از میان آن ها 
۲۷ تقاضا شــرایط حداقلی داشتند و 
۱۰ تا ۱۲ متقاضی در مســیر انعقاد 
قرارداد هســتند؛ برآورد ما این است 
که این کار به زودی انجام می شــود. 
وزیر صمت افزود: در شرایط فعلی ما 
به عنوان دولت مشتاق واردات هرچه 
زودتر خودرو هستیم؛ در دولت یعنی 
میان سازمان ملی استاندارد، سازمان 
محیط زیست، گمرک و وزارت صمت 
هماهنگی برای واردات خودرو وجود 
دارد و واردکنندگان باید اقدامات الزم 

را انجام دهند.
فاطمــی امین در پاســخ به این 
پرســش که برای متقاضــی واردات 
خودرو مهلت زمانــی در نظر گرفته 
نشــده، توضیح داد: خیــر؛ از زمان 
ثبت سفارش ۶ ماه فرصت دارند که 
اقدامــات الزم را انجــام دهند، نکته 
مهم این اســت که از سوی ما مانعی 

برای واردات خودرو وجود ندارد یا در 
صــورت وجود نیز پس از اعالم آن به 

ما، آن را سریع برطرف می کنیم.
وی همچنین درباره اهدای حواله 
واردات یــک خــودروی خارجی به 
بازیکنان تیم ملــی فوتبال، تصریح 
کرد: این موضوع بحث دیگری است، 
این واردات ثبت ســفارش و قرارداد 

ندارند در  تولیدکننــده  با شــرکت 
واقع ایــن موضوع مورد خاص بوده و 
بسیار متفاوت است بنابراین دو مسیر 
مستقل از هم هســتند؛ در موضوع 
واردات خــودرو واردکننده به دنبال 
واردات تعــداد زیادی خودرو به طور 

مثال ۵ هزار دستگاه خودرو است.
وزیر صنعــت، معــدن و تجارت 

همچنین درباره بدقولی خودروسازان 
در تحویل خودروهای فروش رفته در 
طرح های پیش فروش و فروش فوری، 
گفت: نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل، بدقولی خودروســازان و تأخیر 
آن هــا حدود ۲۰ درصد کاهش یافته 
که البته این میزان نیز زیاد اســت و 

باید برای رفع آن متمرکز شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی:

پارس خودرو واگذار می شود
رییس ســازمان خصوصی ســازی از صدور مجوز واگذاری شرکت پارس خودرو 
خبر داد و گفت: به دلیل اینکه پارس خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی شود 

شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزش گذاری آن تصمیم می گیرد.
حســین قربان زاده درباره واگذاری خودروسازی سایپا، اظهار کرد: وزارت صمت 
تقاضای صدور مجوز شرکت پارس خودرو از زیرمجموعه های شرکت سایپا را داشت 
که این موضوع در جلســات فنی متعددی مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد که در 
موضوع واگذاری شــرکت های ایران خودرو و ســایپا، اولویت واگذاری مدیریت این 
دو شــرکت از سوی دولت اســت که مقدمه الزم آن، حذف قیمت گذاری دستوری 

محصوالت آنهاست.
رئیس کل ســازمان خصوصی سازی افزود: برای واگذاری واقعی مدیریت در گام 
اول باید ســهام تودلی و چرخه ای این دو شرکت واگذار شود تا قفل سهامداری آنها 

باز شود.
قربــان زاده تصریح کرد: پیرو اصرار وزارت صمت بر واگذاری پارس خودرو، مقرر 
شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری این دو شرکت نهایی شود که تفاهم نامه ای بین 
سازمان خصوصی سازی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل 

و نقل وزارت صمت امضا شد.
وی افزود: مطابق این تفاهم نامه باید تا پایان بهمن اســتراتژی توســعه صنعتی 
صنعت خودرو با افق ۱۰ ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش آفرینان این 
صنعت از چشم انداز این صنعت و قابل پیش بینی بودن متغیرهای آن مطمئن شوند و 
تمامی محصوالت ایران خودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمت گذاری دستوری 
خارج شوند، همچنین واگذاری سهام تودلی دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: با این شــروط و تعهداتی که از ســوی وزارت صمت به 
صورت مکتوب ارائه شــد، مجوز واگذاری پارس خودرو از زیرمجموعه های شــرکت 

سایپا توسط سازمان خصوصی سازی صادر شد.
قربان زاده تاکید کرد: به دلیل اینکه پارس خودرو سهام مستقیم دولت محسوب 
نمی شود، هیأت مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزش گذاری آن 

تصمیم می گیرد.

مشــاور انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی خاطر 
نشــان کرد: افزایش قیمت  ســایر اقالم خوراکی مانند 
گوشت، مرغ و برنج باعث می شود که مردم سبد غذایی 
خود را تغییر بدهنــد و ماکارونی را جایگزین کنند؛ به 
نظر می رســد از اواخر مهر و اواسط آبان میزان مصرف 

افزایش پیدا  کرده باشد.
رسول مژده شفق با اشــاره به تاثیرات اصالح نظام 
یارانه ای بر عرضــه و تقاضا ماکارونی، گفت: روند تولید 
و تقاضا برای ماکارونی بعد از آزادسازی نرخ آرد کاهش 
پیــدا کرد اما از آنجایی که قیمت این محصول حدود ۳ 
برابر افزایش پیدا کرد به همان نسبت مصرف کنندگان 

خرید را مدیریت کردند.
وی با بیان اینکه شایعه افزایش نرخ ماکارونی پیش از 
اعمال آن از سوی تولیدکنندگان در جامعه مطرح شده 
بود، تصریح کرد: مردم بــرای کنترل نگرانی های خود 
اقدام به انبار کردن ماکارونی کردند و از آنجایی که این 
محصول خشک است می توان مدت زمان طوالنی آن را 
دپو کرد از این رو بخش قابــل توجهی از مردم حداقل 
برای مــدت ۵ تا ۶ ماه نیازشــان را خریداری کردند و 
همین نکته باعث شد که تقاضا در سطح فروش کاهش 

پیدا کند.
به گفته مژده شــفق؛ قیمت ماکارونی ۷۰۰ گرمی 
از ۸ هــزار و ۶۰۰ تومان ۲۴ هزار تومان شــد البته ۹ 
درصد مالیات بر ارزش افزوده، هم باید به این نرخ اضافه 
شود. شواهد بازار نشان می دهد بعد از گذشت ۷ ماه به 

شــرایط مطلوب نزدیک  می شویم اما هنوز به آن نقطه 
نرسیده ایم چراکه افزایش نرخ در نیمه نخست سال رخ 
داده و تجربه نشــان داده اســت که در این بازه زمانی 
کاهش مصرف داریم اما در نیمه دوم روند مصرف اصالح 

پیدا می کند.
مشــاور انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی خاطر 
نشــان کرد: ماکارونی همواره کاالی جایگزین در سبد 
مصرف خانوارها بوده اســت؛ به خصــوص خانواده های 
متوسط رو به پایین. افزایش قیمت  سایر اقالم خوراکی 
مانند گوشت، مرغ و برنج باعث می شود که مردم سبد 
غذایی خود را تغییر بدهند و ماکارونی را جایگزین کنند؛ 
به نظر می رسد از اواخر مهر و اواسط آبان میزان مصرف 

افزایش پیدا  کند.
وی افزایش تقاضا برای مصرف ماکارونی را حدود ۲۰ 
درصد دانســت و افزود: مصرف ماکارونی به طور معمول 
در ســال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۰۰ هزار تن بوده و به زیر 
۶۰۰ هزار تن رســیده است و امیدواریم که در ماه های 
پایانی ســال شرایط بهبود پیدا کند. اما افزایش مصرف 
در ماه های پایانی نمی تواند چندان تاثیرگذار باشد و باید 
منتظر باشیم و ببینیم که سیاست  دولت برای سال آتی 

چه خواهد شد.
مژده شفق با اشاره به حذف مالیات بر ارزش افزوده 
گندم و آرد برای مصرف کنندگان، گفت: فعاالن صنف 
ماکارونی به دولت پیشنهاد دادند که این ارزش افزوده 
برای صنایع آردبر نیز حذف شــود کــه با حذف آن به 

مصرف کننده نهایی کمک می شود.
وی ۱۵ تــا ۲۹ درصد تولیــدات داخلی ماکارونی را 
صادراتی دانست و افزود: عمده ماکارونی تولید شده به 
عراق، افغانســتان و کشورهای آسیانه میانه و بخشی به 
آفریقا صادر می شــود. افزایش قیمت به شدت در روند 
صادرات تاثیر گذاشته است چرا که قیمت در محصول 
صادراتی باید مزیت قیمتی داشته باشد. عالوه بر افزایش 
قیمــت گمرک نیز نرخ پایه صادراتی را افزایش داد و از 
تنــی ۳۵۰ دالر به تنی ۶۸۴ دالر رســاند که این عدد 
صادرات را دشــوار می کرد حدود ۲۰ روز پیش گمرک 
در این موضع تجدید نظر کرد و نرخ پایه صادراتی را به 

۵۵۰ دالر کاهش داد.
مژده شــفق در پایان بیان کــرد: قیمت صادراتی از 
بازار تبعیت نمی کند و باید رقابت قیمتی حفظ شــود 
تازمانی که این اصالح انجام نشده صادرات ما صفر شده 
بود به جز آن بخش هایی که از ســال های گذشته تعهد 

کرده بودیم.

برنامه ریزی های کشتیرانی جمهوری  براساس 
اسالمی ایران و با وجود تحریم های ظالمانه اعمال 
شــده بر علیه آن، ناوگان ملی کشــتیرانی ایران 
موفق به تامین هشت فروند شناور تازه نفس برای 
افزایش ظرفیت صادراتی کشــور به مقاصد بنادر 
شمالی حاشــیه خزر و توسعه شبکه ترانزیتی در 

این مسیر شد.
با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ناوگان 
ملی کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران، شرکت 

کشتیرانی دریای خزر وابسته به گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران موفق بــه خرید چهار 
فروند شــناور جدید و ثبت سفارش ساخت چهار 
فروند شــناور جنرال کارگو و کانتینری شد که با 
این اقدام، بخشی از محدودیت های کنونی ناوگان 
ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به مقاصد 
کشورهای حاشیه دریای خزر برطرف شده است.

بــر این اســاس، خرید و الحــاق کانتینرهای 
مورد نیاز توانسته ســرعت شبکه حمل ونقل در 
دریــای خزر را متحول کند، این در حالی اســت 
که برنامه های طراحی شده در شرکت کشتیرانی 
دریای خزر به توســعه زیرساخت های لجستیکی 
به صــورت همزمان منتهی شــده اســت که بر 
این اســاس به نظر می رســد در صورت الیروبی 
کانال های ورودی به بنادر کشور روسیه، ظرفیت 
حمل ونقل صادراتی ایران به مقصد این کشور نیز 

از رشد چشمگیری برخوردار خواهد شد.
از سوی دیگر، بر اســاس توافقات انجام شده 
توســط شرکت کشــتیرانی دریای خزر در حوزه 
توسعه شــبکه بندری در کشور روسیه، به تازگی 
سه بندر جدید نیز به جمع مقاصد صادراتی ایران 

ملحق شدند.
به اعتقاد گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران، یکی از راهکارهای ارتقای سطح لجستیک 
و حمل ونقــل دریایــی، ارتقــاء و به کارگیــری 
سیســتم های نوین لجستیکی اســت که به این 

سبب، شرکت کشتیرانی دریای خزر با برنامه های 
توســعه ای که در دست مطالعه دارد، تالش کرده 
همگام با افزایش تقاضا بــرای بارهای صادراتی، 

ظرفیت های الزم را نیز فراهم کند.
استقرار طرح های آزمایشــی که با استفاده از 
فناوری های نوین و همســان با شیوه های جدید 
راهبــری و بازرگانی صنعــت حمل ونقل دریایی 
انجام شده، نتایج امیدبخشی دربر داشته است؛ به 
طوری که در ماه های اخیر با اســتفاده از شبکه 
هوش مصنوعی و استقرار این سیستم به صورت 
آزمایشی در کشــتیرانی دریای خزر که به دست 
متخصصان داخلــی و مجموعه های دانش بنیان 
طراحی شــده، این ناوگان موفق شــده عالوه بر 
افزایش ۴۰ درصدی تعداد سفرها و بهینه کردن 
سفرهای دریایی، رشد ۴۵ درصدی حمل کاالهای 
صادراتی از بنادر جنوبی دریای خزر را برای ناوگان 
ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به ارمغان 

آورد.
در ایــن میــان، مهم تریــن محدودیت های 
صادراتی پیِش روی ناوگان در حمل بار به سمت 
کشورهای حاشــیه دریای خزر و به ویژه روسیه، 
وضعیت جغرافیایی خاص شــمال دریای خزر و 
افزایش نامتعارف حجم تقاضای کاالهای صادراتی 
و وارداتی اســت که با برنامه ریزی های انجام شده 
و افزایش ظرفیت نــاوگان، این محدودیت تحت 

کنترل و مدیریت قرار گرفته است.

افزایش ۲۰ درصدی مصرف ماکارونی به دلیل تغییر سبد غذایی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات معتقد است اگر برای 
مخابرات منابع تامین نشــود، عمال ورشکست می شود و از 
آنجاکه اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات ســرویس دریافت 
می کنند با مشکل روبه رو می شوند؛ این موضوع مربوط به 

امروز نیست و در شهریور ماه ابالغ شده بود.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار 
کرد: طی ۱۱ و ۱۲ ســال گذشته تعرفه مخابرات افزایش 
پیدا نکرده بنابراین امکان توســعه وجــود ندارد؛ بارها نیز 
در کمیسیون های مجلس حاضر شدیم تا پاسخگوی این 
باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی کند، 
چرا ایثارگران را تبدیــل وضعیت نمی کند،و... هزینه های 
مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و تعرفه های آن طی 

۱۰ سال ثابت مانده است.
وی ادامه داد: ۱۰ هزار تومان شهرستان، ۱۵ هزار تومان 
مرکز اســتان و ۲۰ هزار تومان نیز برای تهران آبونمان در 
نظر گرفته شده البته این رقم حداقل کارکرد است به این 
معنا که فردی که پیش از این در تهران ۳۰ هزار تومان پول 
تلفن پرداخت می کرده، هنوز نیز ۳۰ هزار تومان می پردازد 
و مبلغ اضافه ای نمی دهد و فردی که در شهرستان تاکنون 
۱۰ هزار تومان پول تلفن می داده هنوز نیز ۱۰ هزار تومان 
می دهــد اما فردی کــه کمتر از این اعداد اســتفاده کند، 
حداقل مبلغ از وی گرفته می شود زیرا هزینه نگه داری هر 
خط تلفــن برای مخابرات بیش از ۲۵ تــا ۳۰ هزار تومان 
است و از آنجاکه مخابرات نمی تواند این رقم را تامین کند، 
امکان توســعه وجود ندارد و در تهران نمی تواند خط تلفن 
واگذار کند و با وجوداینکه گذشــت چندماه اما مخابرات 

هنوز نتوانسته حقوق پرسنل را پرداخت کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به این پرسش 

کــه آیا افزایش آبونمان تلفن ثابــت نباید در بودجه دیده 
می شد، توضیح داد: این موضوع به بودجه ارتباطی ندارد و 
وزارت ارتباطات متولی تعرفه گذاری است حتی این موضوع 

در ستاد تنظیم بازار نیز تایید شده است.
وی درباره اظهارنظر شورای رقابت درباره افزایش تعرفه 
تلفن ثابت، گفت: شورای رقابت با مخابرات اختالف حقوقی 
دارد و موضوعات پیش آمده ارتباطی با این مباحث ندارد؛ 
ما براساس مصوبه شورای رقابت این تصمیم را گرفتیم زیرا 
تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهار نظر 
کند، شورای رقابت در خرداد ماه سال گذشته دستورالعملی 
را تصویــب و چارچوبی را برای نرخ گذاری مخابرات تعیین 
کرد ما نیز براساس این چارچوب قیمت گذاری کردیم البته 
شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ 
بوده و این موضوع برای امسال باید در شورای رقابت بررسی 

می شد که این موضوع نیز قابل حل است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: مخابرات 
برای توسعه و ارائه ســرویس بهتر به مردم نیازمند منابع 
است که یا دولت باید این منابع را تامین کند یا درآمدهای 
آن افزایش یابد؛ مخابرات شرکتی خصوصی بوده و واگذار 

شده و باید بتواند هزینه های خود را تامین کند.

رئیس کمیســیون حمایت قضایی و مبارزه با فســاد اتاق 
بازرگانی تهران می گویــد، بهترین و کم هزینه ترین اقدام برای 
مبارزه با فســاد پیشگیری از آن و از بین بردن بسترهای فساد 

در اقتصاد کشور است.
حســن فروزان فرد اظهار کرد: این درســت است که بخش 
مهمی از اقتصاد ایران یا مستقیما در اختیار دولت است یا توسط 
بخش های شــبه دولتی و خصولتی اداره می شود اما باید توجه 
داشــت که سهم بخش خصوصی در اقتصاد روزانه و فعالیت در 
صنف هــا و بخش مهمی از نیروی کار فعــال در اقتصاد ایران، 
بسیار گسترده است و نمی توان در پیگیری مسائل مهمی مانند 
مبارزه با فساد، سهم بخش خصوصی نادیده گرفت یا آن را کنار 
گذاشت. در واقع ما از سویی باید مبارزه با فساد را در این بخش 
دنبال کنیم و از ســوی دیگر در نظر داشــته باشیم که بخش 

خصوصی در ایران خود یکی از قربانیان فساد است.
وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران، گفت: 
ما در ســال های گذشته بارها شاهد آن بوده ایم که شرکت ها و 
نهادهای خصولتی نیز برای حضور در اقتصاد خود را خصوصی 
می نامند و به این شکل خود را معرفی می کنند. از این رو در این 
تردیدی وجود ندارد که در مسیر مبارزه با فساد، باید روی بخش 

خصوصی و ظرفیت های آن حساب باز کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تجربه برگزاری همایش 
مبارزه با فساد در این اتاق در هفت سال گذشته، توضیح داد: بعد 
از برگزاری هفت دوره مراسم روز جهانی مبارزه با فساد و با توجه 
به اینکه ســال پایانی دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران در حال سپری شدن است، تصمیم گرفتیم هشتمین دور 
این همایش را نیز برای بازخوانی فعالیت های بخش خصوصی در 
این حوزه و چشم انداز پیش رو برگزار کنیم. در این دوره، مشابه 
دوره های گذشته تمرکز ما بر بررسی ظرفیت ها و موقعیت های 

کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد معطوف خواهد بود. بی شک 
گام نخست در این مسیر آن است که توجه فعاالن اقتصادی و 
همین طور حاکمیت را به این نکته جلب کنیم که ابزار شناخته 
شــده و بین المللی در زمینه مبارزه با فساد، همین کنوانسیون 
مبارزه با فســاد اســت و همچنین باید توجه صاحب نظران و 
مســئوالن در حوزه های مختلف را به انجام وظایف و پیگیری 

موضوعات مورد تاکید این کنوانسیون جلب کنیم.
او افزود: در کشــور ما قوانینی با تکیه بر کنوانســیون جهانی 
مبارزه با فساد به تصویب رســیده که در حال اجراست. در عین 
حال، برخی از موارد مورد اشــاره کنوانســیون نیز هنوز در قالب 
قوانین موضوعه در کشور پیگیری نمی شود و به رغم آنکه کلیت 
کنوانسیون در کشور به رسمیت شناخته شده است، اما مواردی از 
آن در کشور ما پشتوانه قانونی ندارد و به همین سبب مورد پیگیری 
قرار نمی گیرد. یا اگر قوانینی هم وجود دارد اجرای آنها به صورت 
مجدانه پیگیری نمی شود. بنابراین مشابه سال های گذشته، این 
موارد در هشتمین دوره همایش روز جهانی فساد نیز به معرض نقد 
و بررسی گذاشته می شود و فعالیت های گذشته بازخوانی می شود. 
بر اساس توضیحات فروزان فرد، هشتمین دوره همایش روز جهانی 
مبارزه با فساد در روز شنبه، نوزدهم آذرماه در ساعات ۹ تا ۱۲ صبح 

در طبقه هشتم اتاق تهران برگزار خواهد شد.

وزیر ارتباطات اعالم کرد؛

ورشکستگی مخابرات درصورت عدم تأمین منابع الزم
رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران: 

بخش خصوصی قربانی فساد است
طبق آمــار بانک مرکــزی، باالترین 
قیمــت هر متر آپارتمــان در تهران ۹۵ 
میلیون و ۱۱۴ هزار تومان و پایین ترین 
قیمت ۲۳ میلیــون و ۹۳ هزار تومان در 
آبان ماه ثبت شده که فاصله ۷۲ میلیون 
تومانی قیمت در گران ترین و ارزان ترین 

منطقه را نشان می دهد.
بانک مرکزی در گزارشــی که به تازگی منتشر کرده، به بررسی تغییرات قیمتی و 
تعداد معامالت انجام شــده در آپارتمان و ساختمان  های مسکونی در مناطق ۲۲گانه 
تهران در آبان ماه سال جاری پرداخته است. براساس این گزارش، متوسط قیمت هر 
متر خانه در تهران به ۴۶ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان رســیده که بیشترین قیمت هر 
متــر خانه ۹۵ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۳ میلیون 
و ۹۳ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است؛ بنابراین، فاصله قیمت هر متر آپارتمان در 
گران ترین و ارزان ترین منطقه تهران حدود ۷۲ میلیون تومان است. همچنین، مناطق 
ســه و دو بعد از منطقه یک، جزو گران  ترین مناطق تهران گزارش شده  اند؛ به طوری 
که متوسط قیمت در منطقه سه،  ۸۱ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان و در منطقه دو،  ۶۸ 
میلیون و ۳۲۰ هزار تومان اســت. عالوه بر این، مناطق ۱۷ و ۱۵، پس از منطقه ۱۸ 
ارزان ترین منطقه پایتخت گزارش شــده اند و متوسط قیمت خانه در این مناطق به 

ترتیب ۲۵ میلیون و ۵۶۷ هزار تومان و ۲۶ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان است.
از سوی دیگر، بررسی گزارش بانک مرکزی از نظر تفاوت متوسط قیمت مسکن در 
مناطق ۲۲ گانه تهران در آبان ماه نســبت به مهر ماه سال جاری بیانگر این است که 
۲۱ منطقه تهران با افزایش قیمت مسکن در ماه موردنظر مواجه شده اند و فقط قیمت 

خانه در منطقه ۱۱ تهران در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.
طبق این گزارش، تعداد معامالت انجام شده در این ماه ۸۰۰۰ فقره بوده که در این 
بین، بررسی جزئیات تعداد معامالت انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان 
می دهد در آبان امسال تعداد معامالت مسکن نسبت به ماه قبل در تمام مناطق تهران 
افزایشی بوده اســت.  در این بین، کم ترین تعداد معامله مسکن به منطقه ۱۹ با ۵۳ 
معامله و بیشترین تعداد معامله نیز به ترتیب به مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ مربوط می شود 

که هر یک به ترتیب ۱۱۳۷، ۷۴۰، ۷۱۸ و  ۷۰۳ معامله مسکن داشته اند.

خانه در هر منطقه تهران چقدر قیمت دارد؟ 

صادراتی  ظرفیت  افزایــش  منظور   به 
به روسیه انجام شد؛

ورود 8 فروند شناور تازه نفس 
به ناوگان کشتیرانی دریای خزر
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چندین سال است که رقم ۳۰۰۰ 
مگاوات برای نیروگاه های فرســوده 
از زبان مســووالن برقی کشــور در 
دولت های مختلف عنوان می شــود، 
موضوعی کــه تا کنون اقدام موثری 
درباره حل آن صــورت نگرفته، اما 
نوید حرکتی جدید  اخیر  گفته های 

در این بخش را می دهد.
در حــال حاضر عمــر برخی از 
نیروگاه ها به ۶۶ ســال می رسد، این 
درحالی اســت که در ســال ۱۳۹۷ 
نیروگاه ها  برای ساماندهی  برنامه ای 
تا سال ۱۴۰۴ تدوین شد، که نیمه 
دوم سال ۱۴۰۱ را سپری می کنیم 
هنوز تعداد این نیروگاه های قدیمی 

کاهش نیافته است.
مسووالن بعضا عدم تناسب تولید 
و مصرف را علت این موضوع مطرح 
نیاز مصرف  می کنند، زمانی رشــد 
پنــج درصد بــود اما در ســالی که 
ناترازی  شاهد  افتاد  اتفاق  خاموشی 
۲۰ هزار مگاواتی در کشــور بودیم. 
با توجه به این که قیمت برق در دنیا 
حدود هفت سنت است و خاموشی 
۱.۵ دالر خسارت را تحمیل می کند 
در این شــرایط برای عبور از بحران 
پیک مصرف برق تابستان که ۳۰۰ 

ساعت است تمام واحدهای فرسوده 
و راندمــان پاییــن نیــز وارد مدار 

می شود.
با این حال برنامه دولت سیزدهم 
برای از مدار خارج کردن نیروگاه های 
فرسوده استارت خورده و آنطور که 
عبدالرسول پیشــاهنگ، مدیرعامل 
برق حرارتی  تخصصی  مادر  شرکت 
گفته، برای این موضوع برنامه  ریزی 
صورت گرفته که بودجه ســاالنه آن 
نیز تخصیص می یابد تا به مرور این 

مساله انجام شود.
وی بــا بیان این که مقرر شــده 
کــه کنار نیــروگاه ری یک نیروگاه 
۵۰۰ مگاواتی نصــب و این نیروگاه 
از مــدار تولید خارج شــود، اظهار 
کــرد: ظرفیت کنونی نیــروگاه ری 
۴۸۰ مــگاوات اســت و این طرح را 
برای نیروگاه بعثت نیز در دســتور 

کار داریم.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
برق حرارتی با بیان این که یک برنامه 
برای جایگزینی نیروگاه ها با راندمان 
کم بــا نیروگاه های راندمان های باال 
در دســتور کار داریــم، گفــت: در 
بندرعباس نیروگاه دو کوهه و زرند 
کرمان و نیروگاه سهند این طرح را 

در دستور کار داریم.
نیروگاه ها  راندمــان  در خصوص 
باید گفت که درحال حاضر متوسط 
راندمان ســاالنه نیروگاه های کشور 
بیش از ۳۹.۶ درصد اســت. نیروگاه 
های سیکل ترکیبی با راندمان بیش 
از ۵۵ درصد در کشور فعال هستند، 
معموال  در فصل زمستان از نیروگاه 
های فرســوده با راندمان ۱۷ یا ۱۸ 
درصد که ســهم کوچکی از ظرفیت 
را دارند، استفاده  ایران  نیروگاه های 
نمی شــود و بهره بــرداری از این 
نیروگاه ها فقط در زمان اوج مصرف 
افزایش  برق  تقاضای  که  تابســتان 
پیدا می کند جهت کمک به افزایش 

تولید صورت می گیرد.
با به مــدار آمــدن بخش بخار 
ترکیبــی  ســیکل  نیروگاه هــای 
راندمــان نیروگاه ها بــه باالی ۴۰ 
درصــد افزایــش می یابــد. آنطور 
که اعالم شــده قرار است راندمان 
نیروگاه هــا  ســاالنه ۰.۷ درصــد 
افزایش پیدا کند. ســال گذشــته 
۱۰۳۵ مــگاوات واحدهای موجود 
ارتقاء یافت همچنین سال گذشته  
۹۴ هزار مگاوات تعمیرات در کشور 
انجام شد، ســال جاری ۱۰۷ هزار 

خواهد  صــورت  تعمیرات  مگاوات 
گرفت کــه در حال اجرا اســت و 
براســاس برنامه  ریزی های صورت 
گرفته تا پایان اردیبهشــت ماه این 

تعمیرات به اتمام می رسد.
تاکنــون ۳۳ هزار مگاوات را وارد 
دوره تعمیرات شده، همچنین برنامه 
نیروگاه های  احــداث  بــرای   ریزی 
جدیــد صــورت گرفته و در ســال 

آینده ۳۰۲۵ مگاوات نیروگاه  جدید 
وارد مــدار می شــود. ۱۴۰۰ واحد 
نیروگاهی نیز براساس تفاهم نامه ای 
که با بخش صنعت منعقد شده وارد 
مدار خواهیم کــرد و مابقی ۶۰۰۰ 
مــگاوات را انرژی های تجدید پذیر، 
تولید پراکنده و نیروگاه های DG به 

خود اختصاص می دهند.
از مدار خارج شــدن نیروگاه های 

فرســوده نیازمند ایجاد یک نیروگاه 
جدید اســت، بار مالی این موضوع 
و تدویــن سیاســت های جایگزینی 
موجب شده تا کنون آنطور که باید 
این مهم مورد توجه قرار نگیرد، اما 
انتظار می رود سیاســت دولت برای 
این موضوع با جدیت دنبال شــود و 
شــاهد کاهش نیروگاه های فرسوده 

در کشور باشیم.

 پایداری آبی تهران؛
 نیازمند ۲۸۳ میلی متر بارش در سال

مدیــر بهره بــرداری از 
شــهری  آب  تاسیســات 
فاضــالب  و  آب  شــرکت 
اســتان تهران گفت: تهران 
پایداری رســیدن  به  برای 
نیازمند ۲۸۳  آبــی،  منابع 
میلی متــر بارش در ســال 
است، در حالی که متوسط 

بارندگی های سال گذشته این استان ۲۰۷ میلی متر بوده است.
به گزارش وزارت نیرو، علی اکبر ملکوتی افزود: وضعیت منابع آب تهران همچنان 
شــکننده است و در حالی که ۱۰ روز تا زمســتان باقی مانده، استان تهران تنها ۳۱ 
میلی متر بارش داشــته است و همچنان اوج مصرف آب در این کالن شهر بر مدار ۴۰ 
هزار لیتر در ثانیه اســت؛ این میزان مصرف آب برای روزهای ســرد و به ویژه چنین 
شرایطی باالست. ملکوتی با اشاره به این که بارش های پراکنده درمانی برای خشکسالی 
انباشته این شهر نخواهد بود، ادامه داد: در روزهای اخیر ذخیره روزانه آب مخازن شهر 
تهران یک میلیون مترمکعب بوده است، در صورتی که در شرایط نرمال ذخیره مخازن 

آب شهر تهران باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب باشد.
مدیر بهره برداری از تاسیسات آب شهری آبفای استان تهران با بیان این که قیمت 
تمام شده هر مترمکعب آب در شهر تهران، حدود ۳۶۶۰ تومان است، گفت: تقریبا یک 
سوم قیمت تمام شده تامین آب بابت آب بها از مردم دریافت می شود. وی خاطرنشان 
کرد: در شــرایطی که آب در تهران به ســختی تامین و با قیمتی بسیار پایین عرضه 
می شود، ضروری است برای عبور از این شرایط شکننده، شهروندان تهرانی در مصارف 
خود اصول مدیریت مصــرف را مد نظر قرار دهند و از مصارف غیرضروری آب مانند 
شست و شــوی پارکینگ و پیاده روها، شست وشــوی خــودرو و.... پرهیز کنند. مدیر 
بهره برداری از تاسیســات آب شهری آبفای اســتان تهران بر ضرورت تغییر رفتار و 
حرکت به سوی مصرف بهینه آب تاکید کرد و گفت: این امر عالوه بر پایداری منابع 

آب شرب، تضمینی بر توزیع عادالنه آب در پایتخت خواهد بود.

رئیس اتحادیه انجمن های انرژی ایران گفت: وظیفه نیروگاه های کشــور 
تولید برق مورد نیاز مصرف کنندگان است، اینکه نیروگاه ها دغدغه چگونگی 
تولید و یا تامین سوخت برای تولید برق را داشته باشند، اساسا تفکر درستی 
نیست و مجتمع های تولید فراورده باید به تحویل سوختی پاک به نیروگاه ها 

توجه و رسیدگی کنند.
هاشم اورعی با تاکید بر این اینکه فرآورده های تولیدی پاالیشگاه ها سهم 
ویــژه ای در آالیندگی هوا دارند، اظهار کرد: فرآورده های تولیدی که تحویل 
نیروگاه می شــوند بعضا در آالیندگی موثر هستند، توجه به این نکته از دایره 
اختیارات نیروگاه ها نیســت چراکه تنها وظیفه نیروگاه ها تامین برق اســت، 
اینکه چه سوختی در نیروگاه ها استفاده می شود و میزان آالیندگی آن چقدر 

است را باید در مبدا تولید فراورده و یا پاالیشگاه های کشور جستجو کرد.
وی به موضوع گوگرد موجود در فراورده های تولیدی پاالیشــگاه اشــاره و 
تاکید کرد:  الزام رفع این موضوع از ضروریات کاهش آالیندگی هوای شــهرها 
است، هر ســال با افزایش آالیندگی شهرها همه نگاه ها به سمت نیروگاه ها 
معطوف می شــود که اوال باید گفت این آلودگی می تواند از دیگر صنایع نیز 
باشد زیرا بر اساس گفته وزارت نیرو آالیندگی نیروگاه ها در زمان مصرف گاز 
فقط ۲۰ درصد اســت و بیشتر آالیندگی های موجود ناشی از شبکه حمل و 

نقل و استفاده از فراورده های تولیدی پاالیشگاه ها است.
رئیــس اتحادیه انجمن های انرژی ایران با تایید این گفته که بخشــی از 
آالیندگی هوا ناشی از ذرات معلق از حوزه حمل و نقل به دلیل مصرف فراورده 
پاالیشگاهی است گفت: پاالیشگاه ها برای تولید فراورده الزم است که مراحل 
گوگردزدایی را برای کاهش آالیندگی انجام دهند که متاسفانه این کار صورت 
نمی گیرد چون هم هزینه بر است و هم رقابتی بین پاالیشگاه ها برای تولید 
فــراورده با کیفیت وجود ندارد. به طور مثال امکان ندارد که پاالیشــگاهی در 

کشور فراورده ای بدون گوگردزدایی تولید کند که مشتری نداشته باشد چون 
نیاز به این محصوالت صد درصد وجود دارد و چاره ای هم نیست.

اورعــی ادامه داد: اســتفاده از فناوری روز دنیا در تولیــد برق همواره باید 
مورد توجه قرار گیرد تا به کاهش آالیندگی کمک کند. گوگرزدایی هم نوعی 
اســتفاده از فناوری روز است که باید توسط پاالیشگاه ها به کار گرفته شود و 
این موضوع ربطی به نیروگاه ها ندارد، چون اساسا کار آن ها رفع گوگرد موجود 

در فراورده ها نیست.
وی تاکید کرد: البته گوگردزدایی هزینه بر است و تنها در شرایط رقابت و 
بازار آزاد و تقویت بخش های خصوصی می تواند این موضوع تقویت شــود؛ به 
عبارتی باید سرمایه گذاری در این زمینه صورت گیرد تا محصولی با کیفیت در 

جهت کاهش آالیندگی هوا تحویل نیروگاه ها شود.
بــه گفته رئیس اتحادیه انجمن های انرژی ایران، در حال حاضر بزرگترین 
عامل آالیندگی هوا نیروگاه ها نیستند و در مجموع نیروگاه ها تاثیری در ایجاد 

و یا رفع آالیندگی ندارند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

قیمت و شیوه توزیع بنزین 
تغییر نمی کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: در 
حوزه بنزین هیچ افزایش قیمتی نداریم و جامعه 
هم گنجایش پذیرش قیمت باالتر از این را ندارد. 
در کل ریل گذاری و سیاســت مجلس این است 
که افزایش قیمت و کاهش سهمیه نداشته باشیم.

حسین حســین زاده درباره برنامه تغییر نحوه 
توزیع و نرخ بنزین اظهار داشــت: در طرح توزیع 
بنزین به افراد که در جزایر کیش و قشم اجرا شد 
و همچنین تغییر سهمیه بنزین در برخی مناطق 
مرزی به نتایجی رسیدند که همه اینها روی میز 
دولــت و وزارت نفت قــرار دارد اما تاکنون هیچ 
تصمیمی برای تغییر ســهمیه و یا افزایش قیمت 

گرفته نشده است.
وی بــا بیان اینکه امســال قیمت بنزین ثابت 
خواهد بود، افزود: نکتــه ای که وجود دارد بحث 
تولید و مصرف بنزین اســت، ۹۵ تا ۱۰۵ میلیون 
لیتــر در روز مصرف بنزین داریــم اما باتوجه به 
افزایش ساالنه ۴ تا ۶ درصدی و همچنین افزایش 
ســفرها بدنبال پایان کرونا و افزایش ســفرها به 
بنزین بیشتری نیاز است، بنابراین به نظر می رسد 
یکی از راه حل ها در مورد رشــد تقاضای بنزین؛ 

بهینه سازی مصرف سوخت و یکی از روش ها هم 
توسعه مخازن سی ان جی است. 

این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر 
بخواهیــم طرح خاصی ارائه کنیــم و بنزین را 
گران کنیــم و روی یک دالر فوب خلیج فارس 
ببریــم باید چند میلیون خودروی فرســوده را 
هم از رده خارج کنیم و خودروی هیبریدی را 
وارد بازار کنیم و از محل مابه التفاوت قیمت ۳ 
هزار تومان فعلــی تا ۳۰ هزار تومان فوب اجرا 
شــود که فعال به هیچ وجه بستر برای این کار 

فراهم نیست. 
وی تاکید کرد: در حــوزه بنزین هیچ افزایش 
قیمتــی نداریم و جامعه هــم گنجایش پذیرش 
قیمــت باالتر از این را نــدارد. در کل ریل گذاری 
و سیاست مجلس این اســت که افزایش قیمت 

و کاهش ســهمیه نداشته باشیم مگر اینکه شیوه 
توزیع باتوجه به طرح پایلوتی که در جزایر انجام 
شــد و نحوه توزیع گازئوئیل که به طور آزمایشی 

انجامی شود، دولت تصمیم گیری کند.
مصطفی نخعی، ســخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس نیز در همین رابطه گفت: فعال هیچ بحثی 
در زمینه تغییر در شیوه توزیع و نرخ بنزین مطرح 

نیست.
این نماینده مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
تا زمانی کــه طرحی نیامده و برنامه تغییر نکرده 

همین شیوه جاری ادامه خواهد داشت. 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان 
کرد: فعال قرار نیســت قیمت  ســوخت تغییری 
داشته باشــد و بنزین با همین نرخ کنونی توزیع 

خواهد شد.

رئیس اتحادیه انجمن های انرژی ایران: وظیفه نیروگاه تامین سوخت پاک نیست

استاد دانشــگاه صنعتی شریف با 
بیان اینکه سبد انرژی ما ناقص است و 
بسیار وابسته به گازیم، گفت: ساخت 
نیــروگاه باید ممنوع شــود، ما دائم 
ظرفیت نیروگاهــی را زیاد می کنیم 
ولی مصرف را بهینه نمی کنیم یعنی 

تولید می کنیم تا هدر دهیم.
هاشــم اورعــی دربــاره اولویت 
استفاده از نیروگاه های حرارتی، اتمی 
و یا تجدیدپذیــر برای تولید برق در 
کشور اظهار داشت: منظور از حرارتی 
این است که گاز تحویل می دهیم تا 
برق تولید کنیم ایــن نیروگاه ها هم 
سریع راه اندازی و تولید برق دارند و 
هم اینکه قیمت آنها گران نیست، با 
فناوری روز راندمان خوبی هم دارند. 
اما مشکل در این بخش عدم توانایی 
در تامین گاز است؛ ما در حال حاضر 
شاهد روند فزاینده کسری گاز کشور 
هســتیم و نمی توانیم در درازمدت 
یعنی تــا ۱۴۲۰ روی گاز برای تولید 
برق حســاب کنیــم، همچنین ۱۲ 
درصد از ظرفیت منصوبه نیروگاهی 
ما آبی اســت اما مشکل ما این است 
که نمی توانیم توســعه نیروگاه ها را 
روی دوش برقابی هــا بگذاریم زیرا با 
کمبود آب مواجهیــم. به طوری که 
سال گذشته به دلیل کمبود آب فقط 
۴ درصد از بــرق را از این ۱۲ درصد 
ظرفیت نصب شــده تامین کردیم، 

بنابرایــن تا دو دهه آینــده به دلیل 
کمبود آب و گاز علیرغم مزیت های 
نسبتا خوب نمی توانیم چندان روی 
نیروگاه های برقابی و حرارتی حساب 

کنیم.
*هزینه برق هسته ای ۵ برابر 

حرارتی
وی در ادامــه بــه نیروگاه هــای 
هســته ای پرداخت و گفت: از جمله 
مزایای این نوع نیــروگاه اینکه عمر 
آنها طوالنی اســت و برخــی از آنها 
تا ۵۰ ســال هم فعالیــت دارند، اما 
سرمایه گذاری  اینکه  اساسی  مشکل 
اولیه آنها باال اســت. مثــال اگر برای 
یک کیلووات ساعت ظرفیت برق در 
نیروگاه حرارتی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ 
دالر هزینه کنیم در مورد هســته ای 
این رقم به ۴۰۰۰ دالر می رسد، مثال 
برای  ۱۰۰۰ مــگاوات برق نیروگاه 
اتمی بوشــهر ۴.۵ تا ۵ میلیارد دالر 
هزینه شد، در نتیجه در کشوری مثل 
ایران که در شــرایط فعلی سخت با 
کمبود سرمایه مواجه است، نمی توان 

وارد مقوله تولید برق هسته ای شد.
*تجدیدپذیرها به صرفه اند؟

دانشــگاه صنعتی شریف  اســتاد 
در ادامه بیان داشــت: تولید برق از 
نیروگاه های بادی مستقر در خشکی 
ارزان ترین روش اســت به طوری که 
اگر روی نیروگاه بادی سرمایه گذاری 

کنیم هــر کیلووات ســاعت انرژی 
الکتریکی که تولید می شود کمتر از 
۲ ســنت دالر دالر هزینه دارد، برای 
ما کــه رژیم بادی خوبی داریم روش 
خوبی است، بعد از بادی خورشیدی 
هم به دالیل ارزان شــدن تجهیزات 

بسیار کم هزینه است.
*امنیت انرژی کشور در خطر 

است
وی خاطرنشــان کرد: حدود ۹۰ 
درصــد از برق کشــور با ســوخت 
گاز تولیــد می شــود و مــا امنیت 
انرژی مان به مخاطــره افتاده چون 
وابســتگی زیادی بــه گاز داریم و 
امکان تامین گاز را در زمســتان را 

نداریم، در نتیجــه بالفاصله بعد از 
گاز مشکل برق خواهیم داشت. ۳۷ 
درصد مصرف گاز کشــور مربوط به 
بخش خانگی و تجاری و ۳۳ درصد 
نیروگاه اســت، به محــض اینکه با 
کمبود گاز مواجه می شــویم بخش 
خانگــی و تجــاری در اولویت اول 
تامین قــرار می گیرد و گاز تحویلی 
به نیروگاه ها کم می شــود، بعبارت 
دیگر ســبد انرژی ما ناقص اســت 

بسیار وابسته به گازیم.
یک  ســبد؛  *متنوع سازی 

راه حل
اورعی با بیان اینکه باید برای دوره 
۱۰ ساله سبد انرژی را تغییر دهیم، 

گفت: با توجه به شرایطی که داریم، 
نمی توانیم سهم نیروگاه های گازی را 
زیاد کنیم، بنابراین راه حل اینکه که 
بقیه مدل های تولید برق را وارد سبد 

کنیم تا متنوع سازی کرده باشیم.
*تکنولوژی هسته ای نداریم

برنامه هــای  مقایســه  در  وی 
کشــورها  دیگــر  در  نیروگاهــی 
خاطرنشــان کرد: هر کشوری تقریبا 
نســخه خــود را باید بپیچــد زیرا 
امکانات مطرح  و  ژئوپلیتیک  مسائل 
اســت، مثــال برخی کشــورها مثل 
برزیل آب هــای روان زیادی دارند و 
 hydropower ( نیروگاه هــای آبی
( را در اولویــت قرار می دهند، برخی 
کشورها مثل فرانسه بار اصلی تولید 
بــرق را روی هســته ای می گذارند 
دلیل آن اینکه تکنولوژی هســته ای 
پیشــرفت داشــته و زمینه صادرات 
را هم فراهم کرده، اما آنچه مســلم 
است اینکه ما در این حد تکنولوژی 
هسته ای نداریم، به لحاظ تنوع تامین 
مواد اولیه نیروگاهی نیز کمبود داریم، 
بنابراین امنیت انرژی در کشــور ما 

پایین است.
*جای خالی انرژی پاک

دانشــگاه صنعتی شریف  اســتاد 
تاکید کرد: آنچه مســلم است اینکه 
جــای تجدیدپذیرها در کشــور ما 
خالی اســت، همه دنیا به سرعت در 

مسیر افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر 
حرکت می کنند، متاســفانه ما این 
مســیر را جلو نمی بریــم به طوری 
کــه در ســال ۱۴۰۰ ســهم انرژی 
تجدیدپذیر از کل برق مصرفی کشور 
کمتــر از یک درصد بــوده، یعنی تا 
کنون نتوانسته ایم مسیری را که دنیا 

طی می کند، برویم.
*چالش برق هسته ای

وی ادامــه داد: مــا در زمینــه 
هسته ای هم در کشور مشکل داریم 
مثال نمی توانیــم ۵۰ درصد اورانیوم 
نیــروگاه هســته ای را تامین کنیم 
بنابراین در زمینه ســوخت به دیگر 
کشورها وابسته می شویم و این یک 
چالــش بزرگ اســت. موضوع دیگر 
است،  نیروگاه های هسته ای  پسماند 
پســماندها ابتدا به مــدت حدود ۲ 
سال در یک استخر قرار گیرد و بعد 
چند سال در یک اتاق هایی نگهداری 
شوند، باید برای مواد رادیواکتیو فکر 
اساسی شود که هم پرهزینه است و 
هم اینکه تکنولوژی باالیی نیاز دارد. 
ما فقط یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی 
بوشهر را داریم که بسیاری مشکالت 
داریم، ما حادثه چرنوبیل را دیده ایم 
اگر بخواهیم به سمت هسته ای برویم 
باید پسماندها به شکل مناسبی دفع 
شود تا مردم منطقه را تحت تاثیر قرار 

ندهد.

*2۰۰ سال زمان نیاز داریم که 
به رقم ۵۰ درصــد تولید برق از 

تجدیدپذیر برسیم
اورعی ســبد انرژی مطلوب برای 
کشــور را تــا ۱۴۱۰، ۵۰ درصــد 
تجدیدپذیر، حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد 
هســته ای و مابقــی از نیروگاه های 
مختلف حرارتی عنوان کرد و گفت: 
ما ۲۰ سال است که روی تجدیدپذیر 
کار می کنیم امــا تنها به یک درصد 
تولیــد در این بخش رســیده ایم و 
اگر همیــن روند را ادامه دهیم قطعا 
۲۰۰ سال زمان نیاز داریم که به رقم 
۵۰ درصــد تولید برق از تجدیدپذیر 
برسیم، آمارها نشان می دهد تا ۱۴۲۰ 
شاهد روند فزاینده کاهش گاز هستیم 
یعنی ۱۴۱۰ بیش از شرایط کنونی و 
۱۴۲۰ بسیار بیشتر از ۱۴۱۰کسری 
گاز خواهیــم داشــت و در واقع گاز 

کمتری به نیروگاه می دهیم.
ممنوع  باید  نیروگاه  *ساخت 

شود
وی در ادامــه با تاکیــد بر اینکه 
مــا نبایــد روی تولید بــرق تمرکز 
کنیم، خاطرنشــان کرد: بــه اعتقاد 
بنده ســاخت نیــروگاه باید ممنوع 
شــود، ما دائم ظرفیت نیروگاهی را 
زیاد می کنیم ولــی مصرف را بهینه 
نمی کنیم یعنی تولید می کنیم تا به 
هدر دهیم، باید بیشتر از وقت و پولی 

کــه روی افزایش ظرفیت تولید برق 
مصرف  بهینه سازی  روی  می گذاریم 

انرژی بگذاریم.
*طی 2۰ سال مصرف را نه تنها 
کاهش بلکه ۴2.۵ درصد افزایش 

دادیم
استاد دانشــگاه صنعتی شریف با 
اشــاره به روند بهینه ســازی مصرف 
در دنیا و مقایســه آن با ایران گفت: 
در دوره ۲۰ ســاله )۲۰۰۰-۲۰۱۹( 
منحنی شــدت مصرف انرژی کشور 
دنیا ۲۴ درصد کاهش یافته اســت 
و فقط چند کشور مصرف غیربهینه 
دارند که در این بین ایران با رشــد 
۴۲.۵ درصــدی مصــرف در بیــن 
کشورهای با مصرف غیربهینه شاگرد 
اول اســت، یعنی طی این دوره ۲۰ 
ســاله نه تنها مصرف را کاهش نداده 
بلکه افزایش هم داده اســت، بعبارت 
دیگر اگــر ۱۰۰ واحد انرژی مصرف 
می کردیم که یک دالر ارزش افزوده 
ایجاد کنیم ۱۴۲ واحد انرژی مصرف 
می کنم تــا همان یــک دالر ارزش 
افزوده را ایجاد کنیم، زیرا در کشــور 
قیمت گذاری  و  سیاســت گذاری  ما 
کوتاه مدت و اشــتباه است و مسائل 
اقتصادی مهم نیســتند، در صورتی 
کــه بقیه کشــورها از فنــاوری روز 
برای کاهش مصرف انرژی اســتفاده 

کرده اند.

استاد دانشگاه صنعتی شریف:   ساخت نیروگاه باید ممنوع شود

سخنگوی دولت خبر داد؛ افزایش ۲.۵ برابری درآمدهای حاصل از فروش نفت در دولت سیزدهم 
سخنگوی دولت گفت: با برقراری دیپلماسی متوازن، درآمدهای حاصل از فروش نفت در مقایسه با ابتدای دولت، حدود ۲.۵ برابر شده است.

به گزارش شانا ، علی بهادری جهرمی در جمع فرماندهان، مدیران و کارکنان ستادی سپاه پاسداران انقالب اسالمی علت عقب ماندگی در دهه ۹۰ را نگاه به خارج و بی اعتمادی به توانمندی های 
داخلی دانست و اظهار کرد: جهش ما در طول ۴۴ سال همیشه متوازن نبوده و گاهی اوقات باال و پایین هایی داشته ایم، اما در مجموع مسیر کشور رو به رشد بوده است.

وی افزود: در طول یک سال و سه ماه اخیر و با شروع به کار دولت سیزدهم، مسیر کشور مجدد رو به رشد شده، زیرا دوباره به توان داخلی تکیه کرده ایم. برای نمونه از ابتدای آغاز به کار دولت جدید، 
حدود ۲ هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل در سطح کشور احیا شده است. سخنگوی دولت با اشاره به در اولویت بودن ارتباط با همسایگان در سیاست خارجی دولت سیزدهم گفت: با دیپلماسی 
همسایگی، حجم تجارت خارجی ما به شدت افزایش یافت و برخی از گره ها باز شد، با برقراری دیپلماسی متوازن، درآمدهای حاصل از فروش نفت ما در مقایسه با ابتدای دولت، حدود ۲.۵ برابر شده و 

این درحالی است که دشمنان وعده تحریم فلج کننده ایران را می دادند.

پرونده خاک خورده نیروگاه های فرسوده باز می شود؟
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هشدار سازمان غذا و دارو درباره داروهای »تلگرامی« و »اینستاگرامی«
مشاور رسانه ای رییس سازمان غذا و دارو درباره مصرف داروهای غیرمجازی که از کانال های تلگرامی و اینستاگرامی و سایر مبادی غیرمجاز تهیه می شوند، هشدار داد. دکتر سجاد اسماعیلی درباره تبلیغات برخی 
داروهایی که با عناوینی همچون »داروهای موثر هندی و پاکستانی« در کانال های تلگرامی دست به دست می شوند، گفت: ارائه هر نوع دارویی در کانال های تلگرامی و اینستاگرامی و مبادی به جز داروخانه، غیرقانونی و 
تخلف است. وی افزود: دارو باید از مسیر رسمی زنجیره تامین دارو به دست مصرف کننده و بیمار برسد که تنها عرضه کننده داروها هم داروخانه ها هستند. تامین دارو از هر جایی به غیر از داروخانه برای ما رسمیت ندارد 
و غیر قانونی است. اسماعیلی با تاکید بر اینکه تنها محل قانونی عرضه دارو، داروخانه است، گفت: باید توجه کرد که داروهایی که از طریق مبادی غیرمجاز عرضه می شوند، ممکن است تقلبی باشند. به طوری که برچسبی 
که روی آن وجود دارد، مربوط به آن دارو نباشد و ممکن است اصال دارو نباشد و ماده دیگری در آن باشد. همچنین ممکن است دارویی که به عنوان داروی موثر عرضه می شود، فاقد ماده مؤثره بود یا حتی ترکیبات 
خطرناکی در آن استفاده شده باشد.   وی با بیان اینکه مصرف این داروها می تواند عوارض متعددی برای بیمار داشته باشد، گفت: بیماران به هیچ عنوان از کانال های تلگرامی و اینستاگرامی دارو تهیه نکنند. زیرا تولید و 
تامین دارو مسیر مشخصی دارد. فرایند تامین ماده اولیه، بررسی فرموالسیون آن، تولید، انجام تست های پایداری و... در فرایند تولید و تامین دارو انجام شده و بعد از آن مجوز توزیع و عرضه دریافت می کند.

جداسازی توله یوزها از توران؛ اتفاق یا قصور؟
یک کارشناس اکولوژی و مدیریت 
حیات وحش ضمــن توضیح درباره 
وضعیت دو توله یوز تازه کشف شده 
در توران گفــت: حضور دام و چوپان 
در پارک ملی توران تنها نشان دهنده 
قصور و ضعف سازمان محیط زیست 

است.
شــنبه ۱۲ آذرماه بود که حسن 
اکبری - معاون محیط زیست طبیعی 
و تنوع زیســتی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت - از انتقال دو قالده 
توله یوز مجموعه حفاظت شده توران 
به پاسگاه محیط بانی برای حفظ جان 
آن ها خبر داد. او زایمان یوز در نیمه 
دوم پاییز در طبیعت توران را پدیده 

ای نادر توصیف کرده بود.
عبداله ســاالری  در پاسخ به این 
پرسش که آیا زمان زادآوری یوز صرفا 
در فصل بهار اســت، اظهار کرد: هیچ 
کار تحقیقاتی و پژوهشــی در ایران 
دربــاره موضــوع زادآوری یوز صرفا 
در فصل بهار انجام نشــده اســت اما 
براساس مقاالت علمی و بررسی های 
انجام شــده در ســطح بین المللی، 
زادآوری یوزپلنگ اصال فصلی نیست. 
به عبارتی هیچ وابســتگی نسبت به 
فصل، ســن و شرایط محیطی وجود 
ندارد بنابراین تولد این دو توله یوز در 
این فصل  اصال اتفاق عجیبی نیست.

* اتفاق عجیب؛ حضور چوپان 
یا تولد توله یوزها در پاییز؟

اتفــاق عجیــب را حضــور  وی 
چوپان در پارک ملی توران دانســت 
و افزود: اتفاق عجیب این اســت که 
واقعــا چرا یک چوپــان باید دو توله 
یوزپلنــگ ارزشــمند را بگیرد؟ چرا 
ســازمان حفاظت محیط زیست در 

بهترین زیســتگاه یوز آسیایی ایران 
هنوز نتوانسته است جوامع محلی و 
چوپانــان منطقه را آموزش دهد و به 
آنان اطالع رســانی کند تا درصورت 
مشــاهده حیــوان در طبیعت اصال 
نباید به چنین گونه ارزشمندی دست 
بزننــد؟ در طبیعت بــه هیچ عنوان 
امکان ندارد که مــادر توله هایش را 
رها کند. معمــوال توله ها را در جایی 
مخفی می کند و خود برای شــکار و  
تهیه غذا می رود یا از ترس سگ های 
گله و حضور چوپان در مکانی دورتر 

پنهان می شود.
این کارشناس حیات وحش اضافه 
کرد: باید بررسی کنیم که آیا گرفتن 
این توله یوزها به نیت خیر بوده یا مثال 
به عنوان قاچاقچی حیات وحش برای 
آن ها برنامه ای داشته اند؟ ما هنوز هیچ 
اطالعی از این قضایا نداریم. اساسا از 
نگاه کارشناسی باید بررسی شود که 
سازمان محیط زیست چرا اجازه داده 
طی این همه سال هنوز در پارک ملی 
توران - ارزشمندترین زیستگاه یوز با 
چنین حساسیت باالیی -  دام وجود 
داشته باشــد؟ حضور دام و ناآگاهی 
جوامع محلی در محدوده پارک ملی 
- که باالترین رده و ارزش حفاظتی را 
در کشور دارد - نکته مهمی است که 
باید بــه آن تاکید کنیم. این موضوع 
تنهــا نشــان دهنده قصــور و ضعف 
ســازمان محیط زیست است چراکه 
وظیفه هیچ ســازمان دیگری انجام 

چنین اقداماتی نیست.
ساالری به واکنش محیط زیست 
نسبت ایمن ســازی جاده ها اشاره و 
عنوان کرد: درباره مسئله ایمن سازی 
جاده ها با فنس کشــی، احداث پل و 

تونل سازمان معتقد بود باید با وزارت 
راه و شهرســازی تعامل برقرار کند 
اما این موضوع جز محیط زیست به 

سازمان دیگری ربط ندارد.
* آموزش جوامع محلی انجام 

شده است؟
آمــوزش جوامع  لزوم  وی درباره 
محلــی تاکید کرد: آمــوزش جوامع 
محلی مهم ترین نکته ای بوده که در 
این مناطق بــا توجه به نتیجه فعلی 
مغفول مانده اســت. هر چه بگویند 
اقدامــات انجام شــده اما بــا نتیجه 
فعلی که شاهد آن بوده ایم یا سازمان 
اقدامــات الزم را غلط انجــام داده و 
کوتاهی کرده یا به کلی اقدامی انجام 

نداده است.
* کمبود بودجه بهانه است؟

این کارشناس اکولوژی و مدیریت 
حیــات وحش در واکنش به اظهارات 
مسووالن سازمان محیط زیست درباره 
تاثیر کمبود بودجه بر موضوع حفاظت 
اظهار کرد: برای تامین بودجه می توان 
بین المللی اســتفاده  از کمک هــای 
کرد اما مســئله اساسی این است که 
سازمان از طرفی می گوید بودجه برای 
حفاظــت نداریم و از طــرف دیگر به 
موضوعی مانند قرق های اختصاصی و 
حفاظت از آن ها توســط مردم محلی 
توجه نمی کند. جوامع محلی و مردم 
عالقه مند در برخی مناطق قرق های 
اختصاصی ایجاد کردند و به حفاظت 
از آن محدوده هــا پرداختنــد تا پس 
از حفاظت با بهره بــرداری از مناطق 
درآمد کســب کنند. حدود دو سال 
این اقدام انجام شــد و عالوه بر ایجاد 
زیستگاه های پویا و مناسب، جمعیت 
حیات وحش در قرق های ایجاد شده 

اما  یافت  افزایش  فزاینــده ای  به طور 
متاسفانه امسال با توجه به مشکالت 
پیش آمده و صادر نشدن اجازه برای 
بهره برداری از قرق ها افراد از کار خود 
استعفا و قرق ها را به سازمان تحویل 
داده انــد تا خود بــه حفاظت از آن ها 
اقدام کنند. ساالری خاطرنشان کرد: 
این ضعف سازمان است که نتوانسته 
بــه هر دلیلــی مشــکل را در زمینه 
بهره برداری از مناطــق برطرف کند 
و بــا جوامع محلی تعامل برقرار کند. 
قرق هــای اختصاصــی نمونه موفقی 
در حفاظــت بودند که در حال حاضر 
افــراد به علت عدم تامیــن بودجه و 
عدم کســب درآمد از کار حفاظت در 
هفته گذشته از کار خود کناره گیری 

کرده اند.
* آیا دو توله یوز پیدا شــده 

زنده می مانند؟
وی دربــاره بهترین اقــدام برای 
این دو توله یوز توضیح داد: براساس 
شــنیده ها این دو توله ماده هستند. 
اگــر ماده باشــند وضع بدتر اســت 
چراکه دو تولــه یوز ماده که احتمال 
زادآوری داشتند را از طبیعت حذف 
کرده اند. باتوجه بــه تحقیقات انجام 
ایران  نرها در طبیعت  شده،جمعیت 

بیشتر از ماده ها است.
این کارشناس حیات وحش افزود: 
ما تجربه »پیــروز« و برادرهایش را 
نیز داشــته ایم که تنها »پیروز« باقی 
ماند. بدین جهت برای احتمال زنده 

ماندن آن ها نمی توان درصد مشخصی 
گفت. باید دیــد چطور از تجربه های 
گذشــته مان اســتفاده می کنیم؟ آیا 
دوباره همان مراحل گذشته را تکرار 
می کنیم یا برنامــه جدیدی داریم؟ 
هنوز هیــچ اطالعــی از برنامه های 
ســازمان نداریم. ســاالری در پایان 
گفت: اما و اگرهای بسیاری درباره این 
موضوع وجود دارد. ندانســته هایمان 
از دانسته هایمان است. مسئله  بیش 
اساسی این اســت که دام باید به هر 
طریــق ممکن از زیســتگاه های یوز 
خارج شــود. به عالوه آموزش جوامع 
محلی نیز مغفول مانده و هیچ توجهی 
به آن نشــده است که باید به به این 

موضوع پرداخته شود.

یک عضو شورای شهر تهران:

قوه قضاییه با دستگاه های مقصر در آلودگی هوا 
برخورد کند

یــک عضــو شــورای 
با  اســالمی شــهر تهران 
انتقــاد از عملکرد نهادها و 
سازمان های مربوطه درباره 
حل معضــل آلودگی هوا، 
نســبت به عدم مسئولیت 
پذیری آن هــا تذکر داد و 
از قوه قضاییه خواســت با 
مســئولیت  که  نهادهایی 
خود را به درســتی انجام 

نمی دهند، برخورد کند.
حبیب کاشــانی، در یکصد و سیزدهمین جلسه شورای ششم در تذکری درباره 
معضل آلودگی هوا خطاب به نهادها و ســازمان های مختلف که مسئولیت حل این 
معضل را برعهده دارند، اظهار کرد: در طول ۴۳ سال عمر انقالب اسالمی هنوز یک 
نهاد پیدا نشــده اســت که بگوید دلیل این آلودگی هوا، خطای انسانی است، هنوز 
کسی حاضر نشده به احترام این عدم مسئولیت پذیری در قبال این معضل بزرگ از 

سمت خود کناره گیری کند. 
وی افزود: نمی شود که در هر دوره همان حرف های تکراری بیان شود، در اینجا 
ترک فعل اتفاق افتاده است، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چه کسی مسئولیت کار 
را بر عهده دارد؟ هر نهادی که مقصر این معضل است از جمله خودروسازی، وزارت 
کشور، شــهرداری و محیط زیست، مسئولیت را بپذیرد؛ گزارش ارائه شده از سوی 
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران، آنقدر جامع و کامل است 

که مورد استناد قوه قضائیه قرار گیرد تا به این طریق مقصر اصلی شناسایی شود.
کاشــانی با بیان اینکه ۴۳ سال اســت که مردم را به دلیل خروج از خانه خود 
در زمــان آلودگی مقصر می دانیم، تاکید کرد: تا کی مردم را مقصر بخوانیم؟ چطور 
می توان از مردم توقع داشــت که کســب و کار و شغل خود را رها کرده و به دلیل 
آلودگی هوا خانه نشــین شوند؟ چگونه معیشــت آن ها باید تامین شود؟ لذا تقاضا 
می شود هر کسی از قوه قضائیه که گزارش ارائه شده به صحن شورا را امروز دیده یا 
شنیده و مسئولیتی بر عهده دارد، بدون تعارف اقدام کند چرا که در اینجا جان مردم 

مطرح است تا هر کسی که به هر دلیلی با جان مردم بازی می کند، جوابگو باشد.
پرویز ســروری، نایب رئیس شورا در ادامه ضمن تایید تذکر کاشانی گفت: اقدام 
خوبی که در ســال جاری انجام شــد این بود که معاون حقوقی ریاست جمهوری 
ســامانه ای راه اندازی کرد که می توان از طریق آن هر مشــکلی را در رابطه با عدم 
اجرای قانون اساسی به طور مستقیم طرح کرده و تخطی های مهم صورت گرفته از 
قانون اساسی مورد پیگیری قرار گیرد؛ این تذکر درست است و باید به سرعت اقدام 

فوری در خصوص حفظ جان مردم انجام شود.

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، از تدوین 
نسخه ۰۳ پزشک خانواده خبر داد و گفت: وزارت 
بهداشــت مصر است که برنامه پزشک خانواده در 
سال آینده برای جمعیت شهری اجرا شود که بالغ 

بر ۵۲ میلیون نفر برآورد می شوند.
دکتر حســین فرشیدی درباره وضعیت توسعه 
برنامه پزشک خانواده شــهری، گفت: نسخه ۰۲ 
برنامه پزشــک خانواده مــورد بازنگری و ویرایش 
قرار گرفت، تغییرات جدید به برنامه اضافه شــد 
و بحث های مربــوط به جوانی جمعیت هم به آن 
اضافه شد و نسخه پزشک خانواده به روز شده و به 

نسخه ۰۳ تغییر یافت.

وی افزود: وزارت بهداشت مصر است که برنامه 
پزشــک خانواده در ســال آینده بــرای جمعیت 
شــهری اجرا شــود که بالغ بــر ۵۲ میلیون نفر 
برآورد می شــوند. آنچه که مانع اجرای این برنامه 
بوده اســت، وضعیت اعتباری و تامین بودجه آن 
است که باید اعتبارات الزم برای اجرای این برنامه 
دیده شود. در زمینه برآورد اعتباری اجرای نسخه 
۰۳ برنامه پزشــک خانواده در حال نهایی کردن 
کارها هستیم و سازمان برنامه و بودجه آن را اعالم 

خواهد کرد.
فرشــیدی گفــت: در عین حال آنچــه که در 
پزشــک خانواده به دنبال آن هســتیم، این است 

که از طریق خرید خدمت و با واسطه گری بیمه ها 
کار را انجام دهیم. فرشــیدی در عین حال درباره 
وضعیت کمبود نیرو در حوزه بهداشــت کشور و 
برنامه ها برای استخدام نیرو نیز گفت: به طور کلی 
حــدود ۶۰ هزار ردیف خالی در حوزه بهداشــت 
داریــم. در حال حاضر بیــش از ۱۳۰ هزار نفر در 
حوزه بهداشت کشــور شاغل هستند و حدود ۶۰ 
هزار ردیف هم در بهداشت ردیف خالی داریم. در 
عین حال باید دید که برای ســال آینده در جهت 
استخدام نیرو ســازمان برنامه و بودجه و سازمان 
اداری و استخدامی، مجوز جذب چه تعداد نیرو را 

به ما خواهند داد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: 
تمامی مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف 
قــرارداد با این صندوق و مطالبات بازنشســتگان 
که اســناد آن به صندوق رسیده است، بابت طرح 
جبران هزینه خســارت درمان، ظرف ۲۴ســاعت 

آینده پرداخت و تسویه خواهد شد.
نعمت اهلل ترکی در نشست با مدیرعامل شرکت 
آتیه ســازان حافظ، اظهارکــرد: تمامی مطالبات 
بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد در طرح 

جبران هزینه خسارت درمان بازنشستگان و وظیفه 
بگیران این صندوق و همچنین بازنشستگانی که 
از این بابت مطالبه ای داشــتند و اســناد آن را به 
شرکت آتیه ســازان ارائه کردند، ظرف ۲۴ساعت 

آینده پرداخت و این مطالبات تسویه خواهد شد.
وی تاکید کرد: براین اساس تمامی مراکز درمانی 
که تا پیش از این به دلیل عدم پرداخت مطالبات، 
قــرارداد خود را معلق کــرده و خدمات خود را به 
بازنشستگان این صندوق قطع کرده اند، باید ضمن 
برقراری دوباره خدمات خود به بازنشستگان، با ارائه 
مستندات مالی، مطالبات باقیمانده خود را دریافت 
کنند. ترکی همچنین تصریح کرد: مراکز درمانی و 
بیمارستان های طرف قرارداد در طرح جبران هزینه 
خسارت درمان موظف هستند تمامی خدماتی که 

متعهد شــده اند را به بازنشســتگان و افراد تحت 
پوشش بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری 

به صورت کامل ارائه کنند.
وی افــزود: ایــن صندوق متعهد اســت تا اگر 
مشــکلی در زمینه تامین مالی و پرداخت نشدن 
مطالبات این مراکز وجود دارد در اســرع وقت به 

آن رسیدگی کند.
سرپرســت صندوق بازنشســتگی کشوری با 
بیان اینکه »مساله سالمت و درمان بازنشستگان 
در اولویــت کاری قرار دارد«، گفت: به هیچ عنوان 
بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری نباید برای 
خدمات مورد نیاز خود در حوزه سالمت و درمان 
معطل بمانند یا پاسخی از سوی این مراکز دریافت 

نکنند.

برنامه پزشک خانواده در شهرها اجرا می شود

مســئول نظارت بر امور حیات وحــش اداره کل حفاظت 
محیط زیســت مازندران با بیان اینکه تا این فصل از سال و با 
توجه به سرما و برودت اخیر، گزارشی مبنی بر حمله وحوش 
به روستاها ثبت نشده است، گفت: در شرایط یخبندان شدید، 
سازمان محیط زیســت وارد عمل شده و توزیع غذای کمکی 
برای گونه های جانوری و پرندگان در دستور کار قرار می گیرد.

هرساله هم زمان با ســرد شدن هوا جمعیت حیات وحش 
مازندران که در ارتفاعات و مناطق کوهستانی و عمدتا برف گیر 
اســتان زندگی می کنند برای دسترســی به منابع غذایی به 
سمت مناطق پایین دست حرکت می کنند؛ کمبود غذا برای 
جانوران وحشی به ویژه در هنگام یخبندان باعث نزدیک شدن 
این جمعیت از وحوش به مناطق روســتایی باالدست شده و 
همواره مخاطراتی را چه برای آن ها و چه برای روســتائیان به 

دنبال دارد.
در این راســتا اداره کل حفاظت محیط زیســت مازندران 
با رصد و پایش جمعیت جانوران کوهســتانی و نیز پرندگان 
مهاجــر در هنگام بروز یخبندان با کمک محیط بانان اقدام به 
توزیــع منابع غذایی کرده تا خطر تلفات این گونه های مهم را 

به حداقل برساند.
بر اساس آماری که رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش 
اداره کل حفاظت محیط زیســت مازنــدران ارائه کرده، طی 
سالیان گذشته بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ بال قو به استان مهاجرت 
کرده و در تاالب های سرخرود و میانکاله مستقر می شوند که 
از ایــن میان تنها پرندگان تاالب ســرخرود در زمان ضرورت 

به صورت دستی غذا دریافت می کنند.
همچنین طبق آمارها و بر اساس مشاهدات میدانی، تعداد 
»َکل« و بُزهای اســتان بر اساس مناطق سرشماری شده بین 
۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ راس تخمین زده می شــود؛ البته بســیاری 
از نقاط در فصل سرشــماری به دالیلــی چون صعب العبور و 
غیردســترس بودن و نیز دوری و قرار گرفتن در مناطق آزاد 

قابل رویت نیستند.
به گفته این مقام مســئول مناطق سرشــماری نیز شامل 
منطقه حفاظت شده البرز مرکزی و شمالی، کالردشت، دوهزار 
و سه هزار تنکابن، ارتفاعات بلده نور، هراز و الریجان در آمل و 

مناطقی در کیاسر و سوادکوه است.
کوروس ربیعی ضمن ارائه آمــار فوق، تصریح می کند که 
ورود جانوران وحشی به محدوده های روستایی منوط به سرما 
و یخبندان نیســت و در بهار و تابستان نیز وجود دارد؛ حمله 
بچــه پلنگ به دامداران، خســارات گرازها به مزارع و باغات و 
نیز هجوم خرس به زنبورســتان ها، برخی از این گزارش های 
مردمی اســت که به سازمان منتقل می شود. وی معتقد است 
این اتفاقات به شرایط منطقه و نیازهای زیستی گونه و وفور یا 

نبود منابع غذایی در دسترس بستگی دارد.
ربیعی با یادآوری این نکته که حیوانات مناطق کوهستانی 
در فصل ســرما و یخبندان برای دسترسی به منابع غذایی و 
بهره مندی از گرمای نســبی آفتاب به ســمت مناطق پایین 
دست حرکت می کنند اظهار کرد: علف خواران مانند گونه هایی 
نظیر قوچ و میش که عمدتا در مناطق کوهســتانی رشته کوه 
البرز)بین مازندران، البرز و تهران( ســکونت دارند به مناطقی 
که پوشــش برف کمتری دارد مهاجرت کرده اما لزوما نزدیک 
به روســتا و مناطق دامداری نمی شوند. وی از افزایش سطح 
حفاظتی محیط بانان در چنین شــرایطی خبــر داد و افزود: 
در واقع حیــات وحش خود را با شــرایط پیرامون وفق داده 
و جابه جایی فصلی ناشــی از کمبــود منابع غذایی باعث بروز 
اتفاقات ناخوشایند می شود. رئیس اداره نظارت بر امور حیات 
وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه تا 
این فصل از سال سرمای شدید و کمبود غذایی وحوش گزارش 
نشده است، خاطرنشان کرد: در شرایط یخبندان شدید، حتما 
سازمان محیط زیســت وارد عمل شده و توزیع غذای کمکی 
برای گونه های جانوری و پرندگان در دستور کار قرار می گیرد.

سرپرســت معاونت محیط زیســت انســانی سازمان 
حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اگر مراتب تأمین آب 
از طریق انتقال آب بین حوضه ای باشد، تاثیرات بسیاری 
را به همراه دارد، گفت: بــا توجه به کاهش منابع آب در 
بسیاری از نواحی نیمه خشــک کشور و تأمین یکپارچه 
آب مورد نیاز، موضوع انتقال آب می تواند راهکار مناسبی 

باشد.
انتقال آب به مناطق کویری کشــور مدت هاست که 
مطرح اســت؛ طرح های انتقال آب از دریای خزر، خلیج 
فارس و دریای عمان به فالت مرکزی مدافعان و مخالفانی 
دارد اما در دولت ســیزدهم انتقال آب با جدیت در حال 

پیگیری است.
رئیس ســازمان حفاظــت محیط زیســت نیز یکی 
منتقــدان انتقال آب بود که گفت کــه انتقاد بر »انتقال 
آب« درون حوضه کشوری بود که دولت سیزدهم هم پای 
این مسئله ایستاده است و انجام نمی شود اما مسئله مهم 
انتقال آب از منابع اقیانوسی و دریایی است و کشور ما در 
شــرایطی قرار دارد که این کار باید انجام شود. ما بحث 
انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به داخل کشور 
به خصوص به سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تا 
حدودی خراسان جنوبی را داریم. این آب به دلیل کیفیت 
مناســب دریای عمان نســلت به خلیج فارس و کاهش 
هزینه ها از  این دریا انتقال خواهد یافت. البته از جنبه های 
شاخص های محیط زیستی نیز موضوع را بررسی می کنیم 

تا برای بوم زیست اتفاقی نیفتد.
ایرج حشمتی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت  درباره انتقال آب از 
دریــای عمان اظهار کرد: با توجه به کاهش منابع آب در 
بسیاری از نواحی نیمه خشــک کشور و تأمین یکپارچه 
آب مورد نیاز، وزارت نیرو در راستای تحقق اهداف مفاد 
مــاده ۲۱ قانون توزیع عادالنه آب مبنی بر تأمین، توزیع 

و بهره برداری منابع آب برای کشور، انتقال مصنوعی آب 
به مناطق مورد نیاز کشور را به عنوان یک راهکار مناسب 

تلقی می کند.
وی ادامه داد: در برخی مواقع عملیات مهندسی اینگونه 
طرح ها گسترده و در قالب ایجاد تأسیسات انحراف مسیر، 
تونل ها، پمپاژ و مخازن در دســتور کار بوده اســت. این 
طرح ها در مواردی که با هدف تأمین آب درون حوضه ای 
همراه باشد با رعایت روش های مدیریتی مناسب و اتخاذ 
تمهیدات و مالحظات محیط زیســتی پروژه برای تأمین 

آب مورد نیاز مردم قابل اجراست.
 سرپرســت معاونت محیط زیست انســانی سازمان 
حفاظت محیط زیست اضافه کرد: چنانچه مراتب تأمین 
آب از طریق انتقال آب بین حوضه ای باشــد، گروه های 
مختلف ذینفع و جوامع محلی شــرایط زیست محیطی 
مبداء و مقصد طرح را متأثر می کند و پیامدهای اجتماعی 

ویژه ای را نیز به همراه خواهد داشت.
وی ادامــه داد: از جمله این آثار و پیامدها می توان به 
آثار دامنه دار بیوژئو شیمیایی که پیش بینی آن ها دشوار 
است، اشــاره کرد، همچنین در جریان ارزیابی هزینه ـ 
منفعت، مشــکالت و فواید ملموس و ناملموس به همراه 

دارد که شناخت و حل آن ها دشوار است.

مسئول حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران:

گزارشی مبنی بر تعرض وحوش به روستاها در فصل سرما ثبت نشده  است
چگونگی انتقال آب از عمان به استان های کم آب

رســانه ها از شناسایی الشــه ۲۵۰۰ فوک خزری در سواحل روسیه خبر 
دادند.

مقامات روسیه روز گذشته یکشنبه اعالم کردند: الشه حدود ۲۵۰۰ فوک 
در سواحل جنوب این کشور پیدا شده است.

مقامات محلی ابتدا از پیدا شدن ۷۰۰ الشه خبر داده بودند اما وزارت منابع 
طبیعی و محیط زیست روسیه بعدا این رقم را به حدود ۲۵۰۰ الشه رساند.

مقامات منطقه داغســتان روســیه اظهار داشتند که مشخص نیست چرا 
مرگ و میر دســته جمعی فوک خزری رخ داده اما احتماال به دالیل طبیعی 

بوده است.
داده های مربوط به تعداد فوک ها در این منطقه بســیار متفاوت اســت. 
ســازمان شــیالت تعداد کل فوک های خزری را ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار و مرکز 

حفاظت محیط زیست خزر تعداد ۷۰ هزار فوک را اعالم کرده است.
فوک های خزری در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت 

)IUCN( به عنوان گروه های در معرض خطر طبقه  بندی می شوند.
به گــزارش روزنامه گاردین، »زائور گاپیــزوف«، رئیس مرکز حفاظت از 
محیط زیست خزر گفت: احتماال این فوک ها چند هفته قبل تلف شده اند و 
هیچ نشانه ای مبنی بر کشته شدن یا گرفتار شدن آنها در تورهای ماهیگیری 

وجود ندارد.

 شناسایی الشه ۲۵۰۰ فوک خزری
 در سواحل روسیه

مطالبات مراکــز درمانی طرف 
قرارداد با صندوق بازنشستگی 
کشوری امروز پرداخت می شوند
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اخیــرا »هنر ســاختن و 
نواختن ســاز عود« به صورت 
مشترک با سوریه به فهرست 
ناملموس  میــراث  جهانــی 
یونســکو راه پیدا کرده است؛ 
ســازی که شــاید بــه دلیل 

محبوبیت بسیارش در کشورهای عربی، به اشتباه گمان بر این باشد که از آن مناطق 
وارد ایران شده و این در حالی است که این ساز اصالتی ایرانی دارد. حال در شرایطی 
که این ســاز مشترکا با یک کشــور عرب زبان به ثبت رسیده و از آنجا که این ساز در 
اصل ایرانی اســت، برخی سوال می کنند که چرا »هنر ساختن و نواختن ساز عود« با 

یک کشور عرب زبان به ثبت رسیده است؟
»شــب یلدا/ چله«،  »هنر ساختن و نواختن ســاز عود« ، »سوزن دوزی ترکمن« 
)ترکمنی دوزی( و »پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی«،   چهار 
پرونده ایران بودند که به فهرســت جهانی میراث ناملموس یونســکو راه پیدا کردند؛ 
درحالی که دو پرونده دیگِر »جشن مهرگان« و »هنر ساختن و نواختن ساز ُرباب« از 
ورود به این فهرست ناکام ماندند. از طرفی، تاکنون ۲۱ پرونده دیگر به صورت ملی و 
چندملیتی به فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو راه پیدا کرده اند که از بین آنها 
پنج مورد به موسیقی مربوط می شود؛ مواردی از جمله ردیف موسیقی ایرانی در سال 
۲۰۰۹، موســیقی بخشی های خراسان شمالی ۲۰۱۰، کمانچه ۲۰۱۷، دوتار ۲۰۱۹ و 

مهارت ساختن و نواختن عود ۲۰۲۲.
بربت )عود( آخرین پرونده به ثبت رســیده مربوط به موسیقی است ولی همچنان 
موارد زیادی در زمینه موســیقی باقی مانده اســت که باید به ثبت برسد ولی مسئله 
اینجاســت که بنا بر آنچه بهروز وجدانیـ  پژوهشگر و مولف حوزه های مردم شناسی 
و موســیقی ـ می گوید، هر کشوری در هر دوره ســهمیه محدودی برای ثبت موارد 
مختلف در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو دارد و باید در نظر گرفت که هر 

بار می توان تنها مواردی از موسیقی را به ثبت رساند.
همچنین به عقیده او اینکه تا به حال از بین ۲۱ مورد ثبت شده، پنج نمونه رسما 
متعلق به موســیقی اســت و در مواردی همچون نوروز، زورخانه، تعزیه و ساخت لنج 

نقش، موسیقی بسیار پررنگ است، نکته مثبتی است. 
به هر جهت همانطور که خود این کنوانسیون هم می گوید یکی از مهمترین عناصر 
تشکیل دهنده میراث فرهنگی ناملموس کشورها، رقص و موسیقی است و یک سوم از 

عناصری که در جهان ثبت شده، به موسیقی مربوط است.
از این پژوهشــگر می پرسیم با توجه به اینکه بربت، سازِ پرطرفداری در کشورهای 
عربی است، چرا سوریه از بین آنها انتخاب شده است؟ می گوید: زمانی که هر کشوری 
می خواهد پرونده ای را به ثبت برساند، آن پرونده به دو گروه ملی و چندملیتی تقسیم 
می شــود. درحقیقت اگر آن پرونده تنها مختص به یک کشــور باشد در دسته گروه 
ملی قرار می گیرد و اگر اشــتراکاتی با کشور یا کشورهای دیگر داشته باشد، در گروه 

چندملیتی خواهد بود.
او ادامه می دهد: در مورد پرونده ای مانند پرونده »مهارت ساختن و نواختن عود«، 
از طرف اداره ثبت میراث فرهنگی که مســئول ثبت آثار در فهرست میراث فرهنگی 
ناملموس یونســکو است، به تمام کشــورهای همجوار و تمام کشورهایی که احتمال 
می رود آن اثر را داشــته باشند، نامه رســمی ارسال می شود. در پرونده »عود« هم به 
تمام کشــورهای عربی و همسایه اعالم شد که قرار است این ساز که اصالتی ایرانی و 
تاریخچه ای قدیمی دارد، به ثبت برسد، حال اگر در کشور آنها هم این ساز در زندگی 
معاصر مردم حضور دارد، نقش و کارکرد ایفا می کند و تمایل دارند که به ایران ملحق 
شوند، اطالع دهند که این پرونده را به صورت مشترک به ثبت برسانیم. ولی پاسخی 

از هیچکدام از کشورهای همجوار و عربی به جز سوریه دریافت نشد.

 چرا ثبت جهانی عود را 
با سوریه شریک شدیم؟

جبلی مطرح کرد؛

درآمد ۱۰هزار میلیاردی از جام جهانی خنده دار است
پیمان جبلی رییس صداوســیما 
دربــاره جزییات خریــد حق پخش 
بازی های جام جهانی، شــایعه درآمد 
۱۰ هــزار میلیاردی صداوســیما از 
این بازی ها و آماده سازی سریال های 

نوروزی توضیحاتی ارائه کرد.
پیمان جبلی رئیس صداوسیما در 
حاشیه اختتامیه جشنواره تلویزیونی 
نوروزی  ســریال های  درباره  مستند 
توضیــح داد: پیش از این هم گفته ام 
کــه حــدود ۲۳ ســریال در مراحل 
مختلف تولید اعم از فیلمنامه، پیش 
تولید و ســاخت است و برای نوروز و 
ایام ماه مبارک رمضان هم برنامه ریزی 

دقیقی در حال انجام است.
وی در ادامه درباره مجموعه هایی 
که در پخش بالتکلیف مانده اند مثل 
ســریال »رعد و برق« ساخته بهروز 
افخمی و »عاشــورا« ســاخته هادی 
حجازی فر بیان کــرد: امیدواریم این 
ســریال ها هم به ســرانجام برسند. 
کارهای نهایی مینی سریال الف ویژه 
»عاشورا« انجام شده است و دوستان 
بررسی می کنند که در جدول پخش 
و همزمان با مناســبت های تاریخی 
قرار بگیــرد. البته قرار بــود در ایام 
محرم و صفر در کنداکتور قرار بگیرد 
که به هر دلیل هنوز نهایی نشده بود 
و آخرین اطالعی کــه دارم االن این 

مجموعه کامل شده است.
تاریخ  برنامه هایی کــه در   *

جام جهانی بی سابقه است
رئیس رســانه ملی دربــاره اینکه 

چرا گزارشگر برای گزارش بازی های 
جام جهانی به قطر اعزام نشــد عنوان 
کرد: مــا مؤثرترین و متنوع ترین تیم 
تلویزیونی و رسانه ای را که در تاریخ 
جام های جهانی بی سابقه است به قطر 
اعزام کردیم. ما آنچه را که برای نشان 
دادن جام جهانی در قالب بازی های 
باکیفیت و دیگر موارد نیاز بود محقق 
 ۴k کردیم. برای اولین بار با کیفیت
ایــن بازی ها نمایش داده شــد، حق 
پخش بازی ها خریداری شد و اینها را 
رایگان در اختیار مردم عزیزمان قرار 
دادیم. حتی برای کمک به پلتفرم ها و 
آی پی تی وی های موجود در تعامل 
خوبی که با آنها داشــتیم در اختیار 
آن ها هم قرار گرفــت. جبلی درباره 
اینکه حضور گزارشــگر در ورزشگاه 
می توانست بهتر باشــد یا نه؟ گفت: 
این هم نظری اســت که قابل احترام 
است اما تصمیم ما این بود که با این 
تنوعی که در تولید و ارائه برنامه های 
جام جهانی به مردم دادیم تا االن فکر 

می کنم رضایت قابل قبولی داشتند.
* رقم خنده دار درآمد ۱۰ هزار 

میلیاردی
وی در ادامه درباره تکذیب رقم ۱۰ 
هزار میلیاردی بابت درآمد صداوسیما 
از تبلیغــات بازی های جــام جهانی 
عنوان کرد: اطالعیــه روابط عمومی 
منتشر شــد و این رقم تکذیب شد. 
می توانید به ســایت آگهی تبلیغاتی 
اداره کل بازرگانی مراجعه کنید. آن 
رقمی که روی ســایت دیده می شود 

رقم خام اســت که اگر آگهی دهنده 
بخواهد بر آن اســاس کار کند، باید 
پرداخت کند. ما قراردادهای طوالنی 
مدت و با بازه زمانی یک سال و بیشتر 
داریم و بــرای حمایــت از صنعت، 
تخفیف های ویژه می دهیم. هیچ گاه 
آن ارقامی که در جــداول می بینید 

ارقامی نیست که محقق شود.
جبلی اضافه کرد: رقم خنده دار ۱۰ 
هزار میلیاردی که از بودجه صداوسیما 
هم بیشتر است قاعدتاً باورپذیر نیست 
درخواســت ما از همکاران عزیزمان 
در رســانه ها این است که از سازمان، 

اطالعات دقیق تری تهیه کنند.
رایگان  را  بازی ها  * خود قطر 

پخش نکرد!
وی در پاســخ به اینکه این رقم به 
گونه ای بوده است که برای صداوسیما 
رقم خریــداری حق پخش را جبران 
کند یــا خیر عنــوان کــرد: پخش 
باکیفیــت برنامه های جــام جهانی 
حق مســلم مردم عزیز ماست. شما 
می توانید بررسی کنید شاید در هیچ 
کشــور دنیا مردم به صورت رایگان با 
باالترین کیفیت مسابقات جام جهانی 
را نمی توانند مشاهده کنند. حتی در 
کشور میزبان جام جهانی هم بازی ها 
به صورت رایگان کسی نمی توانست 
ببیند مگر اینکه خودش در ورزشگاه 
حضور می داشت. جبلی گفت: عموماً 
در کشــورهای مختلف یا با پرداخت 
شــبکه های کابلی یا از طریق برخی 
شرکت های برودکست که این کار را 

انجام می دادند صورت می گرفت. اما 
ما این را وظیفه خود می دانستیم که 
علی رغم اینکه بار مالی سنگینی برای 
صداوسیما داشت اما ترجیح دادیم که 
این را خریداری کــرده و رایگان و با 
باالتریــن کیفیت در اختیــار مردم 

عزیزمان قرار دهیم.
* تالش روشــنگرانه در برابر 

رسانه های معاند
رئیس صداوســیما در بخش دیگر 
درباره توجه به مســتند در ســاختار 
جدید گفت: شبکه مستند طبیعتاً یک 
پایگاه اساسی برای پخش مستند است 
اما گونه مستندســازی چیزی است 
که هیچیک از شــبکه ها نمی توانند 
از آن صرف نظر کنند. مســتندها از 
شبکه های مختلف هم در حال پخش 
است و ما برای سامان دادن به تولید 

مســتند و مدیریت پخش مســتند 
در شــبکه های مختلف صداوســیما 
فکــر می کنیم اگر ســاختار چابک و 
متمرکزی داشــته باشــیم هم برای 
تولید حرفه ای و هم توزیع مســتند 
در شــبکه های مختلف به بهتر دیده 
شدن مستندها کمک می کند.وی در 
بخش دیگر درباره واکنش به شبهات 
رسانه های معاند و عملکرد صداوسیما 
در این حوزه یادآور شد: کارهایی که 
در این یکی دو ماه گذشته انجام شده 
است و ســاخت برنامه های کوتاه در 
شبکه ها تالشــی برای خنثی کردن 
تبلیغات دروغ و فیک رسانه های معاند 
بوده است که درباره واقعیت های ایران 
منتشر می کنند. اگرچه ما ادعا نداریم 
بهترین و فاخرترین برنامه ها را تولید 
می کنیــم اما در حــد توانمان تالش 

کرده ایــم و امیدواریــم در گونه های 
برنامه های روشنگرانه عرضه  مختلف 
کنیم. جبلــی در پایــان درباره حق 
پخش بازی هــای جام جهانی و اینکه 
برخی از رســانه های معاند نتوانستند 
این بازی ها را پخش کنند پاسخ داد: 
حق پخش را صداوسیمای جمهوری 
اسالمی ایران خریداری کرد. شرکت 
بین اســپرت کــه نماینــده فیفا در 
منطقه خاورمیانه است به دلیل اینکه 
تنها  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
رســانه ای بود که حق پخش بازی ها 
را به زبان فارسی داشت، خود شرکت 
بین اســپرت نامه نگاری و تهدید به 
برخورد حقوقی با رســانه های معاند 
کرد که می خواســتند این بازی ها را 
بــدون مجوز نمایش دهند و ما هم از 

حق طبیعی خود استفاده کردیم.

علت اصلی پوسیدگی دندان چیست؟
نوشین طاهری نوری - پوسیدگی دندان مشــکلی آزار دهنده برای اغلب افراد 
اســت، اما روش های جلوگیری از پوســیدگی دندان چیســت و چگونه می توان از 

پوسیدگی دندان جلوگیری کرد؟
پوسیدگی به معنی نرم شدن مینای دندان است و باعث آسیب ساختاری دندان می 
شود، ناشی از اسیدهای ایجاد شده توسط پالک باکتری هایی که در هنگام شکستن 

قند در دهان شما ایجاد می شوند.
اگر این از دست رفتن مواد معدنی مینای دندان درمان نشود، در دندان حفره ها و 
پوسیدگی هایی می تواند رخ دهد. بدون درمان، این سوراخ ها در طول زمان بزرگ تر 

می شوند و حتی ممکن است کل دندان را از بین ببرند.
هم چنین اســیدهای پالک ها می توانند در الیه بعدی دندان )عاج دندان( ایجاد 
شود و در نهایت آن پوسیدگی را ریشه ای کند. در نتیجه، اعصاب در دندان های شما 
نمایان می شوند و ممکن است در هنگام خوردن یا نوشیدن احساس درد داشته باشید.

اگر در نزدیکی ریشــه دندان؟ درد احســاس می کنید، احتمال این وجود دارد که 
نوعی پوســیدگی دندان داشته باشــید و باید به دندان پزشکی بروید. مراقبت خوب 
از دندان ها بخش مهمی از حفظ ســالمت کلی بدن اســت و این شامل جلوگیری از 

پوسیدگی دندان نیز می شود.
علل خراب شدن و پوسیدگی دندان:

تعدادی از مراحل الزم برای ایجاد پوسیدگی وجود دارد، که از کاهش مواد معدنی 
دندان شروع می شود. پوسیدگی دندان همچنین زمانی رخ می دهد که غذاهای حاوی 
کربوهیدرات بین دندان ها گیر بیفتد و به طور کامل با مسواک زدن و نخ دندان کشیدن 
پاک نشود.همانطور که ئر این بخش از سالمت دهان و دندان در نمناک خواهید خواند 
دالیل اصلی پوســیدگی دندان، غذاهای شکری، چسبنده و نوشیدنی ها است. هر چه 
شــکر بیشتری مصرف شود، اسید بیشتری تولید می شود که منجر به پوسیدگی می 

شود.
قند با پالک ترکیب می شود و مینای دندان را تضعیف می کند و شما را در معرض 
پوســیدگی دندان قرار می دهد. هر بار که یک اسنک شیرین می خورید، دندان های 
شما برای ۲۰ دقیقه آسیب پذیر هستند. مهم است که علل پوسیدگی دندان را بدانید 
تا بتوانید روش صحیح را برای مراقبت از دندان و مراقبت از ســالمتی دهانی خود یاد 

بگیرید.
بهداشت دهانی ضعیف:

مسواک زدن به طور مرتب به پالک ها اجازه می دهد تا از مینای دندان باال رود و 
به مینای دندان حمله کند.

تشکیل پالک:
علت تشــکیل پالک زمانی است که باکتری، اســید، ذرات غذا و بزاق دهان باهم 
ترکیب می شوند. پالک به دندان های شما می چسبد و در طول زمان ساخته می شود.

اسید موجود در پالک، به مینای دندان آسیب می زند و در نهایت می توانند باعث 
ایجاد سوراخ هایی در دندان ها شوند.

دهان خشک:
بزاق، به شستن پالک دندان ها کمک می کند. اگر دهان خشک با بزاق بسیار کمی 

دارد، پالک می تواند به سرعت رشد کند.
خوردن و نوشیدن از دالیل پوسیدگی دندان:

این، جایی اســت که همه چیز از آن شروع می شود. از آنجا که همه ما مجبور به 
خوردن و نوشیدن برای زندگی هستیم، هیچ راهی برای جلوگیری از این مورد وجود 

ندارد، اما نقش مهمی در شکل گیری حفره ها دارد.
وقتی شــما غذا یا نوشیدنی هایی می خورید، کربوهیدرات ها تا زمانی که مسواک 
بزنید روی دندان های شما باقی می مانند. حتی بعد از مسواک زدن، شما ممکن است 
قادر به حذف همه ذرات غذایی و یا کربو هیدرات ها از دندان ها نباشید. غذاهایی که 
تمایل به چسبیدن به دندان های شما دارند، می توانند ریسک شما را برای پوسیدگی 

دندان افزایش دهند.
حتما به طور مرتب دندان های خود را مسواک بزنید.

باکتری ها و اسیدها:
در حالی که اکثر مردم دوست ندارند به آن فکر کنند، اما باکتری ها به طور طبیعی 
در دهان شما زندگی می کنند. زمانی که این باکتری ها کربوهیدرات را هضم می کنند، 

شکلی اسیدی روی دندان ها و دهان شما می مانند.
مشکالت پزشکی:

می توانند با برگشت اسیدمعده شما به دهان مرتبط باشند. به طور مشابه، پرخوری 
خطر پوســیدگی دندان را افزایش می دهد و همچنیــن وقتی که دندان ها در حین 

استفراغ مداوم در معرض اسید معده قرار می گیرند.
عالیم و نشــانه های پوسیدگی دندان با پیشرفت پوسیدگی دندان شروع به ظاهر 
شدن می کند. اگر متوجه ســوراخ های دندانی شدید، به دندان پزشک خود مراجعه 

کنید. هرچه عالیم اولیه شناسایی شوند، درمان سریع تر و آسان تر انجام خواهد شد.
به درون دندان های خود نگاه کنید و مراقب این عالئم باشید:

درد:
دندان درد یکی از شایع ترین عالئم است.

فشار:
افزایش حساسیت دندان و درد هنگام گاز زدن.

حفره ها از عالئم خرابی دندان:
عالئم خرابی ممکن است شامل سوراخ یا حفره های قابل توجهی در دندان آسیب 

دیده باشند.
گاهی اوقات سوراخ ها تنها با اشعه ایکس دیده می شوند.

چرک از عالئم خرابی دندان:
یکی از عالئم جــدی خرابی دندان، چرک در اطراف دندان اســت. عالئم متداول 
دیگری از خرابی دندان وجود دارد که به احتمال زیاد خودتان متوجه اش می شــوید، 
مانند دندان درد یا دندان حساس - به خصوص در هنگام خوردن غذاهای شیرین، داغ 
یا سرد. این عالئم معموالً با پوسیدگی دندان پیشرفته مرتبط هستند و بنابراین نیازمند 

توجه فوری از دندان پزشک هستند.
چگونه می توان از پوسیدگی دندان جلوگیری کرد؟

پیش گیری بهترین راه برای جلوگیری از پوســیدگی است. اقدامات زیادی وجود 
دارند که می توانید برای جلوگیری از خرابی دندان ویا انواع دیگر پوســیدگیها به کار 
ببرید. اولین قدم در پیش گیری از سوراخ شدن دندان، مراجعه منظم به دندانپزشک 
است. گزینه های بسیاری برای بهداشت دهانی در این روزها وجود دارد و در اینجا یک 
چک لیســت اصلی از موارد اصلی وجود دارد که شما باید در برنامه روزمره خود وارد 
کنید تا به جلوگیری از آسیب زدن به دندان هایتان کمک کنید، این لیست را دم دست 
نگه دارید تا به شما کمک کند در مسیر بهداشت دهان و سالمتتان باشید و همچنین 

از پوسیدگی دندان جلوگیری کنید.
مسواک برای جلوگیری  از پوسیدگی دندان:

همه می دانند که انسان به مسواک نیاز دارد تا دندان های خود را تمیز نگه دارد، 
اما بسیاری از افراد زیاد مسواک نمی زنند. به دقت مسواکی را پیدا کنید که می تواند 

به تمام سطوح دندان شما برسد.
هم چنین باید بدانید که باکتری های داخل دهان باعث می شود دهان شما بوی 

زننده ای بدهد.

در نشست پنجمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران مطرح شد: نیازمند سینمای فکورانه هستیم
نشست خبری پنجمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران روز گذشته )۱۴ آذرماه( در وزارت ارشاد برگزار شد. به گزارش کائنات، در این نشست امیررضا مافی دبیر این رویداد، مینو خانی عضو هیات داوری و قادر آشنا 
معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی حضور داشتند. در ابتدای این نشست آشنا بیان کرد: موضوع جلسه ما درباره پژوهش سال است که آقای مافی و همکاران زحمت کشیدند تا یک برگ زرین دیگر را رقم 
بزنند. وی افزود: سازمان سینمایی وظیفه خود می داند تا آثار پژوهش سینمایی را ببیند و آن را ارج نهد ما امسال برای توجه به امر پژوهش ابتدا فراخوانی دادیم و از همه پژوهشگاه ها، اساتید و … خواستیم که اولویت 
پژوهشی خود را بگویند از همین رو نزدیک دویست و اندی اولویت را اعالم کردند ما هم موارد را جمع بندی و اولویت ها را اعالم کردیم، در نهایت ۳۶ طرح نهایی آمد که ۸ طرح را مصوب کردیم که عموماً درباره وضعیت 
سینمای ایران، اکران فیلم های خارجی، نسبت سینما با اقتصاد، نسبت فیلم ها با هویت دینی و ملی و… بود. تاکنون ۱۰ جلسه پژوهشی را تشکیل دادیم و به جمع بندی خوبی رسیدیم. تالش بر این است تا پایان سال 
تمام پژوهش هایی که در این چند سال در ارشاد انجام گرفته است در سایت معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی بارگذاری کنیم تا بقیه بهره ببرند. پژوهش هایی خوبی انجام گرفته و تالش ما این است که 

پژوهش های ما عملی باشد. سپس مافی اظهار کرد: جایزه پژوهش سال سینمای ایران به همت مدیریت و معاونت اسبق ارشاد تاسیس و چهار دوره آن برگزار شد، 


