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مدیر عامل آبفای استان تهران: 

تهرانی ها ۲۵ درصد آب کشور 
را مصرف می کنند

رئیس اتاق مشترک ایران و چین مطرح کرد؛ 

اجاره نشین ها بازنده اصلی 
افزایش نرخ ارز

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد؛

 ۷۰۰ هزار فرصت شغلی
 در ماه های اخیر ایجاد شد 

معاون محیط زیست هشدار داد:

  ۱۲۸ گونه درمعرض
تهدید خطر انقراض

وزیر بهداشت اعالم کرد

آماده باش وزارت بهداشت 
برای موج جدید کرونا 

دیدار مشترک رئیس سازمان سینمایی با هیات سینمایی روسی؛

شاهد شکل گیری افق های جدید 
فرهنگی در جهان هستیم

صفحه صفحه ۲۲ صفحه صفحه ۷۷

رییس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه:

باید بحران گازی را تا سال ۱۴۲۰ تحمل کنیم

اما و اگرهای آبگیری سد »چم شیر«

رییس دفتر انرژی ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تا سال 1420 باید بحران گازی را تحمل کنیم گفت: پنج فاز 
پارس جنوبی باید افتتاح شود تا بتوان کســری گاز خود را جبران کنیم. نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور 

اعضای این کمیسیون و احمد زراعت کار ریاست دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این نشست زراعت 
کار با اشاره به کاستی ها و ایرادات برنامه های توسعه پیشین گفت: در برنامه هفتم توسعه باید ...

صفحه۷

صفحه ۶

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس اعالم کرد؛ 

افت افت ۲۰۲۰ تا  تا ۳۰۳۰ درصدی فروش  درصدی فروش 
غذاهای رستورانیغذاهای رستورانی

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو خبر داد؛

 کاهش قیمت انواع خودرو   کاهش قیمت انواع خودرو  
بعد از ریزش نرخ ارزبعد از ریزش نرخ ارز

صفحه۳ صفحه4
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هفته نامه

صفحه ۴

صفحه ۲ 

صفحه ۶

صفحه ۷

صفحه ۸

صفحه ۷

معاون ساخت وتوسعه راه های شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در 
راستای تکمیل کریدورهای ترانزیتی کشور و رفع 
گلوگاه های ترافیکی در محورهای مواصالتی مهم، 
بــه زودی۳۸۰ کیلومتر راه و بزرگراه در سراســر 
کشور به ویژه درکریدورهای بزرگراهی غرب، شرق 
و نوار ساحلی جنوب به مناسبت دهه مبارک فجر 

به بهره برداری می رسد.
محمدرضا کدخدا زاده معاون ســاخت وتوسعه 
راه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل کشور با بیان اینکه به زودی۳۸۰ کیلومتر راه 
و بزرگراه در سراســر کشور به ویژه درکریدورهای 
بزرگراهی غرب، شــرق و نوار ســاحلی جنوب به 
مناسبت دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد، 
اظهار کرد: توســعه راه ها و بزرگراه های کشور با 
هدف ایجاد بســتر مناسب، ســریع، ارزان و روان 
حمل و نقل جاده ای از ســوی شــرکت ساخت 
وتوسعه در حال انجام است و با احداث مسیرهای 
جدید و احداث باند دوم در گلوگاه های ترافیکی و 

مسیرهای ترانزیتی اجرایی می شود.
وی افزود: توســعه کریدورهای ترانزیتی کشور 
طبــق برنامه اولویت بندی شــده بخش مهمی از 
برنامه های این حوزه محسوب می شود و در همین 

راستا ۴۵ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور 
در استان کرمانشاه در دهه مبارک فجر آماده بهره 

برداری می شود.
کدخــدازاده در ادامه از افتتــاح ۴۵ کیلومتر از 
محور کرمانشاه- کامیاران در دهه مبارک فجر خبر 
داد و گفت:  این پروژه بخشی از بزرگراه میاندوآب- 
کرمانشاه است و تکمیل شدن آن نقش مهمی در 
کاهش سوانح جاده ای و ساماندهی ترافیک در این 

محدوده دارد.
معاون ساخت و توســعه راه ها تاکید کرد: این 
محور موجب ســهولت جابه جایی بین استان های 
شمال غرب با جنوب غرب خواهد بود و تسهیل در 
ترانزیت کاال و مسافر از کشورهای ترکیه و عراق به 
ســمت آب های آزاد از طریق ایران از دیگر مزایای 

بهره برداری از آن محسوب می شود.
وی همچنین از افتتاح ۸۵ کیلومتر از راه های 
استان سیســتان و بلوچســتان تا پیش از پایان 
ســالجاری خبر داد و افزود: افتتاح قسمت هایی از 
محور چابهار- ایرانشــهر و خاش- زاهدان به طول 
۵۰ کیلومتر و افتتاح بخشــی از کریدور بزرگراهی 
نوار ساحلی جنوب کشور به طول ۳۵ کیلومتر در 
این اســتان در راستای رونق مناطق کمتر توسعه 

یافته به بهره برداری می رسد.

معاون ساخت و توسعه راه ها افتتاح ۱۵ کیلومتر 
دیگر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور 
در اســتان هرمزگان را نیز بخش دیگری از برنامه 

های افتتاح در این بخش از کشور اعالم کرد.
به گزارش شــرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور، کدخدازاده افتتاح ۱۱۰ کیلومتر 
از راه های استان آذربایجان غربی، ۲۳ کیلومتر در 
استان مرکزی،۲۲ کیلومتر در استان گلستان، ۲۸ 
کیلومتر در اســتان کرمان، ۲۸ کیلومتر در استان 
یزد و... را تا پیش از پایان ســالجاری و به مناسبت 
دهه مبارکه فجر از اقدامات مهم در ســایر استان 
ها با هدف تکمیل کریدورهای ترانزیتی، تســهیل 
تردد در مسیرهای منتهی به مرزهای کشور و رفع 
گلوگاه های ترافیکی در مسیرهای پرتردد محسوب 

می شود.

درحالی که میزان تسهیالت مصوب از محل اجرای طرح مشاغل خانگی در 
سال گذشته ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده است این میزان اعتبار در سال جاری 
به ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشــان از عزم جدی و اهتمام دولت 
برای ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از زنان و جوانان در حوزه کسب و کارهای 

خانگی است.
اهمیت مقوله کارآفرینی و نقش مشاغل خانگی در رشد و توسعه اقتصادی 
به عنوان یک فعالیت کارآفرینانه امری غیرقابل انکار اســت. کسب و کارهای 
خانگی از جمله بخشهای حیاتی و ضرورتی فعالیتهای اقتصادی در کشورهای 
پیشرفته محسوب می شوند که از نظر ایجاد شغل، نوآوری در عرضه محصول 

یا خدمات موجب تنوع بسیاری در جوامع و اقتصادهای جهان شده اند.
به اعتقاد کارشناسان،  مشاغل خانگی نقطه شروع مناسبی برای راه اندازی 
یک کســب و کار خصوصا برای جوانان جویای کار به شمار می رود چرا که با 
کمترین هزینه و بیشترین ارزش افزوده می توان اشتغال خانگی را تجربه کرد.

بر اســاس گزارش مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت کار، میزان 
تعهد اشــتغال اجرای قانون مشاغل خانگی در کشور طی سال ۱۴۰۰ برابر با 
۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر و تعداد طرح های ارســالی به بانک ۴۴ هزار و ۹۹۳ مورد 

بوده است.
به موجب این گزارش، اســتانهای خراسان رضوی با ۲۰۰۰ مورد، اصفهان 
با ۱۸۰۰ مورد و آذربایجان شــرقی و مازندران با ۱۱۰۰ مورد بیشترین تعهد 
اشتغال را داشــته اند. کمترین تعهد اشتغال نیز به اســتانهای مرکزی و یزد 
اختصاص دارد. همچنین در ســال گذشــته میزان تسهیالت مصوب از محل 
اجرای طرح مشاغل خانگی ۲۰ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان، مبلغ 

۱۳ هزار و ۴۴۶ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.

دولت در سال جاری مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت با همکاری بانک 
مرکزی به منظور توســعه و تقویت مشاغل خانگی اختصاص داده که در بین 

استانها توزیع شده است.
پیشتر رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با تایید 
افزایش سقف تسهیالت مشاغل خانگی در سال جاری گفته بود این اعتبار در 
اختیار فعاالن خانگی که دارای مجوز فعالیت در رشــته های خانگی هستند، 
اختصاص می یابد تا در قالب تسهیالت قرض الحسنه ارزان قیمت به متقاضیان 

پرداخت شود.
در حال حاضر سقف تسهیالت اشتغال خانگی برای مشاغل مستقل به ۱۵۰ 
میلیون تومان و برای مشاغل پشتیبان به ۴ میلیارد تومان افزایش یافته است. 
برنامه اصلی معاونت اشتغال وزارت کار در سال ۱۴۰۲ تمرکز بر افزایش فروش 

و توسعه محصوالت مشاغل خانوادگی است.

معاون وزیر کار با اشــاره به صــدور ۱۱ هزار و 
۷۶۷ مجوز فعالیت آموزشــگاه فنــی و حرفه ای 
آزاد از راه انــدازی ۳۱ مرکز تخصصی آموزش های 

کارآفرینی و مهارت های کسب و کار خبر داد.
غالمحســین حســینی نیا از راه اندازی مراکز 
تخصصــی آموزش های کارآفرینــی و مهارت های 
کسب و کار خبر داد و گفت: سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای به منظور پرورش کارآفرینان مولد و ایجاد 
اشتغال پایدار بسترهای الزم برای راه اندازی کسب 
و کارها را با ایجاد ۳۱ مرکز تخصصی در اکوسیستم 

کارآفرینی فراهم کرده است.
وی افــزود: در حــوزه فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطات، ۹۰ محتوای الکترونیکی مهارت مطابق 
با استانداردهای سند حرفه تولید شده و طی شش 
ماهه اول سال ۱۴۰۱ در ۳۰ استان کشور، جشنواره 

تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده است.
معاون وزیــر کار تدوین طــرح جامع فناوری 
اطالعات و ارتباطات، استقرار پنجره واحد خدمات 
الکترونیک ســازمان و اتصال به پنجره ملی دولت 
و ارائــه خدمت صــدور و تمدید پروانه تاســیس 
آموزشگاه  ها از طریق درگاه ملی مجوزها را از دیگر 
اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری اطالعات و 

ارتباطات برشمرد.
حســینی نیا در ادامه به روند صدور مجوزها در 
سازمان آموزش فنی وحرفه ای اشاره کرد و گفت: 
یکی از مهمترین برنامه ها و اقدامات ســازمان در 
یکســال اخیر، صدور مجوز فعالیت آموزشگاه های 
فنی و حرفه ای آزاد و صدور مجوز مراکز کارآموزی 
جوارکارگاهی و بین کارگاهی بوده است که در این 
راستا، ۱۱ هزار و ۷۶۷ مجوز تاسیس آموزشگاه های 

فنی و حرفه ای آزاد صادر شده است. همچنین در 
راستای پاسخگویی به نیاز صنایع و شرکای سازمان 
صدور ۱۶۵۴ مجوز ایجــاد مراکز جوارکارگاهی و 

بین کارگاهی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در عین 
حال به توســعه همکاری و مشــارکت با شرکای 
اجتماعــی اشــاره کرد و گفــت: در این راســتا، 
تفاهم نامه هــای همکاری متعددی منعقد شــده 
است که از جمله آنها می توان به تفاهم نامه با اتاق 
اصناف، اتاق تعاون، شســتا، ایرانسل، خانه صمت 
ایــران، مرکز آموزش و تحقیقــات صنعتی ایران،  
شرکت ســرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی و 

ایمیدرو اشاره کرد.
وی برگزاری ۹۷ هزار نفر دوره آموزش مهارت 
برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، توانمندسازی 
معتادین بهبود یافته و خانواده های آســیب دیده 
از اعتیــاد به تعداد ۲۵ هزار نفــر و تامین نیروی 
انســانی مورد نیاز در بخش توزیع و بهره برداری 
گاز شهری به تعداد ۵۶۰۲ نفر را از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در راستای انعقاد تفاهم نامه با کمیته 
امداد، ستاد مبارزه با مواد مخدر و شرکت ملی گاز 

عنوان کرد.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور:

میزان تسهیالت مشاغل خانگی سال قبل چقدر بود؟۳۸۰ کیلومتر راه و بزرگراه در سراسر کشور به زودی افتتاح می شود

معاون وزیر کار خبر داد: راه اندازی ۳۱ مرکز تخصصی آموزش های کارآفرینی

رئیس کل بانک مرکزی:

 نرخ ارز را 
 حتما 
کاهش می دهیم

فرمانده انتظامی تهران اعالم کرد

تشدید برخورد 
پلیس با اخاللگران 

نظام ارزی

جاده محمودآباد به آمل
مجتمع مجلل اهورا 

 متعلق به رستوران حاج محسن

نامی آشنا در صنعت غذای کشورنامی آشنا در صنعت غذای کشور

الکترونیکی



خبر

خبر

۲ یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱  
  ۸ جمادی الثانی ۱۴۴۴ـ  اول  ژانویه ۲۰۲۳

شماره پیاپی ۴۹۸ـ  سال دهم-شماره ۳۳۹

رئیس کل بانک مرکزی:

نرخارزراحتماکاهشمیدهیم
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعالم 
اینکه سیاست های جدید پولی به زودی 
اعالم می شــود، گفت: حتما با مداخله 
مناســب در بازار ارز نرخ را کاهشــی 

خواهیم کرد.
محمدرضا فرزین اظهار کرد: وقتی 
نرخ ارز را تعین و تبیین می کنیم باید 
به دوگانه رفاه و اشــتغال توجه کنیم و 
کم و زیاد شــدن نرخ به این دو مقوله 
آسیب می زند. نرخ ارز باید توازن داشته 
باشــد. در سامانه نیما میانگین نرخ ارز 
۲۹ هزار تومان است، با ۲۸ هزار و ۵۰۰ 

تومان عرضه خواهد شد. 
وی افــزود: بخش زیــادی از عرضه 
ارز در نیما مربوط به نفت و محصوالت 
پتروشیمی است. روزانه تا ۲۰۰ میلیون 
دالر ارز در نیمــا معامله می شــود. در 
هفته آتی عرضــه افزایش پیدا خواهد 
کــرد و تالش می کنیم تمامی نیازها را 

تامین کنیم.
فرزین ادامه داد: اشکالی که در نیما 
وجود دارد این است که عدم هماهنگی 
بین نقشــه ارزی و تجاری وجود دارد 
و ایــن باعث می شــود ارز مورد نیاز به 
طور مناســب به دست تاجر و بازرگان 
نرسد؛ ما این مشکل را به زودی مرتفع 

می کنیم. بازار مبادله ی ارزی که ایجاد 
خواهیم کرد کل ارزهــای غیرتجاری 
متشکل از ۴۰ نوع نیاز را تامین خواهد 
کرد که براساس عرضه و تقاضا خواهد 

بود.
*نرخ بازار آزاد تحریف شده 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ 
بازار آزاد تحریف شــده اســت؛ عوامل 
بنیادی اقتصاد ایران این قیمت را تایید 
نمی کنــد. در ۹ ماه گذشــته صادرات 
غیرنفتی کشور حدود ۳۶ میلیارد دالر 
بوده و کل واردات کشــور ۴۲ میلیارد 
دالر بوده است. بنابراین از لحاظ تامین 
ارزی هیچ مشکلی نداریم و نرخ ۲۸۵۰۰ 

نیازهای ما را به تعادل می رساند.
وی ادامــه داد: ارز ۴۲۰۰ قــرار بود 
تمام نیازها را تامین کند اما ارز نیمایی 
ما برای کاالهای اساسی و مواد اولیه و 
ماشــین آالت مورد نظر است . نرخ ۴۴ 
هزار تومان بازار آزاد نرخ واقعی نیست و 
عالمت دهی غلط به بازار کاال می دهد. 
حتما با مداخله مناســب در بازار این 
نرخی کــه نباید بپذیریم را کاهشــی 

خواهیم کرد.
رئیــس کل بانک مرکــزی افزود: 
بــازار آزاد وجود دارد اما نرخ آن واقعی 

نیازهایی  تمام  نیست؛ تالش می کنیم 
که در بازار آزاد تامین می شــود )به جز 
قاچــاق( را در بازار مبادلــه ای تامین 
کنیم. ما به دوگانه رفاه و تولید اعتقاد 
داریم؛ بخشی زیادی از ارزهای صادراتی 
برای بنگاه هایی است که یارانه دریافت 
می کنند که به این موارد نیز باید توجه 
کنیم. وی گفت: مســاله اساســی ما 
عدم نظارت دقیــق و عدم پایبندی به 
مقررات در نظام بانکی است. سیاست ها 
و مقررات باید مو به مو اجرا شود. ما باید 
نظام بانکی را به سمت تخصصی شدن 
پیش ببریــم. تفکیک دقیقی به عنوان 
تجاری، ســرمایه ای و توسعه ای نداریم 
که باید این اتفاق بیفتد و براساس حوزه 

تخصصی خودشان کار کنند.
فرزین ادامه داد: یکی از مشــکالت 
دیگر عدم کنترل الزم بر مصارف بانکی 
است که ما حتما برای تحقق بانکداری 
اسالمی و کنترل تورم انجام می دهیم. 
عالوه بر فروش اموال مازاد، بانک ها باید 

از بنگاه داری هم خارج شوند.
وی بــا بیان اینکه تســهیل وثایق 
برای مردم در دستور کار جدی ما قرار 
خواهــد گرفت، گفــت: تعیین تکلیف 
ناترازی برخی بانک هــا که برای نظام 

بانکی مشــکل ایجاد کرده است حتما 
انجام خواهد شد. بانک مرکزی چندین 
سال اســت که طرف دارایی را کنترل 
می کند اما ما هر دو ســمت ترازنامه را 

کنترل خواهیم کرد. 
*سیاســت های جدید پولی به 

زودی اعالم می شوند
فرزین ادامه داد: سیاست های جدید 
پولی به زودی اعالم می شــوند و قطعا 
بــا بانک هــای متخلف بعــداز گرفتن 
اختیارات الزم برخورد می شود. وظیفه 
بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل 
تورم است اما فقط توسط بانک مرکزی 

و سیاست های پولی امکان پذیر نیست.
*استفاده از سایر ابزارهای پولی 

در آینده نزدیک 
او بیان کرد که اگر بخواهیم تورم را 
کنترل کنیم نیــاز به یک هیئت ثبات 
مالی برای هماهنگی داریم؛ درواقع به 
همکاری تمام دســتگاه های اقتصادی 
نیاز داریم؛ سیاست های پولی و مالی و 
ارزی و تجاری و حتی سمت هزینه باید 
با یکدیگر همسو اعمال شود تا نتیجه 
دهد. از سیاست های پولی که می تواند 
مثل تمام دنیا کوتاه مدت هم باشد باید 

استفاده بیشتری شود. 

فرزین ادامــه داد: نرخ بهره مصوبه 
شــورای پول و اعتبار دارد و اخیرا هم 
گواهی ســپرده با ســود باالتر منتشر 
شده است اما در آینده نزدیک از سایر 

ابزارهای پولی نیز استفاده خواهد شد.
مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
گفت:معتقدم در حســاب شرکت های 
دولتی در بانک مرکــزی باید بازنگری 
صورت گیرد. باید ببینیم اگر شــرکت 
دولتی کل منابعــش در بانک مرکزی 
اســت و از بانک تجــاری تامین مالی 
می کند، به هدف سیاســت گذار برای 

کنترل تورم کمک نمی کند.

وی بــا بیــان اینکه سیاســت های 
کنتــرل نقدینگی بانک مرکزی را فعال 
دنبال می کنیم تا سال به پایان برسد، 
تصریــح کــرد: البته ماه پایانی ســال 
تقاضای نقدینگی افزایش پیدا می کند و 
نباید کاری کنیم که انسداد پولی ایجاد 
شــود و کسب وکارها و تولید به مشکل 

بخورد.
فرزیــن گفــت: قرض الحســنه در 
سال های اخیر رو به توسعه بوده است؛ 
مثال در بانک ملی ۱۰۲ درصد افزایش 
یافت و هرچه بتوانیم آن را توسعه دهیم 

باعث رضایت بیشتر مردم خواهد شد.

عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
واردکننــدگان ســموم وکود گفت: 
گاهی فقط کمبود مــواد مغذی در 
خاک مطرح است اما بعضی اوقات با 
مسمومیت خاک مواجه هستیم که 
حاصل مصرف کودهای ناسالم است.

انجمن  مدیــره  هیــأت  عضــو 
واردکنندگان سموم و کود ایران در 
نشست خبری این انجمن در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بر آسیب سموم 
پرخطر بر خاک گفت: سموم پرخطر 
و پرمصرف مشخص است چه بالیی 
ســر خاک می آورد. حــرف ما هم 
استفاده از سموم کم خطر و مصرف 

پایین است.
سید مهدی حسینی یزدی افزود: 
اجازه دهیم سموم نسل جدید وارد 
شــود. این ســموم و کودها سرمایه 
گذاری بلندمدت بــوده که ارزان تر 
تمام شــده و سالم تر اســت که در 
ادامه سالمت خاک و جامعه را حفظ 

می کند.
در ادامه پاســخ به پرسش سموم 
و حفاظت خاک کیانوش کلهر عضو 
و  واردکنندگان سموم  انجمن  دیگر 
کــود گفت: در حــوزه واردات بحث 
فقط تجارت نیست بلکه حفظ منابع 
پایه اســت. بر اســاس سیاست های 
زیر  وزارت جهاد کشــاورزی سطح 

کشــت گلخانه ای به حدود ۲۲ هزار 
هکتار رسیده که ۲۰ برابر فضای باز 

است.
وی تصریح کرد: سطح زیرکشت 

کمتر اما عملکرد بهتر انجام شد.
در این باره ســید مجید عمادی 
اضافه کــرد: اصلی ترین ســرمایه 
آب و خاک اســت. اگر نهاده های با 
استاندارد و با کیفیت استفاده نشود 

منابع خدادادی از بین می رود.
وی تاکید کــرد: در حال حاضر 
بســیاری از خاک های کشور قلیایی 
شده و آب ها شــور شده یا لب شور 

شده است.
او گفــت: نهاده های کشــاورزی 
نامناسب و تک عنصر، خاک را قلیانی 
می کند. ۱۷ عنصر برای سالمت گیاه 
الزم اســت. ۳ عنصــر از هوا گرفته 

می شــود و باقی باید به خاک اضافه 
شــود تا در نهایت برای غذای گیاه 

اقدام کند.
عمــادی اظهار کرد: با کاشــت و 
برداشت عناصر خاک از بین رفته و 
خاک تهی می شود. در دوره ای فقط 
فســفات تزریق شده و زمین را نابود 
می کند. کودها باید ترکیبی از عناصر 
مختلف و گوناگون داشــته باشد و 
در اختیار کشــاورز قرار گیرد که در 
نهایت غذای ســالم و خاک ســالم 

انتظار داشت.
عمادی در پایان گفت: گاهی فقط 
کمبود مــواد مغذی در خاک مطرح 
اســت اما بعضی اوقــات موضوع با 
مسمومیت خاک مواجه هستیم که 
حاصل مصرف کودهای ناسالم بوده 

است.

معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد؛

جانمایی گزینه های سرمایه گذاری مراکز لجستیک 
در پهنه های بندری کشور

معاون حمل ونقــل وزارت راه و شهرســازی بر جانمایی 
گزینه های سرمایه گذاری مراکز لجستیک در پهنه های بندری 
کشور و تشویق سرمایه گذار بخش خصوصی به مشارکت در 
ایجاد دهکده لجســتیک اصفهان و مرکز لجســتیک مشهد 

تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ششمین 
جلسه ستاد مراکز لجستیک کشور به ریاست شهریار افندی 
زاده معاون حمل و نقل و دبیرستاد مراکز لجستیک کشور و 
با حضور اعضای اصلی ستاد و سایر مدعوین به منظور بررسی 
روند ایجاد دهکده لجستیک در اصفهان و مشهد و همچنین 
مطالعات جانمایی مراکز لجستیک پهنه های بندری در محل 

این وزارتخانه برگزار شــد. در ابتدای نشست، گزارشــی از اقدامات انجام شده در کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک در 
خصوص بررسی مطالعات جانمایی پهنه های ۶ گانه بندری کشور از سوی دبیرخانه ارائه شد.

در ادامه سازمان بنادر و دریانوردی به کمک توضیحات مشاور طرح ضمن بسط فرآیند جانمایی نسبت به اهمیت موضوع در 
حوزه فرصت های سرمایه گذاری در مراکز لجستیک بندری اشاره کرد. در این جلسه کلیات مطالعات ارایه شده مورد تصویب قرار 
گرفت و مقرر شد همکاری های الزم با شورای برنامه ریزی و توسعه استان های ذیربط، در خصوص جذب سرمایه گذار انجام شود.

در ادامه جلسه، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد دهکده لجستیک اصفهان توسط دبیرخانه ستاد و همچنین 
توضیحات تکمیلی توســط استانداری اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی اســتان و سرمایه گذار پیشنهادی ارایه شد. پس از آن 
محدوده اراضی فاز اول دهکده لجستیک در پهنه مذکور تعیین و مقرر شد سازوکار اجرایی با هدف تسریع در فرآیند ایجاد مرکز 

لجستیک با رویکرد تشویق بخش خصوصی در سرمایه گذاری و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری بین المللی تبیین شود.
در دســتور کار سوم، ضمن ارایه گزارشــی از روند مطالعات مکانیابی مرکز لجستیک استان خراسان رضوی توسط دبیرخانه 
و اشــاره به طرح توجیهی فنی و مالی توســط سرمایه گذار، مقرر شد بررسی الزم توسط شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام و نظرات به دبیرخانه ستاد منعکس شود. در پایان معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی و 
دبیر ستاد مراکز لجستیک کشور، راه اندازی مراکز لجستیک را یکی از سیاست های اولویت دار وزارت راه و شهرسازی برشمرد 

و بر انجام اصولی آن ضمن سرعت بخشیدن به اقدامات و ایجاد زمینه مساعد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید کرد.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان سموم و کود ایران:

برخی کودها باعث مسمومیت خاک می شود

رئیس اتاق مشترک ایران و چین خاطر نشان کرد: تورم باعث 
شــده اســت که معضل نرخ ارز همواره پیش روی ما قرار بگیرد 
و این بیماری زمینه ای با یک ویروس جدید می تواند به شــکل 
حادی نمود و بروز عینــی پیدا کند گاهی این ویروس تحریم و 

گاهی بی ثباتی های اجتماعی است.
مجیدرضا حریری نوسانات نرخ ارز را به بیماری مزمن اقتصاد 
تشــبیه کرد و افزود: زمینه های غلــط در اقتصاد وجود دارد که 

باعث دالرریزه شدن آن می شود.
وی بــا بیان اینکه نبض اقتصاد در ایــران با فروش نفت زده 
می شود، تصریح کرد: فروش آزادانه نفت برای ما ثبات نسبی در 
نرخ ارز را به همراه می آورد؛ چراکه دولت ناچار اســت درآمدهای 
ارزی را بــه بازار عرضه و تبدیل به ریال کند تا مخارج ریالی اش 

تامین شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به طبیعی شدن تورم های دو رقمی 
در ایران، افزود: کشوری را نمی توان در دنیا پیدا کرد که در ۲ تا 
۳ دهه متوالی تورم دو رقمی را تجربه کند؛ شــاید در یک کشور 
تورم ۳ تا ۵ سال حاکم شود اما بعد از مدتی آن را سامان می دهد 
اما در ایران تورم دو رقمی به یک روال تبدیل شده است و ما به 

آن عادت کردیم.
حریری ادامه داد: تورم باعث عدم هماهنگی بین نرخ رشــد 
اقتصادی و ارزش پول می شود؛ تورم باعث شده است که معضل 
نرخ ارز همواره پیش روی ما قرار بگیرد و این بیماری زمینه ای با 
یک ویروس جدید می تواند به شکل حادی نمود و بروز عینی پیدا 
کند، گاهی ایــن ویروس تحریم و گاهی بی ثباتی های اجتماعی 

است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین دولت را به عنوان بزرگ ترین 
عرضه کننده ارز در کشورمعرفی کرد و افزود: تزریق درآمدهای 
ارزی دولت به بازار کافی نیســت همچنین به راحتی نیز منتقل 
نمی شــود. نباید فراموش کرد که سرمایه »ترسو« است و زمانی 
که کشور به بی ثباتی می رسد بازار میل به خرید ارز پیدا می کند 
از این رو این تنش ها نخست درخیابان فردوسی و استانبول خود 
را نشــان می دهد. در همه دولت ها این رویه تکرار شد و دولت ها 
اعالم می کنند کــه ارز نیمایی یا همــان ارز حاصل از صادرات 

موجود است اما متقاضی برای خرید آن وجود ندارد.
وی تاکید کــرد: همچنیــن دارنــدگان پس اندازهای خرد 
می خواهنــد پول خود را تبدیل به کاالیی کــه ارزش آن کمتر 
افت می کند یعنی مســکن، خودرو، طال و سکه کنند تا اینگونه 
ارزش پول خود حفظ شــود. در شرایط بی ثباتی اجتماعی میل 
به خروج ســرمایه افزایش پیدا می کنــد و تقاضا اضافی به بازار 

تحمیل می شــود؛ از سوی دیگر ما همواره در موسم ماه های آذر 
و دی افزایش نرخ ارز داریم چراکه همزمان با آغاز ســال جدید 
میالدی می شــود. همه این عوامل دســت به دست هم می دهد 
که روزانه نرخ ارز در ایــران باال برود. این فعال اقتصادی با بیان 
اینکه در سنوات گذشته بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز اقدام 
به ارزپاشــی در بازار می کرد، گفت: در حال حاضر بانک مرکزی 
در شرایط آچمز است و توان ارزپاشی هم ندارد و با دنبال کردن 
سیاســت تعیین نرخ  پایین تر از نــرخ آزاد، نمی تواند این بازار را 
کنترل کند. اگر بانک مرکزی در شرایط عادی و بحران های حاد 
بخواهد وارد بازار شود باید با نرخ باالتر اقدام به خرید ارز کند که 

بتواند ارزهای دست مردم را جمع آوری کند.
*یک شخص از پس بیماری ارزی بر نمی آید

به گفته حریری؛ بحران ارز در شرایط فعلی حاصل یک معادله 
چند مجهولی است و یک شخص نمی تواند آن را مدیریت کند. 
برای عبور از این بحران نیاز به یک سیاســت گذار ارزی مقتدر با 
اختیارات کامل هستیم که علم کافی در زمینه بازار پولی و مالی 

داشته باشد و بتواند در این شرایط بهترین تصمیم را بگیرد.
وی با اشاره به نبود اقتدار الزم در بانک مرکزی، خاطر نشان 
کرد: بازار ارز به جای می رســد که خود به خود کنترل می شود 
چراکه ارز کاال شده است و هر کاالی در بازار به نقطه ای می رسد 
که دیگر کشــش قیمتی ندارد و خریداری برای آن وجود ندارد. 
رســیدن بازار ارز به این نقطه نمی تواند مدیریت بازار ارز اطالق 
شــود و ماننــد بارندگی و باد در زمان آلودگــی هوا می ماند که 
دولت برنامه ای برای بهبود شرایط آب و هوا ندارند و تنها مترصد 

نزوالت آسمانی است. من اراده ای برای سیاست گذاری قابل اجرا 
برای بازار ارز در دولت ندیدم و به نظر می رســد قیمت همچنان 
رو به جلو باشــد و تا آنجا قیمت ها جلو می رود که یکســری از 
متقاضیان به صورت طبیعی بنا به منطق یا احســاس از این بازار 

خارج می شوند.
رئیس اتاق مشــترک ایران و چین با تاکیــد بر این موضوع 
که نوســان نرخ ارز قیمت نهاده های تولیــد را افزایش می دهد، 
افزود: قیمت مواد اولیه باال می رود و حتی اگر قیمت ها باال نرود 
اطمینــان از آینده از بین می رود ما با مقوله ای مواجه هســتیم 
که فروشــندگان اطمینان ندارد که اگر کاالی خود را بفروشند 
می توانــد با همان نرخی که فروختنــد کاال را خریداری و آن را 

جایگزین کند؟
وی با اشــاره به کشیده شدن ترمز خرید مصرف کنندگان از 
افت توان اقتصادی، گفت: کاهش خرید به توزیع، سپس به تولید 
می رسد و تولید متوقف می شود و این ناامنی و بی ثباتی فکری در 
نهایت باعث می شود به تولید لطمه وارد شود؛ در شرایط فعلی ما 
به ناچار به گرانی می رســیم که به ضرر مصرف است و گرانی به 

تجارت لطمه می زند و عامل تورم می شود.
*دارندگان درآمد ثابت بازنده های اصلی هستند

رئیس اتاق مشترک ایران و چین خاطر نشان کرد: دارندگان 
درآمد ثابت بازنده های اصلی این چرخه تورم محسوب می شوند 
و حتی شــخصی که ۵۰ میلیون درآمد داشــته باشــد کیفیت 
زندگی اش تقلیل پیدا می کند به عبارت دیگر مصرف کننده است 

که تاوان می دهد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین مطرح کرد؛ اجاره نشین ها بازنده اصلی افزایش نرخ ارز

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد؛ تامین غذای پایدار در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی
وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: تالش وزارت جهاد کشاورزی تامین غذا، پایداری و پرهیز از هرگونه کمبود با توجه به شرایط جهانی است. سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در وزارت 
کشور در »دومین جشنواره مدیر تراز مکتب حاج قاسم« که به عنوان مدیر عالی برتر برگزیده شد با اشاره به بحث امنیت غذایی و کشاورزی کشور، گفت: تمام تالش وزارت جهاد کشاورزی تأمین غذا، 
پایداری و پرهیز از هرگونه کمبود در تأمین غذا با توجه به شرایط جهانی است. ساداتی نژاد با بیان اینکه شرایط جهانی هر روز در حوزه غذا حکمرانی ایجاد می کند، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی 
و جامعه کشاورزان تأمین و پایداری این بخش را مد نظر قرار داده و تاکنون رسالت خود را به نیکی انجام داده است. وی با اشاره به اینکه در پایان فصل کشت گندم هستیم، گفت: سطح زیر کشت 
گندم نسبت به سال گذشته به طور متوسط در گندم دیم و آبی ۷ درصد رشد داشته است. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به اینکه کشت قراردادی گندم نیز از ۹۷۰ هزار هکتار عبور کرده 

است، بیان کرد: تولید امسال در مقوله تولید گندم نشان می دهد که در تأمین نیاز کشور شرایط مطلوب را نسبت به سال گذشته خواهیم داشت. 
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وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

 تقویت تولید مسکن در بافت های فرسوده
 با نوسازی و بهسازی

عضو کابینه دولت ســیزدهم بــا تاکید بر 
اینکه عقب ماندگی های بخش مسکن با تقویت 
و تسریع نوســازی بافت های فرسوده، جبران 
می شود؛ بر سهم قابل توجه این بخش در تولید 
مســکن تأکید کرد و گفت: راهبرد وزارت راه و 
شهرسازی افزایش میزان مشارکت شهرداری ها 
و انجام اقدامات نوآورانه برای بن بســت شکنی 

نوسازی بافت های فرسوده است.
مهــرداد بذرپاش وزیر راه و شهرســازی در آیین پایانی پویش بزرگ »بم ســفیر 
نوســازی برای ایران قوی« به بیان بخشــی از برنامه ها و سیاست های وزارتخانه در 

خصوص مسکن و ساماندهی بافت های ناکارآمد پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری حادثه تلخ زلزله بم در ۵ دی ماه ۱۳۸۲ و مسئولیتی 
که همزمان در شهرداری تهران داشت و از نزدیک به عنوان گروه های امدادرسانی در 
محل حادثه حضور بهم رســانده بود، گفت: از نزدیک پرپر شدن مردم را در زلزله بم 
که اتفاق نامبارکی بود شاهد بودم. این حادثه هیچوقت از ذهن مردم بم و مردم ایران 
پاک نخواهد شد. در آن حادثه بیش از ۳۴ هزار نفر جان خود را به دلیل انجام ندادن 
تمهیداتی که می شد پیش تر انجام داد از دست دادند. بنابراین باید با درس گرفتن از 
این حادثه جلوی خســارات بزرگ را بگیریم که هنوز این اتفاق به طور محقق نشده 
است. عضو کابینه دولت سیزدهم ضمن علو درجات برای تمامی درگذشتگان زلزله بم 
گفت: اجالس »سفیران نوسازی بم برای ایران قوی« یک حرکت و نمادی قابل توجه 
است. بعد از زلزله بم بخش عمده ای از ساختمان های ویران شده از نو احداث شد و 
نوسازی و بهسازی شد که این حرکت باید الگویی برای سایر نقاط کشور بشود تا بدانیم 
که حادثه بم حادثه ای دور نیست و می تواند در سایر نقاط کشور نیز حادث شود و باید 
در این خصوص اقدامات پیشگیرانه مناسب در همکاری مردم و مسئوالن انجام شود.

وی با اشــاره به رخداد زلزله طبس در ســال های پیش از زلزله بم و حادثه های 
مشابه در سال های بعد از آن تصریح کرد: باید اقدامات پیشگیرانه در سرلوحه کارها و 

فعالیت ها قرار بگیرد تا شاهد تکرار این تجربیات تلخ نباشیم.
*نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار همواره در دستور کار باشد

بذرپاش با تاکید بر اینکه هیچوقت برای تجریه گرفتن و تجربه آموختن دیر نیست، 
توضیح داد: بازسازی بم به عنوان حرکتی نهضتی و اجتماعی بسیار امر خوبی است و 
الزم است حرکت نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار به عنوان نهضت و حرکتی پایدار 
همواره در دستور کار باشد و تا وقتی که حتی یک بافت ناپایدار شهری نداشته باشیم 
این کار باید ادامه یابد. عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: نقطه رهایی اینکار و حرکت 
جنبشی این است که در تمامی محافل بتوانیم این موضوع را مطرح کنیم که با شروع 
و تداوم این نهضت دیگر بافت فرسوده ای در کشور نداریم و بتوانیم تصریح کنیم که 

این حرکت به سرانجام خود رسیده است.
*جبران عقب ماندگی های بخش مســکن با تقویت و تســریع نوسازی 

بافت های فرسوده
بذرپاش در ادامه ســخنان خود خاطرنشــان کرد: نوســازی و بهسازی بافت های 
فرســوده و ناکارآمد می تواند سهم قابل توجهی در تولید مسکن داشته باشد که این 
موضوع باید مورد توجه و تاکید باشــد همچنانکــه قانونگذار و دولت نیز برای ما این 
موضوع را تکلیف کرده است و نیاز بازار و جامعه تولید مسکن و جبران عقب ماندگی ها 
و نیاز انباشــته ای است که سال های سال ایجاد شده است. این نیاز انباشته مسکن و 
عقب ماندگی ها منجر شد تا به ویژه در کالنشهرها سبب افزایش قیمت باشیم که باید 

هرچه سریعتر جبران شود.
*تقویت تولید مسکن در بافت های فرسوده با نوسازی و بهسازی

وی ادامه داد: ما از مســیرهای مختلفی این موضوع را دنبال می کنیم که یکی از 
حوزه های تمرکز ما تولید مســکن در بافت های فرسوده و ناپایدار شهری و روستایی 
اســت. یکی از روش های تولید مسکن که هم ســهل الوصول ترین روش است و هم 
مشــکالت روش های دیگر را ندارد تولید مســکن در همین بافت هاســت که داری 
خدمات زیربنایی و روبنایی مناسب هستند که با نوسازی دنبال خواهد شد. بدین معنا 
تولید مسکن در این بافت ها هم هزینه کمتری برای کشور به دنبال دارد و هم سریعتر 

به تولید مسکن و انتفاع مردم منجر می شود.
*رونق نوسازی عالوه بر جبران عقب ماندگی های مسکن منجر به نجات 

جامعه خواهد شد
بذرپاش تقویت تولید مســکن در بافت های فرسوده را با نوسازی و بهسازی را به 
عنوان مزیت اصلی اســت برشمرد و توضیح داد: تولید مسکن در بافت های فرسوده 
کمک کننده به نهضت ملی تولید مســکن مردمی است و توجه به بافت های فرسوده 
می تواند تسریع و محقق کننده این مهم باشد. همچنین باید توجه داشته باشیم که 
نوسازی بافت های فرسوده و استفاده از این بافت ها برای تولید مسکن مقاوم و پایدار 

منجر به نجات جامعه خواهد شد.
*نوسازی بافت های فرسوده در گرو عزم ملی و استانی و همکاری همه 

دستگاه هاست
وزیر راه و شهرســازی گفت: مــرگ عزیزان در حوادث طبیعــی همچون زلزله 
تکان دهنده است و چنانچه بخواهیم این اهمیت را در برنامه ها و اقدام ها نشان بدهیم 
باید همگی در این راه خدمت رسانی کنیم و یادمان باشد که اینکار فقط وظیفه دولت 
و وزارت راه و شهرســازی نیست بلکه عزم ملی را در تمامی عرصه ها می طلبد. بدین 
معنا تمامی اســتانداران و فرمانداران در این مورد وظیفه دارند. وقتی مطرح می کنیم 
که نوسازی بافت های فرسوده برای ایران قوی که حرکتی جنبشی و الگوست نیازمند 

همکاری همگی دستگاه ها و ارگان ها در سطح ملی و استانی است.
*در نوسازی بافت های فرسوده و رونق تولید مسکن باید نوآورانه بن بست 

شکنی کنیم
وی تاکید کرد: در نوســازی بافت های فرسوده و رونق تولید مسکن باید نوآورانه 
بن بست شکنی کنیم و اگر بخواهیم از کمبودها و بن بست ها صحبت کنیم راه به جایی 

نمی بریم. هنرمان این است که از روش های مختلف بن بست شکنی کنیم. 
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رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو خبر داد؛

کاهشقیمتانواعخودروبعدازریزشنرخارز
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو با اشاره به افزایش 
شدید قیمت خودرو در دو ماه گذشته 
و همزمان با نوسانات ارز، گفت: قیمت 
خودرو در بازار در چند روز گذشــته 
بین ۷۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان کاهش 

یافته است.
ســعید مؤتمنی دربــاره وضعیت 
قیمت خودرو در بازار پس از کاهش 
با  اظهار داشــت:  ارزی،  تالطمــات 
کاهش قیمــت ارز، قیمت خودرو تا 
حدود زیادی کاهش یافته اســت اما 
قیمت ها به قیمت های یک و نیم ماه 
قبل یعنی پیش از گرانی ارز بازنگشته 

است. 
رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خودرو افــزود: بارها 
گفته ایم که مشــکل خودرو، میزان 
عرضه آن اســت،  عرضه قطره چکانی 
خــودرو و نابرابری عرضــه و تقاضا 
موجب افزایش قیمت خودرو می شود 
ضمن اینکه در این شــرایط عوامل 
مختلف از جمله افزایش قیمت ارز نیز 

بر روی قیمت خودرو تاثیر می گذارد. 
وی با تاکید بر اینکه قیمت عرضه 
خــودرو در بورس کاال به قیمت پایه 
خودرو تبدیل شــده اســت، گفت: 
همه از عرضــه خودرو در بورس کاال 
حمایت می کنند و برای اینکه اثرات 
مثبت عرضه خــودرو در بورس کاال 
حاصل شــود، باید عرضه به صورت 
مداوم و مستمر باشد. موتمنی با بیان 
اینکه خودرو بــه غلط به یک کاالی 
ســرمایه ای تبدیل شده است، افزود: 
بنابراین نوســانات نرخ ارز در قیمت 
خــودرو اثرگذار اســت و لذا افزایش 
قیمت ارز در یک ماه گذشــته تاثیر 
بســزایی در افزایــش قیمت خودرو 
داشت. وی با بیان اینکه قیمت انواع 
خودرو در یک و نیم ماه گذشــته به 
شدت افزایش یافته بود، گفت: قیمت 
برخــی از خودرو هــا بیــش از ۲۰۰ 
میلیــون تومان افزایش یافت اما طی 
چند روز گذشته قیمت انواع خودرو  
میانگین حــدود ۷۰ تا ۱۱۰ میلیون 

تومان کاهش یافته است. 

رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خودرو اظهار داشت: 
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ یک ماه و نیم 
گذشــته حدود ۳۰۰ میلیون تومان 
بود اما قیمت آن حدود ۴۳۰ میلیون 

تومان است. 
وی بیان داشت: قیمت این خودرو 
تــا چند روز پیــش و قبل از کاهش 
قیمــت ارز بین ۴۷۰ تا ۵۰۰ میلیون 

تومان بود. 
موتمنی همچنین بــا بیان اینکه 
قیمت سمند ال ایکس در بازار حدود 
۴۳۲ میلیــون تومان اســت، گفت: 
قبل از ریــزش قیمت ارز قیمت این 
محصول ۴۶۰ میلیون تومان بود که 
با کاهش قیمت ارز قیمت این خودرو 
حدود ۳۰ میلیون تومان کاهش یافته 
اســت. وی افزود: این در حالی است 
که قیمت این خودرو حدود یک و نیم 
ماه پیش حدود ۳۳۰ میلیون تومان 
بــود. مؤتمنی بیان داشــت: قیمت 
کوئیک دنده ای نیز با کاهش قیمت 
ارز از ۳۴۳ میلیــون تومــان به ۲۸۲ 

میلیون تومان رسیده است. 
رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خودرو با بیان اینکه 
قیمــت تیبا در بازار بــه حدود ۲۸۳ 
میلیون تومان رسیده است، گفت: این 
در حالی اســت که تا یک و نیم ماه 
پیش قیمت این خودرو حدود ۲۰۰ 

میلیون تومان بود.

وی افزود: قیمت این خودرو قبل 
از ریزش نرخ ارز حدود ۳۰۰ میلیون 
تومــان بود که با ریزش ارز طی چند 
روز گذشــته قیمــت آن حدود ۲۰ 

میلیون تومان کاهش یافته است. 
رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خودرو با اشــاره به 
واردات خودرو بیان داشت: از آنجا که 

خودروهای وارداتی فعال به بازار وارد 
نشده اســت لذا واردات خودرو اثری 
در کاهش قیمت ها نداشــته است اما 
امیدواریم کــه با ورود خودرو به بازار 

کاهش قیمت ها را مشاهده کنیم. 
وی گفــت: البته برای اثرگذاری و 
کاهش قیمت خودرو واردات نیز باید 

مستمر انجام شود.

آغاز صادرات برنج ایرانی به روسیه
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل خاطر نشان کرد: تعدادی از تجار خصولتی  برای 
تحریک بازار ســخن از صادرات برنج ایرانی را مطرح می کنند که این موضوع بســیار 
محدود اســت، بطوریکه در حد ۲ تا ۳ کانتینر برنج های کیفی شمال کشور از ایران 
به روســیه رفت اما این موضوع هم نتوانســت تبلیغی شود که بازار تحریک شود و از 

شرایط رکود خارج شود.
حســن تقی زاده با اشاره به ورود سازمان تعاونی روستایی به بحث خرید برنج های 
پرمحصول، گفت: کشــاورزان تمایل چندانی برای فروش برنج به تعاونی روستایی از 
خود نشــان ندادند چراکه اطمینان ندارند این تعاونی در زمان اعالم شده پول آنها را 
پرداخت کند. وی با اشاره به نرخ انواع برنج های ایرانی در بازار، گفت: قیمت برنج های 
پرمحصول در حد محدود حداکثر کیلویی ۲ تا ۳ هزار تومان به جلو حرکت کرد. برنج 
پرمحصول ندا کیلویی ۳۵ تا۳۴ هزار تومان، شــیرودی کیلویی ۴۲ هزار تومان و فجر 

کیلویی ۶۰ هزار تومان خرید و فروش می شود.
به گفته تقی زاده؛ طارم و هاشمی در مازندران کیلویی ۸۰ هزار تومان است که نرخ 
آن بعد از بسته بندی کیلویی ۹۰ هزار تومان می شود؛ با وجود این قیمت ها استقبال 
برای خرید قابل توجه نیست. رئیس اتحادیه برنج  فروشان بابل با اشاره به حاکم شدن 
رکود در بازار برنج، تصریح کرد: ســال گذشته نرخ برنج غیرمنطقی افزایش پیدا کرد 
که نباید روند قیمت ها اینگونه صعودی می شد و همین موضوع استقبال برای خرید 
را کاهش داد. تقی زاده با بیان اینکه ۷۰ درصد برنج های کیفی طارم و هاشمی موجود 
است، گفت: در ســال جاری تجار و فروشگاه های زنجیره ای متقاضی خرید نیستند. 
خرید فروشــگاه های زنجیره ای محدود و در حد رفع نیاز مشــتریان شده است و دپو 
چندانی ندارند و به نظر می رسد که روزهای آینده نیز وضعیت بهتر نشود و خرید آنها 

نسبت به سال گذشته یک دهم شده است.
وی با اشاره به استقبال از خرید برنج های خارجی در بازار، گفت: عموم فروشگاه های 
زنجیره ای، برنج خارجی عرضه می کنند؛ برنج مرغوب پاکستانی سال گذشته کیلویی 
۳۵ هزار تومان بود اما امســال کیلویی ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان شــده است. طبیعتاً در 
این شــرایط تورمی و افت قدرت خرید مردم، آنها ترجیح بدهند که برنج خارجی را 

جایگزین برنج های کیفی ایرانی کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه خاطر نشــان کرد: به نظر می رسد 
عدم تمایل برای فروش موبایل در بازار تداوم پیدا نکند و با اقداماتی که صنف 
در دســتور کار قرار داده است قیمت ها سامان پیدا خواهند کرد. قیمت آیفون 
هیجانی شــد و امیدواریم که قیمت ها به مانند ســابق شود و در نهایت قیمت 

آیفون روی ۵۶ تا ۶۰ میلیون تومان شود.
احسان بیات با اشاره به وابستگی نرخ تلفن همراه به ارز نیمایی، گفت: موبایل 
با ارز نیما وارد کشور می شود و تالطم های هفته های اخیر این بازار به عدم تامین 

ارز نیما برای واردات موبایل باز می گردد.
وی با بیان اینکه تامیــن ارز نیمایی برای واردکنندگان موبایل در دو هفته 
اخیر دشوار شده بود، تصریح کرد: قیمت ارز نیمایی در ۲ هفته اخیر حدود ۱۵ 

درصد افزایش داشت و همین موضوع بر بازار تاثیر گذاشت.
این فعال صنفی با اشاره به تغییرات در مدیریت بانک مرکزی و تاثیر آن در 
تامین ارز نیمایی، گفت: بانک مرکزی همواره اعالم می کند که ارز نیما موجود 
اســت اما در دو هفته گذشته نیما از سوی صرافی ها و بانک ها تامین نشد و در 
هفته گذشــته نیز نرخ نیما افزایش پیدا کرد و به تبع شاهد افزایش نرخ تلفن 

همراه در بازار بودیم.
عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه ادامه داد: امیدواریم که موبایل مانند 
گذشته مشمول دریافت ارز نیما شود که بتوان همچنان این کاال با نرخ سابق و 
در بازار عرضه شود؛ اگر نیما برای واردات موبایل حذف و یا نرخ آن باالتر برود 

بدون تردید در قیمت بازار موبایل تاثیر خواهد گذاشت.
بیات در پاســخ به این پرسش که چرا نرخ آیفون در بازار موبایل در هفته ای 
که گذشت به ۱۰۰ میلیون تومان رسید؟ گفت: بازار برند آیفون در ایران متفاوت 
است چراکه این برند جزو کاالهای لوکس محسوب می شود و ارز نیمایی برای 
واردات آن تخصیص داده نمی شود به عبارتی این کاال ممنوعیت در واردات دارد؛ 
در واقع ورودی برای آیفون وجود ندارد به همین دلیل قیمت آن افزایشی شده 
است تا زمانی که ثبت سفارش برای واردات این برند وجود نداشته باشد و کاال 

وارد نشود قیمت آن باال خواهد ماند.

ایــن فعال اقتصادی ادامه داد: نرخ پرومکس در بازارهای جهانی ۱۲۰۰ دالر 
اســت از این رو قیمت واقعی آیفون در بازار ایران باید حدود ۵۳ تا ۵۵ میلیون 

تومان باشد.
وی با بیان اینکه فروشــندگان نمی دانند که با چه قیمتی می توانند کاال را 
خریــداری کنند از این رو از فروش اجتناب می کنند، گفت: به نظر می رســد 
ایــن موضوع تداوم پیدا نکند و با اقداماتی که صنف در دســتور کار قرار داده 
است قیمت ها سامان پیدا خواهد کند. قیمت آیفون هیجانی شد امیدواریم که 
قیمت ها به مانند ســابق شود و در نهایت قیمت آیفون روی ۵۶ تا ۶۰ میلیون 

تومان شود.
عضــو هیات مدیره اتحادیه فناوران یارانه  خاطر نشــان کــرد: امیدواریم با 
تصمیماتی که در وزارت صمت گرفته می شــود و اعطــای مجوز برای واردات 
قیمت آیفون مانند ســابق شــود وگرنه این احتمال وجود دارد که نرخ آیفون 

مانند گذشته نباشد.
بیــات از افزایش ۱۰ درصدی نــرخ برندهای پرطرفدار یعنی شــیائومی و 
سامسونگ خبر داد و افزود: تقاضا چند ماهی است که به دلیل افت توان خرید 
مردم ریزش پیدا کرده است اما افزایش نرخ موبایل در ۲ هفته اخیر همانگونه که 

اشاره کردم به تامین نشدن نیما برای واردات موبایل باز می گردد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفــت: تولیدکنندگان لوازم خانگی در 
کشــور با وجود همه محدودیت های بین المللی آمادگی گســترش تعامالت با دیگر 

کشورها و بازارهای صادراتی را دارند.
عباس هاشمی افزود: گرچه تحریم ها از سال های گذشته وجود داشته و همچنان 

تداوم دارد، اما حرکت رو به جلوی صنعت متوقف نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه شرکت ها و واحدهای تولیدی و صنعتی راه خود را می روند، 
بیان داشت: در عین حال باید سعی کنیم تا راه های تعامل با دیگر کشورها و کانال های 

ارتباطی بین المللی را با هوشمندی باز بگذاریم و روابط را تنظیم کنیم.
این مقام صنفی، به بازار جدید اوراسیا و روسیه برای فعاالن لوازم خانگی اشاره کرد 
و گفت: واحدهای تولیدی برای حضور و نفوذ در این بازار آمادگی دارند و باید تالش 
کنیم همانند قطر فرصت ســوزی نکنیم؛ در این راســتا دولت و مسووالن هم باید به 

کمک بخش خصوصی بشتابند.
وی ادامه داد: کمک به تامین مواد اولیه واحدها به ویژه محصوالت پتروشیمی مورد 

نیاز و استمرار در تامین آنها، همچنین ارائه مشوق های صادراتی و تسهیل شرایط به 
تولیدکنندگان جرات خواهد داد تا بتوانند قراردادهای بلندمدت صادراتی منعقد و با 

اطمینان به این بازارها نفوذ کنند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تصریح کرد: شــرایط روســیه و اوراسیا 
به گونه ای اســت که می توان حضور موفقی را برای شرکت های ایرانی در این بازارها 

متصور بود.
وی تاکید کرد: این انجمن در کنار سازمان توسعه تجارت، معاونت اقتصادی وزارت 
امور خارجه و همچنین ســفارتخانه های ایران در این کشــورها آمادگی دارد تا برای 

تحقق این مهم تالش کند.
هاشــمی ابراز امیدواری کرد: مســووالن نیز با دید کالن نســبت به این مسائل، 
استراتژی صادراتی را برای کشور طوری تنظیم کنند که به اطمینان تولیدکنندگان 

برای حضور در بازارهای هدف صادراتی بیافزایند.
وی در ادامه درباره دســتاوردهای بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت 
لوازم خانگی اظهار داشــت: این نمایشــگاه در رتبه )گرید( A پالس برگزار می شود 
کــه از جمله الزامات این رتبه، حضور هیات های خارجی، برگزاری رویدادهای علمی 
و فناورانه و غیره اســت؛ در همین راســتا در چهار روز برپایی نمایشگاه میزبان چند 

هیات خارجی بودیم.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خاطرنشــان کرد: با حضور این هیات ها، 
در آخرین روز از نمایشــگاه قراردادهای خوبی بین تولیدکنندگان ایرانی و هیات های 
خارجی به ویژه در صنعت اجاق گاز منعقد شــد که با جمع بندی جزئیات آن به زودی 

اطالع رسانی خواهد شد.
وی یادآور شد: این هیات ها از عراق، ارمنستان، تاجیکستان و اقلیم کردستان عراق 
در نمایشگاه حضور یافتند و عالوه بر آن، پنج غرفه نیز در اختیار اتاق بازرگانی ایران 

و فرانسه، اتاق ایران و آفریقا، فدراسیون روسیه، تاجیکستان و ارمنستان قرار گرفت.
هاشــمی بیان داشت: در رویدادهای علمی نمایشگاه نیز معاون سفیر ارمنستان و 

رییس اتاق بازرگانی عراق حضور یافتند.
وی افزود: در جریان برگزاری رویداد علمی »هاتک« در این دوره از نمایشــگاه، از 

چند محصول جدید هوشمند لوازم خانگی رونمایی شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه اعالم کرد؛ افزایش ۱۰ درصدی برندهای پرطرفدار

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در سی وششمین 
کارگروه پایش برلزوم پیگیری ومســاعدت وزارت صمت برای 
رفع کمبودها وتأمیــن نیازهای کامیون داران و رانندگان فعال 

در بخش حمل و نقل جاده ای تاکید کرد.
ســی و ششمین جلســه کارگروه پایش به ریاست شهریار 
افنــدی زاده معــاون حمل و نقل وزارت راه و شهرســازی و با 
حضور معاون وزیر و رئیس ســازمان راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای معاونین وزیر صمت، کشــور و نمایندگان سازمان ها و 
وزارتخانه هــای مرتبط با موضوع حمــل و نقل بویژه در زمینه 

تأمین نیاز کامیون داران به الستیک و روغن برگزار شد.
معــاون حمل و نقل وزارت راه و شهرســازی ضمن تبریک 
هفته حمل و نقل و روز راهدار به فعاالن این بخش درخواست 
شــرکتهای حمل و نقل راننــدگان و کامیون داران در کمک و 
همراهی دولت برای رفع مشکالت ایشان در تأمین الستیک و 
روغن را شایسته دانسته و تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت متولی اصلی در زمینه تأمین کاالها و اقالم اساسی کشور 

از طریق تولید و واردات است.
وی با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به 
عنوان محور حوزه جابجایی کاال در بخش جاده ای حامی فعاالن 
این بخشی و پیگیر نیازهای آنان است افزود: هماهنگی های الزم 
برای تحقق اهداف حمل و نقل، ارتقا کیفیت و افزایش بهره وری 
در بخش جابجایی بار و مسافر و بهبود وضعیت معیشت صنعت 
رانندگان نیز توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای و رصد این امور در کارگروه پایش تاکنون 
صورت گرفته و در آینده نیز با جدیت بیشتری به این امر اهتمام 

خواهیم داشت.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرســازی حمل و نقل را 
موتور محرک صنعت و اقتصاد کشــور دانســته و بر لزوم ارتقا 

کیفیت و خدمات قابل ارائه این بخش تاکید داشــته و در عین 
حال الزمه آن را ایجاد بســتر مناســب، پر بــازده و با توجیه 

اقتصادی برای فعاالن این بخش بیان کرد.
افندی زاده در سی و ششمین کارگروه پایش بر لزوم پیگیری 
و مســاعدت وزارت صمت برای رفع کمبودها و تأمین نیازهای 
کامیــون داران و رانندگان فعال در بخش حمل و نقل جاده ای 

تاکید کرد.
در این جلســه عنوان شد که شرکتهای تولید کننده روغن 
موتور در برخی از پایانه های باری از جمله در پایانه های استان 

تهران قزوین و سیستان و بلوچستان مستقر شده اند.
همچنین مقرر شــد در راستای تأمین نیاز کامیون داران به 
روغن موتور و توزیع مناسب و بی واسطه روغن هماهنگی های 
الزم بین وزارت صمت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

برای افزایش این مراکز در سایر استان ها صورت پذیرد.
همچنین نیاز ساالنه کشور به انواع الستیک سنگین حدود 
یک میلیون و دویســت هزار حلقه است که در حال حاضر تنها 
۳۰ درصــد نیاز بازار از تولید داخل و ۷۰ درصدمابقی از طریق 
واردات تأمین می شود که در این زمینه همکاری وزارت صمت، 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جــاده ای و اصناف مرتبط از 

الزامات برای توزیع عادالنه و بی واسطه این کاالست.

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ســموم گفت: از 
ابتدای ســال ۹۷ صادرات ســموم و آفت کش های کشاورزی 
ممنوع شــد؛ با رفع این ممنوعیت در ۴ ماه گذشته ۱۳۰۰ تن 

انواع سم از کشور صادر شد.
نشست رؤســای انجمن های صنایع تولیدکنندگان سموم 
و کودهای کشــاورزی با موضوع نهمین نمایشــگاه تخصصی 
نهاده های کشــاورزی در محل انجمــن صنایع تولیدکنندگان 
ســموم کشــور برگزار شــد. در ابتدای نشســت مسعود گیل 
آبادی، رئیس هیأت مدیره تولیدکنندگان سموم گفت: امسال 
برای نخستین بار نمایشــگاه تخصصی نهاده های کشاورزی در 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. در سال های گذشته 
نمایشگاه های بسیاری در سطح کشور در سطح ملی و استانی 
برگزار شــده اما هیچگاه نمایشــگاه جامع که تمام بخش های 
مرتبط با بخش کشاورزی در یک نمایشگاه گردهم آیند اتفاق 
نیفتاده اســت. وی افزود: انجمن های بخش خصوصی به دنبال 
برپایی چنین نمایشگاهی بوده تا هم افزایی بخش های مختلف 
کشــاورزی محقق شود. این مقام مســئول ادامه داد: دو هدف 
در برگزاری نمایشــگاه دنبال می شود؛ نخست تعامل بین بهره 
برداران بوده که برای بازاریابی و نشان دادن توانمندی های خود 
به مصرف کننده نهایی در نمایشــگاه ها حاضر می شوند. هدف 

دوم، ایجاد تعامل بین مسئوالن و فعاالن اقتصادی است.
رئیــس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان ســموم با بیان 
اینکه هدف کالن تجمیع تمام بخش های سموم، آبیاری، کودها 
و… در یک مکان است، گفت: امیدواریم در سال های آینده این 
امر محقق شود زیرا چنین نمایشگاهی می تواند نقش مؤثری در 

صادرات و ارزآوری داشته باشد.
*رفع ممنوعیت صادرات سموم

گیل آبادی در ادامه نشست با اشاره به رفع ممنوعیت صادرات 

سموم کشــاورزی عنوان کرد: ابتدای سال ۹۷ صادرات سموم و 
آفت کش های کشاورزی ممنوع شد. این محدودیت تا شهریور 
ادامه داشت. با رفع ممنوعیت، طی ۴ ماه گذشته تولیدکنندگان 
این بخش موفق شدند ۱۳۰۰ تن آفت کش صادر کنند. این فعال 
بخش سموم و آفت کش های کشــاورزی تصریح کرد: ظرفیت 
تولید در کشور ساالنه ۴۰۰ هزار تن بوده که از این آمار فقط ۱۰ 
درصد محقق شده است. وی گفت: واردات سموم و آفت کش ها 
بر اساس سیاست های دولت در هر دوره متفاوت بوده اما عموماً 
۵۰ درصد نیازها از داخل تأمین شده و ۵۰ درصد بازار مربوط به 
ســموم خارجی بوده است. پس از تحریم این عدد تفاوت کرد و 
در حال حاضر ۸۰ درصد نیاز بخش کشاورزی از تولیدات داخل 
تأمین می شــود. وی اضافه کرد: میزان اشتغالزایی این صنف ۹ 
هزار نفر به طور مستقیم و ۳۵ هزار نفر به طور غیرمستقیم است.

*میزان تحقیقات برای مصرف سموم
گیل آبادی درباره مطالعات اســتفاده از سموم در زمین ها و 
برای محصوالت متفاوت هم عنوان کــرد: در حال حاضر رویه 
تولید تغییر کرده و تولیدکنندگان از تولید ســموم پرخطر به 
سوی ســموم کم خطر حرکت کرده اند. ۴۳۶ سم مختلف در 
کشــور به ثبت رسیده که از این میزان ۲۱۵ قلم در حال تولید 

بوده و کمتر از ۱۰ درصد پرخطر هستند.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد؛

لزوم پیگیری وزارت صمت برای تامین نیازهای کامیون داران
رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم:

ممنوعیت صادرات سموم پس از ۴ سال رفع شد

ایران هفتمین تولید کننده بزرگ فوالد جهان شد
انجمن جهانی فوالد اعالم کرد، ایران در ماه نوامبر ۲۰۲۲ به جایگاه هفتمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان صعود کرد؛ ایران طی سالیان اخیر به طور معمول در رتبه ۱۰ بزرگترین تولیدکنندگان فوالد جهان قرار داشته 
است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن جهانی فوالد از تولید ۲.۹ میلیون تن فوالد در ایران طی یازدهمین ماه سال جاری میالدی خبر داده است. تولید فوالد ایران در این ماه با رشد ۳.۹ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. رشد ۳.۹ درصدی تولید فوالد ایران در نوامبر ۲۰۲۲ و با وجود تداوم تحریم های غیرقانونی آمریکا در حالی است که کل تولید فوالد جهان در این ماه ۳.۷ درصد و تولید فوالد آمریکا 
۱۰.۵ درصد کاهش یافته است. در این گزارش آمده است : ایران طی سال های اخیر بر اساس آمار ۱۲ ماهه دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان بوده است اما در نوامبر امسال توانسته برای نخستین بار تا جایگاه هفتمین 
تولیدکننده بزرگ فوالد جهان بر اساس آمار ماهانه باال رود. تولید فوالد ایران در این ماه از آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا محسوب می شود و همچنین از تولید فوالد برزیل و ترکیه بیشتر بوده است. تولید فوالد آلمان در 
نوامبر امسال ۱۷.۹ درصد کاهش یافته و به ۲.۸ میلیون تن رسیده است. بروز بحران انرژی در آلمان به دنبال جنگ اوکراین به خوبی در افت تولید فوالد این کشور نمایان شده است. تولید فوالد برزیل نیز در این ماه ۱۶.۳ 
درصد کاهش یافته و به ۲.۶ میلیون تن رسیده است. ترکیه نیز ۲.۴ میلیون تن فوالد در ماه نوامبر تولید کرده است که این رقم با افت ۳۰.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شده است.

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: 
دولت با در نظر گرفتن محدودیت های 
حقــوق   ۱۴۰۲ ســال  در  موجــود 
کارمنــدان را به میــزان قابل قبولی 

افزایش خواهد داد.
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: »مسلماً بهبود وضع معیشت مردم در گرو 
دستیابی به رشــد پایدار اقتصادی است که متضمن کاهش نرخ تورم و افزایش 
سرمایه گذاری است. اما کسانی که در طول مدیریت ۸ ساله خود با رشد اقتصادی 
نزدیک به صفر، نرخ سرمایه گذاری منفی ۶/۴ درصدی، تورم ۶۰ درصدی، کسری 
بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی و اســتقراض ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی از بانک 
مرکــزی فرش قرمز نارضایتی اقتصادی را در کشــور پهن کرده اند، حاال تنها به 
دنبال تخریب تصمیمات دولت هستند؛ وقتی دولت الیحه ترمیمی ارائه می کند 
می گویند تورم زا اســت وقتی در الیحه بودجه براســاس شرایط موجود رقمی را 
در نظر می گیرند می گویند چرا پایین تر از تورم اســت. دولت سیزدهم از یک سو 
بهبود وضعیت شــاخص های کالن اقتصادی را دنبــال می کند که در نتیجه آن 
در فصل تابســتان شاهد رشد باالی سه درصدی هستیم؛ از طرف دیگر دولت با 
تمرکز بر ریشه های رشد پایه پولی و نقدینگی، توانست نرخ تورم را ۱۹.۷ درصد 
کاهش دهد؛ به عبارت دیگر بهبود شاخص های کالن در کنار ادامه روند کاهشی 
نرخ تورم افزایش حقیقی قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشــت. در هر حال 
معیشت اقشار کم درآمد و موضوع افزایش حقوق کارکنان از مهم ترین دغدغه های 
دولت اســت و بدون کم کاری و مجدانه به رفع موانع موجود و شرایط مساعدتر 
تالش می کند. در همین راستا طرح افزایش حقوق کارکنان دولت برای دومین بار 
در نیمه دوم ســال ۱۴۰۱ اجرا شد و در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ نیز موضوع 
معیشت و حقوق از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است؛ لذا دولت با در نظر 
گرفتن محدودیت های موجود در ســال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان را به میزان قابل 
قبولی افزایش خواهد داد. البته قطعاً مانند ادوار گذشــته در مورد افزایش حقوق 
تصمیماتی نخواهد گرفت که بر اساس منابع غیر قابل تحقق باشد و تورم سنگینی 

را به آحاد مردم تحمیل کند.«

سازمان برنامه وبودجه:

افزایش حقوق ها با منابع تورم زا نخواهد بود

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خبر داد؛

امضای قرارداد میان تولیدکنندگان 
ایرانی لوازم خانگی و هیات های خارجی



خبر

خبر

۴ یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱  
  ۸ جمادی الثانی ۱۴۴۴ـ  اول  ژانویه ۲۰۲۳

شماره پیاپی ۴۹۸ـ  سال دهم-شماره ۳۳۹

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شــغلی طی 
ماه های اخیر خبر داد. ســید صولت 
مرتضوی نظارت مســتمر بر موضوع 
اشــتغال در کشــور به ویژه مشاغل 
خرد و خانگــی را از جمله اقدامات 
صــورت گرفته در مدت تصدی خود 
بر وزارت کار برشــمرد و گفت: یکی 
از ویژگی های این دولت این اســت 
که شورا هایی که تعطیل شده بودند 
را احیا کرد. اساســاً شورا های عالی 
باید به ریاست رئیس جمهور تشکیل 
شوند و در این دولت به طور مرتب و 
منظم شورا های عالی برگزار می شوند 
و ما افتخار داشــتیم که سیزدهمین 
جلســه شورای عالی اشــتغال را در 
همیــن مدت بــه ریاســت آیت اهلل 
رئیسی برگزار کردیم و به تصمیمات 
خــوب و مطلوبی در حوزه اشــتغال 

دست یافتیم.
وی گفت: آیت اهلل رییسی دستور 
دادند منابــع را تلفیق کنیم و منابع 
باقی مانده از محل صندوق توســعه 
ملــی و منابــع بازگشــت پرداخت 
منابع  و  تسهیالت سنوات گذشــته 
تبصره ۱۶ و ۱۸ الیحه بودجه همگی 
تلفیق شدند و اثرات این تلفیق باعث 
شد که با همکاری بانک های عامل در 
سراسر کشور جهت ایجاد فرصت های 

شغلی هزینه کنیم.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
که در یک برنامه تلویزیونی ســخن 
می گفت، گسترش تعاونی های دانش 
بنیان، تسریع در واگذاری شرکت های 
دولتی به تعاونی ها، تقویت کارآفرینی 
و اشــتغال، توانمندســازی نهاد های 
کارگری و کارفرمایــی، ارتقاء دانش 
و مهارت مشــاغل راهبردی، نوآوری 

در کسب و کار ها و پایداری خدمات 
رفاهی را از دیگر اقدامات در دســتور 
کار وزارت کار در حــوزه اشــتغال و 

تعاون عنوان کرد.
مرتضوی گفت: وزارت گســترده 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تبدیل 
چهار وزارتخانه تشــکیل شده است. 
انقالب خود  اوایل  سازمان بهزیستی 
یک وزارتخانه بود که با ادغام وزارت 
رفــاه، وزارت تعــاون و وزارت کار به 
وزارتخانــه بزرگ تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی تبدیل شده است.
وی در عیــن حال درباره ســهم 
فعلی بخش تعــاون در اقتصاد ملی، 
گفت: ســهم بخش تعاون در اقتصاد 
حــدود ۱۰ درصــد اســت و باید به 
صورت ســنواتی این سهم را افزایش 
بدهیم. اقتصاد تعاونی، اقتصاد بخش 
خصوصی اســت و باید بستر را برای 
توسعه آن فراهم کنیم. خوشبختانه 
از محــل تســهیالت و تامین منابع، 
واگذاری بــه تعاونی ها و کوتاه کردن 
فرایند تشــکیل تعاونی هــا اقدامات 
خوبی صورت گرفته است و امیدواریم 
که در یک بازه زمانی مناســب سهم 
بخــش تعاون در اقتصــاد را افزایش 

بدهیم.
وزیر کار دولت سیزدهم همچنین 
به موضوع ایجاد اشــتغال در کشور 
پرداخت و گفت: در حوزه اشــتغال 
ماموریتی که دولت به دســتگاه های 
اجرایی داده ایجاد بالغ بر یک میلیون 
شغل در کشور است. وزارت کار اساسا 
به طور مســتقیم به حوزه اشــتغال 
ورود پیدا نمی کند بلکه دستگاه های 
اجرایی متعدد در این فرآیند مشغول 

ایجاد اشتغال هستند.
زمــان صدور  مرتضــوی کاهش 

مجوز هــای کســب و کار را از جمله 
اقدامات صــورت گرفته در مدت ۷۳ 
روز تصدی در وزارتخانه متبوع خود 
نــام برد و گفــت: یکــی از اقدامات 
اساســی در این مــدت کاهش زمان 
صدور مجوز های کســب و کار از ۴۵ 

روز به ۱۰ روز بوده است.
وی افزود: بخشــی از فرصت های 
شــغلی ایجاد شده در ســامانه رصد 
اشــتغال مربوط به بخــش صنعت، 
معدن، کشاورزی و بخش دیگر مربوط 
نهاد های حمایتــی مانند کمیته  به 
امداد امام )ره(، بنیاد مســتضعفان، 
ســازمان بهزیستی و سایر دستگاه ها 

در حوزه های مختلف است.
وزیــر کار در بخــش دیگری از 
اظهارات خــود ایجاد ســاالنه یک 
میلیون شــغل در کشــور را حتمی 
دانست و گفت: از طریق راه اندازی 
سامانه ملی رصد اشتغال، استان به 
اســتان اشتغال ایجادی و ثبت شده 
را مورد نظارت قــرار می دهیم و به 
سه شــیوه نظارت پیامکی، نظارت 
تلفنی و نظارت در ســطح میدانی، 
ایجادی را راستی آزمایی  اشــتغال 

می کنیم.
آنطور که مرتضوی گفته طی این 
مدت ضریــب خطا کمتر از ۶ درصد 
بوده و نتایج مثبت و مطلوبی از سامانه 

رصد اشتغال حاصل شده است.
به گفته وی، بر اســاس اطالعات 
سامانه ملی رصد اشتغال بالغ بر ۷۰۰ 
هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ و 
طی ماه های اخیر در کشور ثبت شده 

است.
وزیر کار ایجاد ۷۰۰ هزار شغل را 
در کاهش نرخ بیکاری موثر خواند و 
گفت: بر اساس آماری که در تابستان 

امسال گرفتیم و به استناد آمار مرکز 
آمار ایران، خوشــبختانه کاهش قابل 
توجهی در نرخ بیکاری داشتیم و ۱.۲ 
درصد نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ 

بیکاری کاهش یافته است.
مرتضوی با اشــاره به کاهش نرخ 
بیکاری فارغ التحصیالن دانشــگاهی 
گفت: در تابستان امسال نرخ بیکاری 
به ۸.۹ درصد رســیده اســت و نرخ 
بیکاری فارغ التحصیالن نســبت به 
ســال قبل ۱.۲ درصــد کاهش پیدا 

کرده است.
الکترونیکی  کاالبرگ  *اجرای 
به صورت آزمایشــی در استان 

هرمزگان
وزیر رفاه، با اشــاره به سامانه ملی 
اعتبار و کاالبرگ الکترونیکی گفت: بر 
روی این سامانه از گذشته همکاران 
کار کرده بودند و کارهای خوبی انجام 

شده است.
وی عنوان کرد: تقریباً ۹ دهک از 
جامعه تحت پوشش یارانه هستند که 
با احتســاب نیروی های مسلح تا ۸۰ 

میلیون جامعه ایرانی یارانه می گیرند، 
بخشــی از مردم عالوه بــر یارانه در 
دهک اول تا ســوم تحت پوشــش 
بهزیستی  ازجمله  حمایتی  نهادهای 

و کمیته امداد امام خمینی هستند.
مرتضوی تاکید کرد: ۲ میلیون و 
۷۰۰ هزار خانوار با افراد تحت تکلف 
حدود هفت میلیون و ۱۰۰ نفر تحت 

پوشش بهزیستی هستند.
وی با اشــاره به اجرای آزمایشی 
کاالبرگ در کشــور گفت: قانون گذار 
در بودجــه ۱۴۰۱ تکلیفــی را برای 
دولت ایجاد کرده است که ما به ازای 
حــذف ارز ترجیحی، دولت کاالبرگ 
را برای مردم و اشــخاص مشــمول 
یارانــه تامین کند کــه در آن زمان 
زیرساخت ها آماده نبود، ضمن اینکه 
قانون گذار اشاره کرده بود که کاالبرگ 
می تواند به انحای مختلف توزیع شود 
که تصمیم بر یارانه نقدی شد و اقبال 

عمومی هم خوب بود.
وزیر کار، خاطرنشــان کرد: برای 
توزیع کاالبــرگ الکترونیکی نیاز به 

تامین زیرســاخت ها داشتیم که در 
چهار شهرســتان به صورت آزمایشی 
فراهم شــد و با هماهنگــی وزارت 
کشور و استانداری هرمزگان به صورت 
آزمایشی طرح کاالبرگ اجرا می شود.

وی با بیان اینکه سامانه ملی اعتبار 
یا کاالبرگ الکترونیک به صورت صد 
درصــد اختیاری اســت گفت: چند 
مدت زودتــر از واریز یارانــه، اعتبار 
در کیف پول کارت اشــخاص تعبیه 
می شود چنانچه تمایل داشته باشند 
از بیــن ۱۱ قلم کاال، کاالی موردنظر 
را خرید می کنند در غیر این صورت 
در زمــان مقرر واریز یارانه هم زمان با 
سراسر کشــور، مبلغ یارانه به حساب 

واریز و قابل برداشت است.
مرتضــوی تاکید کرد: محدودیتی 
در خرید کاالها وجود ندارد خانواده ها 
بر اســاس فراخور نیازشان بر اساس 
اعتبارشــان می تواننــد خرید کنند، 
ضمن اینکه اجباری بــه خرید کاال 
نداریم و خرید بــه صورت اختیاری 

است.

دبیر کل کانون صرافان کشور تشریح کرد؛

دالیل جهش ارزی اخیر چه بود؟
دبیــر کل کانــون صرافان 
کشــور اعالم کرد: براســاس 
اطالعات غیر رســمی جریانی 
در  را  خــودرو  واردات  کــه 
اختیــار دارد، پیش از این ارز 
مورد نیاز واردات خودرو را از 
ســامانه نیما بــا همان قیمت 
۲۳ تا ۲۴ هــزار تومان تامین 

کرده  است و زمان دالر ۴۰ هزار تومان این موضوع علنی شد یعنی کسی 
کــه خودرو را با دالر ۲۴ هزار تومانی وارد کرده با دالر باالتر از ۴۰ هزار 

تومان می تواند بفروشد .
کامران سلطانی زاده با تاکید بر اینکه تعادل در قیمت ارز همانند هر کاالی 
دیگر مستلزم به افزایش عرضه است و تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکند، 
قیمت ارز روند کاهشی نخواهند داشت، اظهار داشت: در جامعه جریانی ایجاد 
شــده که همه به دنبال خرید ارز و کاال هستند و در شرایطی که همه آحاد 
جامعه متقاضی خرید دالر هستند یا باید مردم را با اعمال سیاست های شفاف 
قانع کرد که وضعیت بهبود پیدا می کند یا باید عرضه به حدی افزایش پیدا 

کند که متقاضی از این بازار خارج شود. 
وی گفت: در سامانه نیما در ابتدای سال نرخ درهم ۵ هزار و ۹۰۰ تومان 
به حدود ۹ هزار تومان رسیده ، یعنی در سامانه نیما درهم حدود ۵۰ درصد 
افزایش پیدا کرده  اســت. وقتی در سامانه رسمی بانک مرکزی قیمت ها در 
این مدت زمان تا ۵۰ درصد افزایش یافته چه دفاعی می توان از قیمت بازار 

داشت.
وی گفت: نزدیک به ۲۰ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی از ســامانه حذف 
شد و به ظرفیت دالر سامانه نیمایی اضافه شد، به این معنا بود که ۲۰ میلیارد 
دالر تقاضا را افزایش دادیم اما آیا ۲۰ میلیارد دالر مضاعف پرداخت انجام شده  

است؟ آمار نشان می دهد این پرداخت انجام نشد.
دبیر کل کانون صرافان کشــور ادامه داد: در آمار ســامانه نیمایی گفته 
می شــود روزانه افزایش عرضه انجام شــده در صورتی که نسبت به سال 
گذشــته فقط ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالر ارزی که قبــال به عنوان ارز ۴۲۰۰ 

تومانی عرضه می شد با قیمت باالی ۳۰ هزار تومان عرضه شده  است.
سلطانی  زاده درباره اظهاراتی مبنی براینکه ارز واردات خودرو از بازار تامین 
شــده و همین عامل افزایش تقاضا و عامل موثر در رشد قیمت  بوده، تاکید 
کرد: اتفاقا منشا ارز واردات خودرو پیش از این تامین شده  است چراکه امکان 
ثبت ســفارش پس از واردات خودرو به گمرک کشــور وجود ندارد. براساس 
اطالعات غیر رسمی جریانی که واردات خودرو را در اختیار دارد، پیش از این 
ارز مورد نیاز واردات خودرو را از ســامانه نیما با همان قیمت ۲۳ تا ۲۴ هزار 
تومان تامین کرده  اســت و زمان دالر ۴۰ هزار تومان این موضوع علنی شد 
یعنی کسی که خودرو را با دالر ۲۴ هزار تومانی وارد کرده با دالر باالتر از ۴۰ 

هزار تومان می تواند بفروشد . 
وی همچنین درباره تغییر نرخ پایه محاســبات در بورس کاال از نرخ دالر 
نیمایی به نرخ دالر توافقی اظهار داشــت: این اقدام به این معنا است که در 
حالی که ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است معامالت با نرخ توافقی حدود 
۳۷ هزار تومان انجام می شــود به عبارتی دیگر قیمت پایه کاال به یکباره ۳۰ 
درصد افزایش پیدا کرد. وقتی بورس کاال به صورت رسمی قیمت ها را تا ۳۰ 
درصد افزایش می دهد چه انتظاری می توان از ســایر بازارها داشت؟ در این 
شرایط رییس کل ســابق مرکزی اعالم می کرد که دولت تمایلی به افزایش 
قیمت ها ندارد اما در عمل شاهد اعمال اقدام هایی هستیم که منجر به افزایش 

قیمت ها شده است.
دبیر کل کانون صرافان کشور در پاسخ به این سوال که فروش ۲ هزار دالر 
به هر کد ملی چقدر در افزایش تقاضا در بازار موثر بود، گفت: این اقدام تقاضا 
را افزایش نداد و ارتباطی به افزایش تقاضا نداشــت و این اختالف قیمت در 
سامانه و بازار باعث شد تقاضا باال برود. وقتی نرخ دالر در سامانه های رسمی 
۳۵ هزار تومان و خارج از آن ۴۴ هزار تومان باشــد، باعث می شود هر فردی 

نسبت به خرید ۲ هزار دالر برای هر کد ملی اقدام کند.
ســطانی زاده با بیان اینکه تنها اختالف نرخ است که تقاضا را باال می برد، 
ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که وقتی قیمت دالر ۲۳ هزار تومان بود 
و حتی به ۳۵ تومان هم رســید این اختالف قیمتی را در سامانه های رسمی 
و خــارج از آن را حــذف نکردند و حاال نرخ دالر به ۴۴ هزار تومان رســیده 
می گوینــد باید اختالف قیمتی حذف شــود و از طریق افزایش قیمت دالر 
دولتی این فاصله را کاهش می دهند و این فاصله را با کاهش نرخ دالر آزاد با 

نرخ دالر دولتی کاهش نمی دهند.

رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و سلف سرویس خاطر نشان کرد: عدم 
اســتقبال از غذای رستورانی بعد از شــیوع بیماری کرونا آغاز، تورم موجود و 
افزایش نرخ غذاهای رســتورانی موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضا شده 

است.
علی اصغر میرابراهیمی با اشــاره به افزایش نرخ کاالهای اساسی و تاثیر آن 
بر قیمت غذاهای رستورانی، گفت: تورم موجود در کشور بر قیمت روغن، برنج، 
رب گوجه فرنگی، انواع ادویه، زعفران و .... تاثیر گذاشــته است؛ رستوران داران 
نیز مصرف کننده محســوب می شــوند و باید مواد اولیه پخت را با قیمت باال 

خریداری کنند.
وی در پاســخ به این پرســش که نرخ یک پرس غذا در رستوران ها چگونه 
محاسبه می شود؟ تصریح کرد: اتحادیه بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت دارد 
نرخ  غذای رســتورانی بعد از محاسبه قیمت مواد اولیه )باتوجه به فاکتور روز(، 

حقوق کارگری، بیمه، مالیات و ۲۰ درصد سود قانونی و ..... به دست می آید.
این فعال صنفی ادامه داد: نرخ غذا در واحدهایی که برنج طارم و هاشــمی 
مصرف مــی کنند با نرخ واحدهایی که برنج خارجی اســتفاده می کنند باید 

متفاوت باشد.
رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و سلف سرویس با اشاره به افت ۲۰ تا 
۳۰ درصدی فروش رستوران ها، گفت: عدم استقبال از غذای رستورانی بعد از 

شــیوع بیماری کرونا آغاز، تورم موجود و افزایش نرخ غذاهای رستورانی این 
کاهش تقاضا را تشدید کرد.

این فعال صنفی با بیان اینکه رستوران  دارانی که با نرخ های اقتصادی اقدام 
به عرضه خوراک می کنند از مواد اولیه مرغوب استفاده نمی کنند، گفت: با آنالیز 
ابتدایی قیمت ها به نرخ های که برخی واحدهایی صنفی برای غذاهای خود درج 
می کنند نخواهیم رســید چگونه ممکن است که مرغ کیلویی ۴۵ تا ۵۰ هزار 
تومانی و برنج کیلویی ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی برای طبخ غذا استفاده کرد اما از 
سوی دیگرقیمت یه پرس غذا حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان شود؟ اینجاست که 

تایید می شود این واحدها از مواد اولیه نامرغوب استفاده می کنند.
*فالفل ۳۵ تا ۵0 هزار تومان شده است

همچنین در این رابطه اسداهلل احمدی شهریور رئیس اتحادیه اغذیه فروشان 
با اشــاره به افت فروش در اغذیه فروشــان، گفت: سردی هوا همواره در میزان 
فروش تاثیر می گذاشــت؛ چراکه مردم ســاعات کمتری از روز را خارج خانه 
ســپری می کنند. همچنین افت قدرت خرید و افزایش نرخ انواع اغذیه باعث 

شده است که میزان فروش حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افت کند.
وی ادامه داد: نرخ فالفل حدود ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان شده است البته برخی 
واحدها ممکن اســت در ساندویج ســه عدد فالفل و واحد دیگر ۵ عدد فالفل 
بگذارد و این موضوع نرخ ساندویج را تغییر می دهد همچنین برندها و کیفیت 

خوراک در تعیین قیمت فاکتور مهمی محسوب می شود.
رئیس اتحادیه اغذیه فروشــان در پایان بیان کــرد: مواد اولیه از جمله نان 
فانتزی، انواع ســس ها، پنیر، سوســیس و کالباس افزایش نرخ داشتند و این 

افزایش نرخ در قیمت تمام شده واحد صنفی تاثیر می گذارد.

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس اعالم کرد؛ افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی فروش غذاهای رستورانی

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت ضمن تاکید براینکه وعده 
حــذف قرعه کشــی تا پایان ســال 
همچنان بر قوت خود باقیست، اعالم 
کرد که قرعه کشی خودروها تا پایان 
امسال بصورت کامل، از دستور خارج 
خواهد شــد و توصیه کرد باتوجه به 
اینکــه قیمت ها در بــازار آزاد واقعی 
نیســت، مردم برای خرید خودرو، از 

بورس کاال اقدام کنند.
امیــد قالیبــاف ضمن اشــاره به 
افزایــش تولید خودروها طی ســال  
جاری اظهار کرد: طی ۹ ماهه امسال 
تولید خودرو رشد بسیار خوبی داشته 
و رکورد تولید سال گذشته شکسته 
شــده است. این نشــان می دهد که 
تولید انواع خودروها شــامل سواری، 
تجاری ها، کشــنده ها و سنگین های 

مسافربری و... افزایشی شده است. 
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت تصریح کرد: حددود پنج-

شــش ماه بازار در ثبات نســبی نگه 
داشتیم. در حقیقت در تمام تابستان 
امسال و مهر ماه امسال، قیمت ها در 

بازار در ثبات نسبی خوبی قرار داشت 
و حتی قیمت ها کاهشی هم شد. بازار 
در رکود بود.  ابان ماه هم همین روند 
را ادامه مــی داد اما از زمانیکه »لنگر 
نرخ ارز جابه جا شد« بازار خودرو نیز 

به تالطم قیمتی افتاد. 
وی ادامه داد: قیمت خودرو، آنچه 
کــه در حال حاضر در بازار آزاد اعالم 
می شود، نیســت. اعتقاد بنده براین 
است که قیمت سازی صورت می گیرد. 
قیمت واقعی خود آن قیمتی اســت 
که در بورس عرضه می شــود، کشف 
می شــود. بطور مثال ۲۰۰۰ خودرو 
شاهین در بورس عرضه و قیمت ۳۴۶ 
میلیون تومان برای آن کشــف شد و 
حــدود ۱۹ درصد قیمت پایه، رقابت 
خورد. این در حالی بود که قیمت آن 
در بــازار در همان روز، ۵۲۰ میلیون 
تومان قیمت گذاری شده بود. بنابراین 
تمــام آنچه که می توانســت قیمت 
خودرو را نســبت به قیمت کارخانه 
باالتر ببرد، ۱۹ درصد بود. این میزان 
بــرای خودرویی همچــون هایما که 

بسیار کمتر و حدود ۹ درصد بود.

مشــاور وزیر صمت خاطر نشان 
کرد: این در حالیست که رکود کامل 
در بــازار دیده می شــود و معامله ای 
صورت نمی گیرد؛ این بدان معناست 
که عمق این قیمت ها هم بسیار کم 
اســت. خواهش و پیشــنهاد ما این 
است که مردم اگر می خواهند خودرو 
خریداری کنند، از طریق بورس کاال 
اقدام کنند. مقرر شده است که از این 
پــس، عرضه ها در بورس کاال تقویت 
خواهیم کرد و عرضه بیشــتر خواهد 

شد.
قالیباف با تاکید براینکه مدیریت 
قیمت در بورس کاال راحت تر اســت، 
تصریح کرد: ما قیمت های بازار آزاد را 

به هیچ  وجه قبول نداریم.
سخنگوی وزارت صمت یادآور شد: 
استثنایی هم در بورس کاال پیش آمد 
که خودرویی با قیمت بســیار باالتر 
عرضه شد که این معامله ابطال شد. 
علت هم این بود که زمانیکه در بورس 
کاال هم تعداد کمی عرضه می شــود، 
بــرای این تعداد کــم، رقابت زیادی 
شکل می گیرد. بر همین اساس پس 

از این اتفاق، کف عرضه تعریف شــد 
پرتیراژ ۲۰۰۰  برای خودروهیــا  که 
دســتگاه و برای خودروهای کم تیراژ 
۵۰۰ دستگاه تعریف شد و پس از آن 
نحو بصورت منطقی  بدین  معامالت 
پیش رفت. مورد مذکور هم در دسته 

خودروهای کم تیراژ بود. 
وی در رابطه با حذف قرعه فرآیند 
قرعه کشــی خودروها، ضمن اشــاره 

اینکه محصوالت ســایپا بصورت  به 
کامل از قرعه کشی خارج شده است 
و در حــال فروش از طریق شــرکت 
انجام می شــود، گفت: چند مدل از 
محصــوالت ایران خودرو همچنان در 
چرخه قرعه کشی هستند که قیمت 
آن هــا با قیمت بــازار فاصله قیمتی 
بســیاری دارند؛ این خودروها نیز به 
تدریج تا پایان سال جاری از شمول 

قرعه کشــی خارج می شوند. همچون 
پــژو ۲۰۷ که از فرآیند قرعه کشــی 
خارج شد و در حال حاضر در بورس 
کاال عرضه می شود. قرعه کشی مدل 
مطلوب ما نیست و وعده وزیر صمت 
نیز بر این بوده است که تا پایان سال 
قرعه کشی بصورت کامل حذف شود 

که محقق خواهد شد.
قالیبــاف در رابطه با برنامه وزارت 
صمت برای عرضــه خودروها پس از 
حذف قرعه کشی اظهار کرد: در حال 
حاضر باتوجــه تعداد خودروهایی که 
تولید می شــود و با رشدی که اشاره 
شــد، پیش بینی ما این است که طی 
شش ماه پیش رو )سه ماهه زمستان 
و سه ماهه بهار ۱۴۰۲(، حدود ۷۰۰ 
هزار دستگاه خودرو تولید شود. طی 
این مدت مقرر شــده که ۲۰۰ هزار 
دستگاه خودرو هم وارد شود. بنابراین 
در مجموع طی شش ماه آینده ۹۰۰ 
هزار الی یک میلیون دستگاه خودرو 

وارد بازار خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت صمت 
ادامه داد: این یک میلیون دســتگاه 

خــودرو به قــدری زیاد اســت که از 
منظر عرضه، بازار اشــباع خواهد شد 
و روش هایی همچون قرعه کشــی و 
ســایر روش ها، موضوعیــت نخواهد 
داشت و به ســمتی حرکت خواهیم 
کرد که شرکت ها، خود عرضه کننده 

محصوالت باشند. 
ســخنگوی وزارت صمت در ادامه 
در رابطه با قیمت خودروهای وارداتی 
و اقتصــادی بــودن آن هــا، تصریح 
کرد: طبــق آیین نامه واردات خودرو، 
خودروهای وارداتی بایســتی زیر ۲۰ 
هزار یورو باشــند. ضمن اینکه الویت 
ما واردات خودروهــای زیر ۱۰ هزار 
یــورو )۸۰۰۰-۹۰۰۰ یورو( اســت. 
ثبت سفارش هایی هم صورت گرفته تا 
خودروها وارد شوند در همین دامنه 
قیمتی است. اما این مرحله اول، کمی 
قیمت های باالتر )باالی ۱۰ هزار یورو 

اما زیر ۲۰ هزار یورو( بود.
وی گفــت: جو روانــی حاکم بر 
آن شــده بود که خودرویــی وارد 
نخواهد شــد؛ بنابراین محموله اول 
به نوعی شکستن این جو بود. اتفاق 

بزرگی با این واردات رخ داد. بخاطر 
داریم که در سال ۱۳۸۲ که واردات 
خودرو آزاد شد، سال ۱۳۸۴، اولین 
خودروهــا وارد شــود و حــدود دو 
سال هماهنگی ها زمان برد. واردات 
بایســتی  خودرو، میان مجموعه ای 
هماهنگی صورت گیرد؛ از ســازمان 
توسعه و تجارت برای ثبت سفارش، 
سازمان استاندارد، آمادگی شرکت ها 
برای ارائه خدمــات پس از فروش، 
گمــرک، بانک مرکــزی و ... درگیر 
می شوند تا واردات صورت گیرد. این 
درحالیست که آبان ماه که آیین نامه 
نهایی و بهوزارت صمت ابالغ شد، تا 
اوایل دی ماه همه این هماهنگی ها 
انجام و خودروها وارد شــد تا تابوها 
شکسته شود و دیگر کسی نمی تواند 
مدعی شود که واردات خودرو انجام 

نمی شود. 
قالیبــاف در پایــان تاکیــد کرد: 
سرعت واردات بیشــتر خواهد شد، 
خودروهای اقتصادی در دامنه  قیمتی 
مذکور وارد کشور و در بورس عرضه 

خواهد شد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت: خروج همه خودروها از گردونه قرعه کشی تا پایان امسال

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودروی کشور: قطعات خودرو نیز در بورس عرضه شود
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کاال واسطه ها را حذف می کند، گفت: به نظر می رسد قطعات خودرو نیز باید در بورس کاال عرضه شود. 
علی یکه فالح در رابطه با عرضه خودرو در بورس کاال و اثرات آن در بازار خودرو، گفت: وقتی محصول تولیدی صنعتی مانند خودروسازی در بورس کاال عرضه می شود باید محصوالت صنایع وابسته و زیر مجموعه آن هم در 
بورس قیمت گذاری شود و به عبارتی محصوالت تولیدی صنایع وابسته به آن نیز در بورس کاال عرضه شود. عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، افزود: با عرضه خودرو در بورس 
کاال، قیمت خودرو به قیمت واقعی نزدیک تر می شود بنابراین باید محصوالت قطعه سازان نیز به فراخور آن، رشد قیمتی داشته باشد. وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا خودرو در بورس کاال عرضه نمی شود بیان داشت: اما با 
توجه به شرایط کشور، عرضه خودرو در بورس کاال شکل گرفته که مدل بهتری نسبت به عرضه خودرو به شیوه های گذشته است. یکه فالح با اشاره به زیان ده بودن خودروسازان اظهار داشت: با توجه به عرضه خودرو در بورس 
کاال و با واقعی شدن قیمت خودرو در نتیجه زیان خودروسازان نیز کاهش می یابد ضمن اینکه دست دالالن نیز از این بازار قطع می شود. عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با تاکید 
بر به روزرسانی قیمت عرضه تولیدات قطعه سازان گفت: با وجود افزایش هزینه های تولید، متاسفانه از ابتدای سال قیمت  محصوالت تولیدی قطعه سازان به روزرسانی نشده و قطعه سازان با مشکالت مالی بسیاری مواجه هستند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد؛

۷۰۰هزارفرصتشغلیدرماههایاخیرایجادشد
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  ۸ جمادی الثانی ۱۴۴۴ـ  اول  ژانویه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۴۹۸ـ  سال دهم-شماره ۳۳۹

کمبود سیمان وجود ندارد
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعالم کرد؛ کمبود سیمان نداریم و درصورتیکه تا ۲ ماه و نیم هم تولید سیمان نداشته باشیم، مشکلی برای تامین این کاال در کشور وجود ندارد. سیف اهلل امیری درباره وضعیت 
تولید سیمان در کشور گفت: این که گفته می شود ۵۰ کارخانه سیمانی به دلیل نداشتن مازوت یا گاز از تولید دست کشیده اند به هیج عنوان صحت ندارد، دروغ است، چون همه آن ها در حال فعالیت هستند. وی افزود: از ۲۷ 
میلیون مترمکعب گاز که برای کارخانجات سیمانی است حدود ۱۱.۶ میلیون مترمکعب در حال حاضر به آن ها گاز داده می شود به همین دلیل آن هایی که گاز ندارند با مازوت به فعالیت خود ادامه می دهند و به اندازه کافی 
مازوت نیز در مخازن این کارخانجات وجود دارد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت بیان داشت: مشکلی به لحاظ تأمین سیمان در کشور وجود ندارد به طوری که هر هفته یک میلیون و ۲۵۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تن سیمان در بورس کاال عرضه می شود و تقاضای سیمان در کشور هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است.امیری اظهار داشت: با این حال برخی از تولیدات سیمانی عرضه شده در بورس کاال هر هفته به فروش نمی رسد که این 
میزان مازاد در هفته های بعدی به فروش می رسد بنابراین مشکل تولید سیمان در کشور وجود ندارد.وی افزود: مواد اولیه سیمان کلینکر است که ۱۴ میلیون تن کلینکر در انبار کارخانه ها دپو شده که از این میزان 
۳ تا ۴ میلیون تن آن به دلیل قدیمی بودن استفاده نمی شودو حدود ۱۱ میلیون تن در کارخانجات سیمان استفاده می شود و چون کلینکر آماده است هیچ نیازی به استفاده از مازوت ندارد.

اتاق ایران گزارش داد؛

چگونهنرخارزراتثبیتکنیم؟
مرکــز پژوهش هــای اتاق ایــران در 
جدیدتریــن گــزارش خود به بررســی 
سیاست های موجود در بازار ارز پرداخته 
و راهکارهایی برای تثبیت نرخ در این بازار 

ارائه داده است.
بازرگانی  اتــاق  پژوهش هــای  مرکز 
ایــران در گزارش »سیاســت های ارزی 
در ایران و مقایســه کلی آن با کشورهای 
سیاستی«  توصیه های  نفت:  صادرکننده 
به بررســی راهبردهــای ارزی دولت ها 
پرداختــه و توصیه هایــی در باب اصالح 

سیاستگذاری های ارزی ارائه داده است.
در این گزارش با اشــاره به اینکه حل 
نشدن مســئله ارز پس از گذشت ۹ دهه 
کافی اســت تا ارز را همچون تورم و رشد 
نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران 
دسته بندی کنیم، آمده است: رانت منابع 
طبیعی نفت و گاز یکی از شــاخص های 
ارز در کشورهای  متمایزکننده مســئله 
صادرکننده نفت است. در سایر کشورها 
سیاســت های ارزی با توجه به وضعیت 
متغیرهــای کالن اقتصــادی نظیر تورم، 
نقدینگی و تولید تعیین می شوند؛ اما در 
کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، 
به عنوان حلقه مفقوده ارتباط میان ارز و 
متغیرهای کالن موجب پیچیده تر شدن 

تبیین و تعیین سیاســت ارزی نسبت به 
سایر کشورها می شــود. در این کشورها، 
سیاست گذار از طریق تخصیص دالرهای 
نفتــی، می تواند نــرخ ارز را از روندهای 
متناسب با متغیرهای کالن، منحرف کرده 
و تعیین کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد. 
این گزارش تشریح کرده است: رانت نفتی 
به این معناست که کشورهای صادرکننده 
نفت، بــدون افزایش هزینه های مرتبط با 
عوامل تولیــد، می توانند به طور رایگان از 
عوامل تولید کشــورهای واردکننده نفت 
بهره برداری کنند. با افزایش قیمت نفت، 
بدون آنکه هزینه های اســتخراج و تولید 
تفاوت چندانی کننــد، درآمدهای  نفت 
ارزی حاصل از صادرات نفت کشــورهای 
صادرکننده، افزایش می یابد و به این ترتیب 
کشورهای مذکور امکان وارد کردن کاالها 
و خدمات بیشتری را دارند. در این حالت 
تقریباً می توان کل اختالف ایجادشده در 
ارزش صادرات نفت را رانت نفتی کشــور 

صادرکننده، تلقی کرد.
این گــزارش با بیان اینکه وجود رانت 
منابع طبیعی مختص نفت و گاز نیســت 
و صادرات همه کشــورها به نوعی از انواع 
رانت منابع طبیعــی بهره می برند تأکید 
کرده است: اما سه ویژگی صادرات نفتی 

اثر این رانت بر نرخ ارز را از دیگر کاالهای 
صادراتی متمایز می کند:

۱- ســهم بــاالی رانت نفــت از کل 
صادرات برخی کشورها

۲- نوســان به مراتب شدیدتر قیمت 
نفت به دلیل کم کشش بودن عرضه

۳- نقش حیاتی دولت در تصمیم گیری 
نحوه تخصیص ارزهــای حاصل از رانت 

نفتی.
در ادامــه ایــن گزارش آمده اســت: 
متوسط ۲۰ ساله سهم رانت نفت از تولید، 
برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
که عمدتاً صادرکننده نفت هســتند ۲۳ 
درصد و برای کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا نیم درصد است. در نتیجه با افزایش 
چند برابری قیمت نفت، همانند آنچه در 
دهه ۲۰۰۰ میالدی رخ داد، رابطه مبادله 
بین کشــورهای صادرکننده و واردکننده 
نفت به شدت تغییر می کند. کانال تغییر 
رابطه مبادله، کاهش رشــد نرخ ارز این 
کشورهاست و شــدت و ضعف بروز این 
مســئله به نقش حیاتی دولت در عرضه 

ارزهای نفتی بستگی دارد.
مرکز پژوهش های اتاق ایران با تأکید 
بر اینکه باید »رانت منابع طبیعی نفت« 
و »نــرخ ارز« را به مثابــه دو رکن اصلی 

سیاســت های ارزی در نظــر گرفت، در 
گزارش خود آورده است: به واسطه حجم 
باالی ارزهای نفتی از کل صادرات، نرخ ارز 
رکن مهم هر سیاست ارزی در ایران است. 
بنابراین، شــرط الزم تحقق سیاست های 
ناظر بــر نرخ ارز، اتخاذ سیاســت گذاری 
متناســب در خصوص ورود رانت منابع 
طبیعی نفت به اکوسیســتم ارزی ایران 
اســت. در ادامه این گزارش آمده است: 
در دهــه ۸۰ که سیاســت های اتخاذی، 
ناظر بر تثبیت نرخ ارز اســمی بود، نرخ 
ارز، ساالنه متوســط ۲ درصد رشد کرد. 
این در حالی اســت که ســطح عمومی 
قیمت ها باال بود و رشــد نقدینگی از ۲۳ 
به ۲۷ درصد رشد کرد. نتیجه اصلی این 
روند کاهنده نرخ ارز حقیقی بود که بروز 
بیماری هلندی و بی ثباتی پولی و ارزی را 
به دنبال داشت. در مجموع، طی دهه ۸۰ 
تا سال ۱۳۹۶، کاهش شدید رشد نرخ ارز 
اسمی، تنزل نرخ حقیقی ارز این دوره را 
رقم زد؛ به گونه ای که درنهایت با کاهش 
سود حقیقی ســپرده و صادرات نفتی در 
کنار انتظار برای کاهش بیشــتر صادرات 
در ســال ۹۷، نرخ حقیقی ارز به پایین تر 
از ســطح این متغیر در پیش از دهه ۸۰ 

رسید و در همان سطح قرار دارد.

مرکز پژوهش های اتاق ایران در این 
گزارش پیشــنهاد کرده است: به دلیل 
آثار سو ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی 
در اقتصاد، نحــوه تعیین نرخ ارز بهینه 
و سیاســت مرتبط با نرخ ارز حقیقی در 
کشور، از اهمیت باالیی برخوردار است. 
بر اساس بررســی ها و محاسبات انجام 
شــده در این مطالعه، با رویکرد تثبیت 
نرخ ارز حقیقی در سطوح متناظر با دهه 
۶۰ و ۷۰، توصیه شده است تثبیت نرخ 
ارز حقیقی، در ســطح ۳۵ هزار تومان 
مبنای سیاســت گذاری قــرار گیرد. در 
همین راســتا نیز ضروری اســت حجم 

ورود دالرهای نفتــی به بودجه عمومی 
نیــز در یک ســطح ثابــت دالری قرار 
گیرد. بنابراین دو سیاســت کلی تثبیت 
نــرخ حقیقی ارز و تثبیــت حجم ورود 
رانــت منابع طبیعی نفــت، توصیه های 
اصلــی برآمده از این مطالعه هســتند. 
در ادامه این گزارش آمده است: تثبیت 
حجم ورود دالرهای ناشــی از صادرات 
نفــت در بودجه عمومی، مســتلزم اخذ 
سیاســت های انضباطی توسط دولت و 
پایبندی عملی دولت به هدف مذکور در 
درجه اول است که قاعده ای برای آن در 

این گزارش پیشنهاد شده است.

وزیر ارتباطات:

پروژه توسعه ارتباطات روستاها سرعت می گیرد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دیدار با تعدادی از نمایندگان مردم 
بر تســریع در انجام پروژه توســعه ارتباطات روستاها تاکید کرد و پیگیری 

نمایندگان مردم را برای خود فرصت مغتنمی دانست.
در ادامــه دیدارهای دوره ای عیســی زارع پور وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با نمایندگان مردم، با حســن همتی نماینده مردم شــاهین دژ و 
تکاب، حسین حاتمی نماینده مردم خداآفرین، کلیبر، هوراند و اهر و هاجر 

چنارانی نماینده مردم نیشابور، شهرفیروزه و زبرجان دیدار کرد.
وزیر ارتباطات در این دیدارها با اشاره به ادامه پروژه توسعه ارتباطات در 
روستاها و تالش وزارت ارتباطات برای تسریع در اجرای آن، تاکید کرد: حتی 
با عدم پیگیری نمایندگان مردم ما وظیفه خود می دانیم که مشکل ارتباطی 

همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار کشور را حل کنیم.
زارع پور تصریح کرد: دیدار و پیگیری مطالبات مردم از طرف نمایندگان 

برای ما فرصت مغتنمی است.
وی درباره حضور فقط یک اپراتور در روســتاها نیز افزود: بر اساس برنامه 
ریزی انجام شده در هر منطقه و روستا فقط یک اپراتور حضور پیدا می کند 
و بــه دلیل رومینگ رایگانی که بین اپراتورها در این نقاط وجود دارد، مردم 
این مناطق با هر ســیمکارتی می توانند از سرویس ها و خدمات ارائه شده 

اپراتورها استفاده کنند و هیچ محدویت اپراتوری وجود ندارد.
زارع پور در این دیدارها برای پیگیری بهتر وضعیت ارتباطات در روستاها 
در حضور نمایندگان این مناطق با فرماندار شاهین دژ و دهیاران ۲ روستا از 

این شهرستان تماس گرفت.
همچنین دو روســتا از شهرستان نیشابور، روســتاهایی بودند که وزیر 
ارتباطات با دهیاران این روســتاها در حضــور نماینده آنان تماس گرفت و 

وضعیت پوشش اینترنت پرسرعت را در این روستاها جویا شد.
نمایندگان حاضر در این جلســات نیز مسائلی درباره فعالیت شبکه های 
اجتماعــی داخلی و خارجی، ارتباطات روســتاهای صعــب العبور، تقویت 
زیرســاخت های ارتباطی در مناطق مرزی و توســعه ادارات پستی مطرح 

کردند.

معاون وزیر تعاون از تصویب طرح کهکشــان تعاون در ســازمان برنامه و بودجه و 
اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح خبر داد.

در ســال های اخیر موضوع کسب و کارهای خوشه محور و گرایش به خوشه سازی 
با تاکید بر رقابت پذیری مورد توجه قرار گرفته است. رشد و توسعه فرصت های شغلی 
از طریق گسترش خوشه های کسب و کار، نقش بارزی در سیاست های اقتصادی برای 
کاهش نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایفا می کند، به همین منظور یکی از 
راهکارهایی که بســیاری از کشورها برای توسعه فرصت های شغلی در مناطق شهری 
و روســتایی دنبال کرده اند، حمایت از توســعه خوشه های کسب و کار است. خوشه 
کســب وکار به واحدهای کسب وکار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی گفته می شود 
که با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر، محصوالت و یا خدمات مشابه و مشترکی 
را تولید و ارائه می کنند. خوشــه های کسب وکار می توانند در هر یک از زیربخش های 
تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، هنری و صنایع دستی فعال باشند. در حال حاضر 
بخش تعاون از ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی بســیاری در زمینه کسب و کارهای 

خوشه محور برخوردار است.
مهدی مســکنی، معاون امور تعاون وزارت کار اخیرا از تصویب طرح »کهکشــان 
تعاون« به عنوان یکی از طرح های جدید در دولت در بخش تعاون خبر داده که هفته 

گذشته در سازمان برنامه و بودجه مصوب شده است.
او در توضیح جزییات طرح »کهکشان تعاون« می گوید: این طرح در راستای توسعه 
کسب و کارهای خوشه محور و شبکه ای است. در بخش تعاون شبکه ای از تعاونی های 
تولیــدی، تامین اعتبار مورد نیــاز و اتحادیه ها را داریم که طبــق این مصوبه، ۱۱۰۰ 
میلیارد تومان بودجه برای آن مصوب شده و تاکنون چهار استان برای اجرای این طرح 

هدفگذاری شده است.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شهرستان مالیر به عنوان یکی از 
شهرســتان های دارای ظرفیت نام برد که در قالب طرح کهکشان تعاون ۱۰۰ میلیارد 

تومان اعتبار به آن اختصاص یافته است.
به گفته مســکنی، در راستای زنجیره سازی و خوشه سازی برنامه های خوبی پیش 
بینی شــده است. وی آموزش را الزمه توســعه چرخه اشتغال به ویژه در بخش تعاون 
دانســته و می گوید: هر کشوری که در حوزه اشتغال موفق بوده روی اشتغال پایدار و 
مهارت آموزی کار کرده و در این راستا برندینگ و مارکتینگ جزو الینفک اشتغال است.

کســب و کارهای خوشه ای موجب ایجاد فرصت های شغلی می شوند و مزیت های 
بسیاری دارند که افزایش ارزش افزوده برای یک منطقه یا روستا و کاهش نرخ بیکاری 

از جمله آنها به شمار می رود.
به اعتقاد کارشناسان، تعاونی ها به عنوان کسب و کارهای خوشه محور، سهم بسزایی 
در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار دارند که 
ضمن خلق فرصت های شغلی به کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادالنه درآمد در جامعه 

منجر می شوند.

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرات نساجی و پوشاک خاطر نشان کرد: با 
افت قدرت خرید مردم و افزایش قیمت پوشاک نو، تمایل برای خرید لباس دسته دوم 
صعودی شد که این موضوع می تواند برای مصرف کنندگان عواقب بهداشتی به همراه 

بیاورد چراکه پوشاک با سالمت مردم عجین شده است.
مجید نامی با اشاره به کاهش سهم پوشاک در سبد مصرفی خانوارها، گفت: مطابق 
با گزارش های مرکز ملی آمار بعد از افت قدرت خرید مردم تمایل برای خرید پوشاک 
کاهش پیدا کرد. وی با بیان اینکه در دهه ۹۰ قاچاق پوشــاک روند افزایشی به خود 
گرفت، تصریــح کرد: دولت برای مدیریت بازار ارز بعد از اعمال تحریم ها علیه ایران و 
حمایت از محصوالتی که توانایی تولید آن در داخل کشــور وجود داشت واردات بیش 
از ۲ هزار قلم کاال از جمله پوشــاک را ممنوع کرد. نائب رئیس اتحادیه تولیدکندگان 
و صادرات نساجی و پوشاک ادامه داد: بعد از کاهش سهم قاچاق و واردات غیرقانونی، 
تولید در صنعت پوشاک افزایش پیدا کرد. باوجود تجربه تورم در کشور، از نظر قیمتی 

تورم در پوشاک مانند سایر اقالم باال نرفت چراکه بازار رقابتی در صنعت پوشاک ایران 
ایجاد شــده اســت. به گفته این فعال اقتصادی؛ بعد از شیوع بیماری کرونا و کاهش 
مبادالت تجاری شــاهد قاچاق و ورود بی رویه کاال به کشور بودیم؛ بنابراین یک رقابت 
بین برندهای داخلی و با کاالی خارجی و قاچاق وجود دارد و برندهای ایرانی برای اینکه 
بتوانند کار کنند مجبورند که قیمت های رقابتی برای محصوالت خود در نظر بگیرند 
این در حالیســت که قیمت تمام شده مواد اولیه تولید روزانه باال می رود. این افزایش 
نرخ روزانه بزرگترین خطری است که تولیدات داخلی را تهدید می کند. وی در پاسخ به 
این پرسش که آیا باال رفتن قیمت تمام شده تولید تاثیری در بازار صادراتی می گذارد؟ 
گفت: حضور در بازارهای جهانی مستلزم فراهم بودن زیرساخت های اقتصادی، تجاری 
و صنعتی است که در این شرایط می توان امیدوار به افزایش صادرات بود. البته قیمت 
تمام شده در تســریع صادرات فاکتور مهمی است چراکه تولیدکنندگان داخلی باید 
با کشــورهای که در این زمینه تولید پوشاک قوی هستند رقابت کنند. نامی با اشاره 
به پیشرفت کشــورهای آسیایی در صنعت پوشــاک، گفت: قیمت تمام  شده برخی 
تولیدکنندگان آسیایی نسبت به ایران پایین است همچنین آنها زیرساخت ها و تجربه 
صادراتی بهتری از ما دارند البته افزایش جهش گونه نرخ ارز در برخی مقاطع تولید ما را 
رقابتی کرد اما این موضوع در کمتر از یکسال می تواند نتیجه بخش باشد و تورم حاکم 
در کشور در نهایت رقابتی شــدن قیمت ها را جبران خواهد کرد. این فعال اقتصادی 
ادامه داد: با افت قدرت خرید مردم و افزایش نرخ پوشاک نو، تمایل برای خرید لباس 
دسته دوم صعودی شد که این موضوع می تواند برای مصرف کنندگان عواقب بهداشتی 
به همراه بیاورد چراکه پوشاک یکی مواردی است که با سالمت مردم عجین شده است.

*تعطیلی ارزان فروشی ها پوشاک
همچنین در این رابطه حسین آقا کوچکی رئیس اتحادیه پیراهن دورزان و پیراهن 
فروشان با بیان اینکه افت قدرت خرید مردم، پوشاک را از اولویت خارج کرده است، گفت: 
نمی توان آمار دقیقی از کاهش خرید پوشــاک از سوی مردم ارائه کرد چراکه در تهران 
۳ هزار و ۶۰۰ واحد پروانه دار فعال است و از سوی دیگر ۵ هزار واحد بدون پروانه نیز به 

فعالیت خود ادامه می دهند از این رو ارائه آمار در این شرایط دشوار و غیرممکن است.

معاون وزیر تعاون تشریح کرد؛ جزییات تصویب طرح کهکشان تعاون

معاون وزیر راه و شهرســازی با تأکید بر ساخت مسکن یک 
طبقه ای در شــهرهایی که امکان آن وجود دارد، گفت:در حال 
حاضر ۲۳ هزار هکتار زمین در شــورای برنامه ریزی اســتانها 

مراحل الحاق به شهرها را طی میکنند.
ارســالن مالکی سرپرست سازمان زمین و مسکن در برنامه 
فرامتن شــبکه افق با بیان اینکه ســاخت مســکن از گذشته 
روش های مختلفی داشته اســت، گفت: سیاست جدید دولت 
این اســت که مردم خودشان وارد ســاخت و ساز و به صورت 
یک طبقه ای حیاط دار بشــوند. وی افزود: البته از قبل هم این 
سیاســت بوده و در طبس و مهریز یزد هم اجرا شده ولی االن 
تمرکز بیشــتری بر آن شده است زیرا خانه یک طبقه ای حیاط 
دار هم مطلوبیت بیشــتری برای مــردم دارد و هم هزینه های 

ساخت کمتر می شود و سریع تر به نتیجه می رسد.
وی در پاسخ به وجود زمین گفت: در برخی از شهرها تأمین 
کردیم و در برخی از شهرها کمبود زمین داریم و هر کجایی که 
زمین متناسب با متقضیان باشد حتماً این طرح را اجرا خواهیم 
کرد. در کالنشــهرها تأمین زمین ســختر اتفاق می افتد. برای 
شهرها دو راهکار در نظر گرفته شــده است؛ اوالً شهرک هایی 
در کنار شهرها در نظر گرفته شــود و ثانیاً برای داخل شهرها 
هم معاونت شهرســازی با همکاری معاونت مسکن بسته هایی 
را در نظر گرفتند. غیر از شــهرهای محدودی که تأمین زمین 
انجام نشــده بقیه شــهرها تأمین زمین انجام شده و در حال 
پیشرفت است. وی تأکید کرد: اینکه میگوییم مردم بسازند به 
این معنا نیســت که دولت مردم را رها کنند بلکه در بحث های 
زیرســاخت ها، تسهیالت و تخفیفات دولت موظف است کمک 
کند. برای دهک های اول دوم و سوم که قادر نیستند خودشان 
بســازند نهادهایی متولی هســتند که کمک کنند و از طریق 

صندوق ملی مسکن تسهیالت داده شود.

مالکــی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۴ هزار هکتار از اراضی 
متعلق به وزارت راه و شهرسازی متعلق به این طرح قرار گرفته و 
بیش از ۲۳ هزار از اراضی واقع در حریم، در کارگروه های استانی 

مطرح هست برای الحاق به شهرها.
سرپرست سازمان زمین و مسکن در ادامه با تأکید بر اینکه 
در بحث تأمین زمین دســتگاه های دولتی بر اســاس ماده ۱۰ 
قانون جهش تولید مســکن دستگاه های دولتی موظف هستند 
اراضی مازاد خودشان را در اختیار طرح بگذارند، گفت: بر اساس 
شناسایی ما تاکنون بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی مازاد 
سایر دستگاه ها شناسایی کردیم که در محدوده شهرها هستند 
و زیرســاخت ها را هم دارند. ازیــن میزان ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار 
اخذ سند شده اســت و ما بقی در تعامل با سازمان ثبت اسناد 
در حال ثبت سند هستیم. این مقام مسئول در مورد نهادهایی 
که بیشترین همکاری را داشته اند، گفت: برخی نهادها از جمله 
بنیاد مســتضعفان و ســتاد اجرایی فرمان امام همکاری خوبی 
داشته اند. بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی نیروهای مسلح توافق 
شده در اختیار طرح با اولویت کارکنان خودشان قرار بگیرد. در 
مجموع با همکاری نهادهای مختلف حدود ۱۲ هزار هکتار توافق 
کردیم کــه در اختیار طرح قرار بگیرد و مراحل الحاق یا تغییر 

کاربری انجام شود.

وزیر اقتصاد اظهار داشــت: تمام گزارش های بین المللی که 
در مورد اقتصاد ایران تهیه شده گواه از کاهش نرخ تورم دارند. 
احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر 
احتمال افزایش نرخ سود بانکی اظهار داشت: در مصوبه شورای 
پول و اعتبار جزییات و ترتیباتی برای افزایش نرخ سود، بیشتر 
در قالب اوراق گواهی ســپرده در نظر گرفته و مصوب شده که 

بانک مرکزی در این باره اطالع رسانی کرده  است.
وزیــر اقتصاد افزود: در این مصوبه نرخ ســود برای هر کدام 
سپرده های کوتاه مدت، بلند مدت و تسهیالت به طور جداگانه 

نرخی در نظر گرفته شده  است که امسال به اجرا می رسد. 
وی درباره گزارش هــای وزارت اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ 
تورم در حالی که قیمت دالر در بازار بیشــتر از ۴۰ هزار تومان 
اســت و هیچ یک از شاخص های اقتصادی نشانگر کاهش نرخ 
تورم نیســت، گفت: درباره بازار ارز بانک مرکزی حتما نوسانات 
قیمتی را در کنترل دارد اما اتفاقا با توجه به ماهیت شاخص های 
اقتصادی که پس از ۱۲ ماه در شاخص تورم شاهد برگشت این 
شاخص به ســطوحی که وجود داشت هستیم و برخالف آنچه 
که شــما می گویید تمام مدل های اقتصادی کاهش نرخ تورم 
را گــزارش می دهند. وزیر اقتصاد ادامــه داد: تمام گزارش های 
بین المللی هم در مورد اقتصاد ایران تهیه شــده گواه از کاهش 
نرخ تورم دارند. خاندوزی گفت: جلسات شورای عالی مبارزه با 
پولشویی در یک ســال و ۴ ماه از شروع به کار دولت معادل ۴ 
سال دولت گذشته برگزار شده و شاهد تحوالتی در فعالیت های 

این شورا هستیم . 
وی ادامه داد: هدف شــورای عالی مبارزه با پولشــویی این 
اســت که امکان تامین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی 
اعــم از قاچاق مواد مخــدر، کاال و ارز و فرارهای بزرگ مالیاتی 
و گردش های مالی مخــل در بازارهای دارایی و ... را به حداقل 

برساند. وزیر اقتصاد افزود: تفاهم نامه ای که بین مرکز اطالعات 
مالــی وزارت اقتصادی، قــوه قضاییه، فراجــا، وزارت اطالعات 
و ســازمان اطالعات ســپاه منعقد شــد در ادامه همین مسیر 
هســتیم که از تمام ظرفیت های سامانه های اقتصادی کشور و 
دستگاه های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با 
تعداد اندکی از جریان های مالی که تاثیرات زیادی در نوسانات 

اقتصادی در حوزه تامین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم. 
وی گفت: همچنین برای تحرک خارجی مرکز اطالعات مالی 
توافقنامه خوبی با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای اوراسیا 
منعقد شده امیدواریم این اقداماتی که در ۱۶ ماه گذشته انجام 
شده خروجی خود را در ماه آینده در پیشگیری از جرایم مالی 

در کشورمان نشان دهد.
خاندوزی دربــاره تاثیر این تفاهمنامه و اقدامات شــورای 
عالی مبارزه با پولشــویی بر FATF اظهار داشت: هدف ما در 
شورای عالی مبارزه با پولشویی تنظیم کردن مناسبات داخلی 
تامین مالی اقتصاد ایران اســت که به سمت سالمت اقتصادی 
حرکت کند و تامین مالی جریان های فاسد دشوار شود بنابراین 
جهت گیری به سمتی نیست که صرفا برای راضی کردن طرف 

خارجی دست به این اقدامات بزنیم.

سرپرست سازمان زمین و مسکن:

۲۳ هزار هکتار زمین مراحل الحاق به شهرها را طی میکند
وزیر اقتصاد:

گزارش های بین المللی کاهش نرخ تورم در ایران را تایید می کند
عضو کمیســیون برنامه، 
محاسبات مجلس  و  بودجه 
گفت: تصمیم گیران کشــور 
باید  نماینــدگان مجلس  و 
در جهت رونق بازار سرمایه 
بیش از گذشته تالش کنند.

جبار کوچکی نژاد با بیان 
این مطلب که اعتماد سازی 
یکی از اهداف مهم در بازار 

سرمایه اســت که بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، گفت: افزایش اعتماد 
مردم به ســمت بازار ســرمایه، نیازمند تقویت این بازار است با تصمیمات و 
سیاست گذاری اقتصادی صحیح می توان ریســک های بازار را کاهش داده و 

اعتماد عمومی به بورس را افزایش داده و شاهد رشد و توسعه بازار بود.
وی افزود: در صورتی که اطالعات دقیق و شفاف و کارشناسی شده به مردم 
ارائه شود، به طور حتم، اعتماد مردم به بازار بیش از گذشته ارتقا خواهد یافت.

این نماینده مجلس با تاکید به اینکه ارائه اطالعات شفاف، تأثیر بسزایی بر 
عملکرد بازار سرمایه می گذارد، عنوان کرد: تصمیم گیران کشور و نمایندگان 

مجلس باید در جهت رونق بازار سرمایه بیش از گذشته تالش کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس اظهار کرد: در صورتی که دریافت مالیات بر 
عایدی سرمایه در تمام پایه های اقتصادی در کشور برقرار شود، از سوداگری 
در اقتصاد کشور جلوگیری خواهد شد و هرچه در بازار از سوداگری جلوگیری 

شود، سوداگری در اقتصاد ملی کاهش خواهد یافت.
وی اظهار کرد: مجلس موافق طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، چرا که 

دریافت این مالیات تا حدود زیادی می تواند اقتصاد کشور را ساماندهی کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: به اعتقاد من 
در بازار سرمایه باید با دقت نظر بیشتر، محور توجه ها را به سمت سهامداران 
و سرمایه های آنان گسترش داد تا بازار بتواند در جهت رونق سرمایه گذاری ها 

قدم بردارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد؛

رونق سرمایه گذاری در گرو توجه به بازار سرمایه

 افزایش تمایل مردم
 برای خرید لباس دسته دوم
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۶ یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱  
  ۸ جمادی الثانی ۱۴۴۴ـ  اول  ژانویه ۲۰۲۳

شماره پیاپی ۴۹۸ـ  سال دهم-شماره ۳۳۹

رییس دفتر انرژی سازمان برنامه 
و بودجه با بیان اینکه تا سال ۱۴۲۰ 
بایــد بحــران گازی را تحمل کنیم 
گفت: پنــج فاز پــارس جنوبی باید 
افتتاح شود تا بتوان کسری گاز خود 

را جبران کنیم.
نشســت کمیســیون انرژی اتاق 
ایران با حضور اعضای این کمیسیون 
و احمد زراعت کار ریاست دفتر انرژی 
ســازمان برنامه و بودجه برگزار شد. 
در این نشســت زراعت کار با اشاره 
به کاســتی ها و ایــرادات برنامه های 
توسعه پیشین گفت: در برنامه هفتم 
توسعه باید نگرش ها به شیوه دیگری 
باشد که بتواند نتایج آن را در اقتصاد 
مشاهده و پنج ســال آینده کارنامه 
موفقی از خود به جای بگذاریم. برنامه 
هفتم توســعه با همکاری و هفکری 

همه بخش ها باید جلو برود.
این مقام مسئول ادامه داد: سخنان 
من به این معنا نیست که برنامه های 
پیشین توســعه همه ناصحیح بودند. 
یکی از دالیل عــدم موفقیت برنامه 
هــای اقتصادی به شــرایط عمومی 
کشــور باز می گردد، بخش انرژی نیز 
شرایط مساعدی ندارد و این حال بد 
انرژی باعث می شــود به همه بخش 
 های اجتماعی و سیاسی سرایت کند.

زراعت کار با اشــاره بــه بحرانی 
شــدن بخش انرژی در دو سه سال 
اخیر گفت: حوزه انرژی حوزه پیشرو 
اقتصاد ایران در صد سال اخیر بود که 
با بحران مواجه شــده است. اگر این 
بخش نتواند خود را ســرپا نگه دارد 
نمی دانیم سایر بخش ها چه شرایطی 
خواهند داشت. موضوع ناترازی انرژی 
در حامل ها باید حل شود تا به کمک 
آن بتوانیــم ایفاگر نقش در منطقه و 

جهان باشیم.
رییس دفتر انرژی سازمان برنامه 
و بودجه بــا بیان اینکه تدوین برنامه 
جامع توســعه نتیجه بخش نیست، 
گفت: شــرایط کشــور بــه گونه ای 
اســت که باید برنامه ریــزی جامع 
کنار گذاشته شــود و روی موضوع و 
هســته های کلیدی که بحران دارند 
متمرکز شــویم و آنهــا را جلو ببریم 
اینگونه ســایر موارد را در چارچوب 

نرمال دنبال کنیم.
وی با اشــاره بــه تمرکز جهان بر 
سهم الکتریســته گفت: چشم انداز 
انرژی جهان به ســمت الکتریســته 
حرکت می کند و تالش دارد ســهم 
۲۱ درصدی را بــه ۵۱ درصد ارتقاء 
بدهد این موضــوع عالوه بر تاثیراتی 
که در محیط زیست می گذرد تلسط 

فناوری را نیز حفظ می کند.
زراعت کار با بیان اینکه قدرت های 
جهان در تالش هســتند که نفت را 
از اقتصــاد خود حــذف کنند گفت: 
به نوعی تســلط بر نفت باعث ایجاد 
قدرت های منطقه ای شــده است از 
این رو کشورها تالش دارند سهم ۳۵ 
درصدی اقتصادی خود از نفت را به ۴ 

تا ۵ درصد تقلیل بدهند.
این مقام مسوول سهم مصرف گاز 
در بخش خانگی را ۳۳ درصد دانست 
و افزود: همچنین ۳۴ درصد از گاز به 
نیروگاه ها می رود و این آمار می تواند 
فاجعه آمیز باشــد کــه حجم قابل 
توجهــی از گاز در نیروگاهها مصرف 

می شود.
وی ادامــه داد: ۷ میلیــارد دالر 
از مرغوبترین ارز کشــور به ســمت 
نیروگاه ها مــی رود و ما مجبوریم که 

برق درست کنیم.

وی با اشــاره به سهم اندک ایران 
در صادرات انــرژی گفت: ایران جزو 
دومین کشور در زمینه ذخایر گازی 
است اما شانزدهمین صادرکننده گاز 
در دنیاست و این پارادوکس استراتژی 
اشــتباه ما را به خوبی نشان می دهد. 
این تفکر سال های پیش ایجاد شد که 
گاز را به سمت صنایع هدایت کنیم 
و این گونه تولید ناخالص کشــور را 
افزایش بدهیم. این درحالی است که 
روســیه با تسلط خود بر منابع گازی 
خود در کشــور توانســت نقش های 
جدیــدی در صحنه بین المللی برای 
خود تعریف کند تا مواردهای تخاصم 
و تهاجم را کنترل کند و ابزاری برای 
مســتحکم کردن موقعیت خود در 

منطقه ایجاد کند.
وی با بیان اینکه تا ســال ۱۴۲۰ 
بایــد بحــران گازی را تحمل کنیم 
گفت: پنــج فاز پــارس جنوبی باید 
افتتاح شود تا بتوان کسری گاز خود 

را جبران کنیم.
مهمتریــن  داد:  ادامــه  وی 
چالش های بخــش انرژی عبارتند از:  
تحریم های بیــن المللی، عدم توجه 
به مدیریت مصرف و بهینه ســازی 
انرژی، ســهم پاییــن فرآورده های با 
کیفیت از تولیدات، ناکارآمدی رابطه 
مالی صنعت برق و دولت، ناکارآمدی 
رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت، 
کمبــود منابع مالی جهت ســرمایه 
گــذاری در طرح های توســعه ای و 

نگهداشت میادین نفت و گاز .
وی در پایان گفت: ما ذخایر انرژی 
به میــزان کافی داریم و با تولید ۱.۵ 
میلیون بشکه نفت می توان به راحتی 
ما را در صحنه های بین المللی کنار 
بگذارند اما اگر تولید به شش میلیون 

بشکه برســد امکان حذف کردن ما 
سخت تر خواهد شد.

ادامــه نشســت آرش نجفی  در 
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران با 
اشاره به توافق های ایران و فرانسه در 
زمینه انــرژی گفت: بخش خصوصی 
باید در تصمیم گیری ها مداخله کند 
و با تالش های بســیاری که ما انجام 
داده ایم توانستیم یک عضو را از بخش 
خصوصی را در شــورای عالی انرژی 

قرار بدهیم.
وی با طرح این پرسش که چرا به 
این روز افتادیم گفت: در ســال های 
اخیــر در همــه زمینه ها بــه جای 
پیشــرفت افول کردیم چراکه بخش 
خصوصی را در تصمیــم گیری ها و 
بازی ها حــذف کردیم. انجمن بهینه 
ســازی مصرف انرژی ۱۶ سال پیش 

در اتاق ایران تشــکیل شد؛ آن زمان 
این انجمن اعــالم کرد که ما در ۲۰ 
ســال آینده با ناتــرازی گاز مواجه 
خواهیم شد. در آن زمان تحلیل های 
آنها مورد ریشخند همگان قرار گرفت 
اما می بینیم کــه این موضوع به یک 

واقعیت تبدیل شده است.
وی ادامه داد: اگر نوسان های دالر 
را داریم به این دلیل اســت که تولید 
ســرانه ملی و تولید اقتصادی پایین 
آمده است اگر اقتصاد نوسان دارد به 
این دلیل اســت که بخش خصوصی 
اجازه باالنس اقتصادی داده نمی شود.

رییس کمیسون اتاق انرژی ایران 
ادامــه داد: ورود بخــش خصوصــی 
نتیجه بخش خواهد بــود چراکه ما 
بــرای بقای خود تــالش می کنیم و 
جنگنده هســتیم. این درحالی است 

که کارمنــدان دولت اگر کار کنند یا 
کار نکننــد در پایان ماه حقوق خود 
را دریافــت می کنند امــا ما برای بقا 
بایــد بجنگیم از ایــن رو تجربه های 
سازنده تری در حوزه صنعت و اقتصاد 

خواهیم داشت.
وی بــا بیان اینکه مــا نمی توانیم 
توســعه را تعریف کنیــم گفت: در 
حال حاضر آب، برق، گاز نداریم این 
وضعیت فعلی ماســت سرپا ماندن و 
حفظ کردن خود مهمتر از توســعه 

است .
وی با اشــاره به لزوم بهینه سازی 
روی بخاری ها عایق و پنجره ها گفت: 
فعاالن حوزه بخاری بر این باورند که 
با تعویض و ارتقاء بخاری ها می توانند 
۲۰۰ میلیون متــر مکعب گاز صرفه 

جویی کنند.

مدیر سابق برنامه ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی پاسخ داد؛

بنزین تا چه اندازه در آلودگی هوا نقش دارد؟
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
با اشــاره به نقش بنزین در آلودگی هوا، اظهار کرد: بنزین در دو مرحله می تواند در 
آالیندگی نقش داشته باشد. قبل از احتراق در هنگام نگهداری، نقل و انتقال، سوخت 
گیری و پس از احتراق. در مرجله قبل از احتراق، با اصالح کیفیت و کاهش ترکیبات 
آالینده مانند آروماتیک ها و بنزن و نیز نصب تجهیزات بازیابی بخار بنزین در مخازن 
نگهداری و مخازن ایســتگاه های سوخت گیری و هنگام ســوخت گیری خودروها، 

میتوان آالیندگی قبل از احتراق را به شدت کاهش داد.
شهاب الدین متاجی با بیان اینکه استاندارد مورد قبول بنزین های یورو ۵ و ۴، اروماتیک 
کمتر از ۳۵ در صد و بنزن کمتر از یک و فشار بخار کمتر از ۱۰ پی اس آی است، اظهار 
کرد: بنزین بســیاری از پاالیشگاه های ایران از نظر ترکیبات فوق در محدوده قابل قبول 
قرار دارند. تعداد معدودی از دیگر پاالیشگاه های باقیمانده نیز در حال اجرای طرح های 
خود برای ارتقای کیفیت هستند. وی با بیان اینکه تفاوت استاندارد یورو ۵ و ۴ در میزان 
گوگرد اســت، گفت:در استاندارد یورو ۵ میزان گوگرد کمتر از ده گرم در میلیون گرم و 
استاندارد یورو ۴ میزان گوگرد کمتر از ۵۰ گرم در میلیون گرم است. علت کاهش، عالوه 
بر کاهش اکسید گوگرد در هوا، جلوگیری از صدمه گوگرد به کاتالیزر تصفیه دود خروجی 
موتور است. تسریع در نصب سیستم های بازیابی بخار در همه جایگاه های سوخت کشور 

و انبارهای بنزین می تواند این نوع آلودگی را خاتمه دهد.
*در مناطق نزدیک به مخازن و جایگاه ها، مقدار بنزن بســیار بیشتر از 

سایر نقاط است
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر 
اینکه به دلیل هزینه زیاد احداث و بهره برداری این تاسیسات، اجرای آن به کندی پیش 
می رود، به گونه ای که تعداد کمی از مخازن و ایستگاه ها مجهز به سیستم بازیابی بخار 
بنزین هستند، تصریح کرد: برنامه ریزی برای تامین مالی جهت اجرای پروژه در قسمت 
مخازن و نیز مســاعدت های مالی به جایگاهداران خصوصی، در کاهش این نوع آلودگی 
موثر است. نتایج آزمایش های به عمل آمده در مورد غلظت بنزن در هوا، نشان داده است 
در مناطق نزدیک به مخازن و جایگاه ها، مقدار بنزن بسیار بیشتر از سایر نقاط است. به 
گفته وی به همین منظور برای موتور خودروها استاندارد یورو ۶ تعریف شده که رعایت 
آن از ســوی خودرو سازان الزامی است. از سوی دیگر در خودروها در لوله خروجی دود، 
کاتالیزر های خاص نصب می شود تا مواد آالینده فوق را تبدیل کند. نقش این کاتالیزرها 
در کاهش آالیندگی بسیار مهم است و باید با معاینات دوره ای از کارکرد آنها اطمینان 
حاصل شــود و به موقع تعویض شوند. نکته مهم این است که بنزن نشر یافته از طریق 
دود خروجی موتورهای بنزینی بستگی به مقدار اروماتیک و بنزن موجود در بنزین دارد 
و تاثیر مقدار بنزن از اروماتیک بیشتر است. وی با بیان اینکه به همین دلیل کنترل مقدار 
بنزن بسیار مهم است و حتی در برخی از شهر ها برای کنترل مقدار بنزن هوا، حداکثر 
مجاز آن را از اســتاندارد یورو ۵ کمتر تعیین کرده اند، اظهار کرد: بنابراین هم از طریق 
نصب سیستم های بازیابی بخار در مخازن و ایستگاه های سوخت گیری، باید از انتشار بنزن 
جلوگیری کرد و هم از طریق نصب کاتالیزر و ساخت موتور طبق استاندارد یورو ۶ انتشار 
آن را کاهش داد. آزمایش ها نشان داده است که در محله ای پر ترافیک غلظت بنزن بسیار 

بیشتراز مکان های دیگر است.
*بررسی کیفیت بنزین در کشورهای اروپایی

متاجی در پاســخ به این سوال که در کشورهای دیگر به موضوع کیفیت بنزین چه 
اندازه توجه می شود؟ گفت: طبق استاندارد یورو ۵ حداکثرحجمی اروماتیک ۳۵و الفین 
۱۸ و بنزن ۱ درصد بوده. تفاوت یورو ۵ و یورو ۴ در مقدار گوگرد است. در یورو ۵ حداکثر 
وزنی گوگرد ۱۰ بخش در میلیون )ppm( و در یورو ۴ برابر ۵۰ بخش در میلیون است. 
با توجه به تاثیر بنزن ســوخت در مقدار بنزن خروجی از موتور، در شهرهای پر ترافیک 
برای رعایت حداکثر مجاز بنزن در هوا، حداکثر مجاز بنزن را به کمتر از یک مثال ۶ دهم 
درصد کاهش داده اند. وی با اشاره به اهمیت باالی عدد آرام سوزی گفت: در موتورهای 
جدید ضریب تراکم افزایش یافته و بازده مکانیکی زیادترشده و در نتیجه مصرف کم تر 
اســت. این موتورها نیاز به عدد آرام سوزی بیشتری دارند و لذا در استاندارد یورو ۵ آرام 
سوزی ۹۵ تعیین شده است. آنچه که مهم است رعایت حداکثر مجاز بنزن در هوااست. 
با توجه به خطرناک بودن آن، حداکثر مجاز وزنی در کشورهای آسیایی و اروپا کمتر از 
یک و شــش دهم بخش در میلیارد است. دربرخی دیگر از کشور ها حتی از این مقدار 
هم کمتر و فقط یک بخش در میلیارد است. مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد: عالوه بر بنزین، طراحی موتور از نظر انتشار 
آالیندگی و مصرف سوخت نیز اهمیت دارد. استاندارد یورو ۶ برای خودروهای بنزینی در 
مورد حداکثر مجاز نشر آالینده ها بدین شرح زیر است، که مونوکسید کربن یک گرم در 
کیلومتر، کل هیدروکرین ها یک دهم گرم در کیلومتر، هیدروکرین های غیر از متان شصت 
و هشت هزارم گرم در کیلومتر، اکسیدهای ازت شش صدم گرم در کیلومتر، ریز گردها 
پنج هزارم گرم در کیلومتر باید باشد. متاجی با اشاره به استاندارد یورو ۶ برای خودروهای 
دیزلی در مورد حداکثر مجاز نشــر آالینده ها، گفت: مونوکسید کربن پنج دهم گرم در 
کیلومتر، هیدروکرین ها و اکسیدهای ازت هفده صدم گرم در کیلومتر، اکسیدهای ازت 

هشت صدم گرم در کیلومتر و ریز گردها پنج هزارم گرم در کیلومتر تعیین شده است.

وزیر نیرو با اشــاره به این که سرانه آب برای هر ایرانی از ۶۵۰۰ مترمکعب در سال 
به ۱۲۰۰ مترمکعب رسیده است، گفت: ۶۰ هزار روستا در کشور وجود دارد و بر اساس 
برنامه ریزی، میزان برخورداری آبرســانی به روستاها به حدود ۹۵ درصد جمعیت این 

بخش می رسد.
علی اکبر محرابیان در آیین گشــایش هجدهمین نمایشــگاه بین المللی تخصصی 
صنعت آب و تاسیســات آب و فاضالب ایران با بیان اینکه طرح جهاد آبرســانی در ۱۰ 
هزار روستای کشــور در حال اجراست و با پیشرفت ۲۹ درصدی در حال تداوم است، 
افزود: قرار است در سه سال این کار تمام شود و تعداد روستاها در طرح جهاد آبرسانی 
به ۱۶ هزار روســتا خواهد رســید. محرابیان گفت: آبرسانی به این تعداد روستا، میزان 

برخورداری آب روستایی را به حدود ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور می رساند.
وزیر نیرو بیان اینکه ۶۰ هزار روســتا در کشــور وجود دارد که فرآیند آبرسانی در 
بخشی از این روستا عملیاتی و محقق شده است، ادامه داد: شاهد تغییرات اقلیمی در 
سطح جهان هستیم. این تغییرات آب و هوایی باعث تغییرات الگوهای بارشی در جهان 
به ویژه در ایران شــده است، در این شرایط ضرورت مدیریت منابع آب امری پراهمیت 

و غیرقابل انکار است.
وزیر نیرو ادامه داد: کاهش بارش ها و افزایش تقاضای آب با توجه به رشد صنعت و 
اقتصاد در کشــور دو مولفه ای است که برآیند توجه به مدیریت منابع آب را دوچندان 

می کند. وی گفت: اگر ســرانه آب قابل برنامه ریزی را در طول ۵۰ سال گذشته بررسی 
کنیم، می بینیم که سرانه آب قابل مدیریت و تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته و سرانه 
آبی که در اختیار هر ایرانی قرار می گیرد از حدود ۶۵۰۰ متر مکعب در سال به حدود 
۱۲۰۰ متر مکعب رســیده است، این می طلبد که با روش های نوین بتوانیم منابع آب 

خود را به خوبی مدیریت کنیم.
محرابیان تصریح کرد: مهمترین دلیل برگزاری نمایشگاه همین موضوع است؛ محلی 
که همه فعاالن، دانشمندان، مهندسان، محققان، کارشناسان، فعاالن اقتصادی، صنعتی 
و تولیدی و بازرگانی حوزه آب و آبفای کشور جمع شده اند که بتوانیم با روش های نرم 
 فزاری و سخت افزاری به مدیریت منابع آب خود کمک کنیم؛ مدیریت آبی که در کشور 

قابل تجمیع، برنامه ریزی و توزیع است.
وی اظهــار کرد: کاهش ســرانه مصرف آب در کنار بعد نگــران کننده، دارای ابعاد 
امیدبخش است. نگران کننده این که نمی توانیم با روش های گذشته و سنتی، آبی که 
غیر قابل مدیریت و غیرقابل حســاب بوده را همچنان مدیریت کنیم اما از سوی دیگر 

کاهش سرانه به معنای رشد اقتصادی و مصرف است.
وی افزود: اگر میزان مصرفی که ایرانی ها در عرصه های کشاورزی و واحدهای صنعتی 
خود دارند را با گذشته مقایسه کنیم می بینیم که کشور در حال رشد و پیشرفت است 
و این بعد خوشحال کننده ماجراست و آنچه برای ما، مسئوالن و کارشناسان حوزه آب 

اهمیت دارد، رسالت سنگینی 
بر دوش ما گذاشته این است که بتوانیم با این حجم بارش خدادادی همه نیازهای آینده 

مردم را تامین کنیم.
محرابیــان ادامه داد: قدر مســلم دو روش داریم؛ یکی برنامه ریــزی و مدیریت به 

روش های نرم افزاری و دومی اجرای پروژه های مدیریت منابع آب در کشور است.
وی گفت: در مدیریت اجرای پروژه های سخت افزاری، باالدستی، انتقال و مهار آب ها 
و تصفیه خانه آب و اکثر پروژه ها در این زمینه ها شــاهد فعالیت قابل توجه در بخش 
آب کشور هستیم. باید به خودمان متذکر شویم که چه بودیم و چه هستیم و این نکته 
مهمی اســت. محرابیان در همین زمینه ادامه داد: ۴۰، ۵۰ ســال پیش در کدام نقطه 
بودیم و در کدام نقطه هستیم. با بررسی وضعیت صنعت آب و برق وقتی مطالعه می کنم 
که کارشناسان ما در تعریف پروژه و امور مهندسی و اجرایی در چه نقطه ای بودیم و در 
چه نقطه ای قرار داریم به خود می بالم که به عنوان عضوی کوچک و خدمتگذار در این 

صنعت تالش می کنم.
وی گفت: در داخل و خارج از کشور پروژه هایی در حال اجرا داریم که شاید اجرای 
بلندترین و بزرگترین سد جهان است و سد بختیاری نامیده می شود، بزرگترین افتخار 
سدسازی ایران که امور مهندسی و اجرایی آن و ده ها و صدها پروژه عظیم مهار و انتقال 

آب دیگر به دست متخصصان ایرانی در دست اجراست.

وزیر نیرو: سرانه آب برای هر ایرانی به ۱۲۰۰ مترمکعب در سال رسید

استان  آبفای  عامل شرکت  مدیر 
تهران مصــرف آب در تهران را یک 
میلیــارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب 
عنوان کرد که ۲۵ درصد آب کشور 
در اســتان تهران مصرف می شود و 
از ایــن ۱.۷ میلیارد متر مکعب ۱.۲ 
میلیارد متر مکعب در شهر تهران و 
مابقی در دیگر شــهرهای استان به 

مصرف می رسد.
محمدرضا بختیاری در نشســت 
نمایشگاه  هیجدهمین  حاشــیه ای 
صنعت آب با بیــان اینکه وضعیت 
آب تهران مناســب نیســت، اظهار 
داشت: ما ســومین پاییز خشک را 
پشت سر می گذاریم در حالی که تا 
این لحظه علیرغم دیگر نقاط کشور 
بارندگی در تهران خوب نیست. بعد 
از پاییز خشــک ۱۰ روز از زمستان 
شروع شــده و همچنان اوضاع آب 
استان مناسب نیســت و تقریبا در 

۵۰ سال اخیر بی سابقه است.
وی حجــم آب ســدهای تهران 
را ۲۳۸ میلیــون متر مکعب عنوان 
کرد و افزود: پارســال این رقم ۳۴۵ 

میلیــون متر مکعب بــوده که ۷۷ 
میلیون متر مکعب کاهش را نشــان 
می دهد، نســبت به شــرایط نرمال 
هم که رقم حجم آب ســدها ۵۹۰ 
اوضاع  بــوده  مکعب  متــر  میلیون 

خوبی را شاهد نیستیم.
استان  آبفای  عامل شرکت  مدیر 
تهران بــا بیان اینکــه در تهران بر 
خــالف ســایر نقاط کشــور میزان 
مصرف آب شرب بیشتر است، گفت: 
در کشــور ۹۰ درصد آب کشور به 
مصرف کشــاورزی و ۷ تا ۸ درصد 
برای شرب مصرف می شود در تهران 
این رقم ۴۲ تا ۴۳ درصد برای شرب 
اســت که با مصرف آب کشــاورزی 
برابر اســت که دلیل آن این اســت 
که غیر از جمعیت شناور ۱۸ درصد 

جمعیت در تهران مستقر شده اند.
وی رقــم مصــرف آب در تهران 
را یک میلیــارد و ۷۰۰ میلیون متر 
مکعب عنوان کرد که ۲۵ درصد آب 
کشور در اســتان تهران مصرف می 
شود و از این ۱.۷ میلیارد متر مکعب 
۱.۲ میلیــارد متر مکعب در شــهر 

تهران و مابقی در دیگر شــهرهای 
استان به مصرف می رسد.

بختیــاری گفــت: تهــران نیمه 
خشــک اســت و بــرای تامین آب 
ســختی زیادی داریم، ۵ سد اطراف 
تهران اوضاع خوبی ندارند و بخشی 
از مخــزن قابل اســتفاده نیســت. 
بنابراین روزهای ســختی بر صنعت 
آب کشــور می گیرد، اما با توجه به 
جلسات متعددی که داشتیم تا این 
لحظه تهران دچار مشــکل نشدیم 

و آب بــه صورت کامــل در اختیار 
شهروندان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در شــهر تهران 
۶۰۰ حلقــه چــاه وجــود دارد که 
به کمک آب ســطحی آمــده اند، 
خاطرنشــان کرد: از پاییز سال قبل 
بدتریــن حالــت را در نظر گرفتیم. 
یکی از اقدامات اســتفاده بهینه آب 
شرب در سطح شهر تهران و دیگری 
استفاده از منابع آب زیرزمینی بوده 

است.

مدیر عامل آبفای تهران ادامه  داد: 
برای اولین بار امسال کاهش مصرف 
داشــتیم، میزان مصرف آذرماه ۵۱ 
میلیــون متر مکعب بــود در حالی 
که این رقم پارسال ۵۵ میلیون متر 
مکعب بوده اســت، یعنی۴ میلیون 
متر مکعب کاهش مصرف داشته ایم.

وی تصریــح کرد: رودهای تهران 
رژیم برفی دارنــد اگر ذخیره برفی 
کم شــود ورودی کاهــش می یابد 
بنابراین امســال کمتریــن ورودی 
را داشــتیم کــه با اســتفاده ار آب 
زیرزمینی و مباحث فرهنگی تاکنون 

آب را تامین کردیم.
بختیاری دربــاره کیفیت آب در 
تهران بیان داشــت: کیفیت آب در 
همه نقاط کشــور اســتاندارد و در 
تهران ویژه اســت، ۱۳۵ آزمایشگاه 
در شــهر تهران به صورت لحظه ای 
آب را کنترل می کنند، بنابراین آب 
تهران نه تنها در خاورمیانه بلکه در 

دنیا بی نظیر است.
وی ادامه داد: در تابســتان وقتی 
تصفیه خانه کــرج و ماملو به دلیل 

سیالب ۱۸ ساعت از مدار خارج شد 
کیفیت آب بعد از مدت کوتاهی به 
حد مجاز رســید، در تهران به دلیل 
وجــود مخازن تــاب آوری باال رفته 
اســت. بختیاری با بیان اینکه ما در 
تهــران یک لحظه هــم قطعی آب 
نداشتیم، تاکید کرد: با تدابیر اتخاذ 
شده به سالمت از وضعیت سیالبی 
عبور کردیم و اجازه ندادیم سیالب 

وارد تصفیه خانه شود.
وی درباره هدررفــت آب گفت: 
هدررفت ظاهــری ۱۰ تا ۱۱ درصد 
و کل آب به حســاب نیامده ۲۲.۸ 
درصد اســت، تا افق ۱۴۱۰ باید به 
رقم استاندارد اروپا یعنی ۱۵ درصد 

برسیم.
وی رقم ســرمایه گــذاری برای 
۴۰۰؟میلیارد  را  هدررفــت  کاهش 
تومان برای هــر یک درصد کاهش 

عنوان کرد.
بختیاری درباره حجم استراتژیک 
تهران  بحرانی ســدهای  و وضعیت 
گفت: حجم استراتژیک در بازه های 
مختلف تعریف می شود، ما از حالت 

نرمال عبور کرده ایــم و وارد حجم 
البته  شــده ایم.  بحرانی  استراتژیک 
اگرچه انجام سدها کاهش یافته اما 
ورودی داریــم و در هر حال تفاضل 
میزان و ورود منفی است که بخشی 
به دلیل برودت است که ذوب برف 

کمتر می شود.
وی دربــاره برنامه های بلندمدت 
در صــورت تــداوم خشکســالی و 
کاهــش بارندگی گفت: موضوع اول 
مدیریــت مصرف اســت، در تهران 
ســرانه مصرف از دیگر نقاط کشور 
باالتر است یکی از کارهای فرهنگی 

و ایجاب مدیریت مصرف است.
وی ادامه داد: پروژه الر به کالن 
نیز اجرا می شود و خط دوم طالقان 

هم در دست اجرا است.
تهــران  ابفــای  عامــل  مدیــر 
تهران مدیریت  خاطرنشان کرد: در 
مصرف و کاهش مصارف غیرضروری 
بایــد در دســتور کار قرارگیرد، ۵ 
درصــد تهران بیــش از ۲ برابر الگو 
مصرف مــی کنند.اخطارهایی داده 
شده و یک ماه قطع موقت مشترکان 

پرمصرف را داشتیم.
وی بــا بیان اینکــه آب ۲۰ هزار 
مشــترک را قطــع کردیــم، افزود: 
بخشــی رعایــت مردنــد و از بازه 
بدمصرف خارج شدند ولی بخشی به 
وضعیت فعلی مصرف ادامه دادند که 

برخورد در دستور کار حدی است.
وی گفت: آب به ســختی تامین 
برخی  که  نیست  پذیرفتند  می شود 

به عادت سابق خود ادامه دهند.
بختیاری درباره فرونشســت نیز 
گفت: تهــران از جملــه نقاطی در 
کشــور اســت که فرونشســت باال 
و افــت آبخــوان دارد قبــال افت و 
فرونشست در ورامین بود به شهر و 
قلب پایتخت رسیده، عمق چاه ها به 
۳۰۰ متر رســیده و خطر بزرگی در 

کمین تهران است.
اینکه فرونشســت  با بیــان  وی 
بعد از مدتی قابل جبران نیســت و 
دشت با بارندگی هم احیا نمی شود، 
نتوانیم کنترل  اکر  خاطرنشان کرد: 
کنیم ضررهای جبــران ناپذیری به 

آب و خاک کشور وارد خواهد شد.

مدیر عامل آبفای استان تهران: تهرانی ها ۲۵ درصد آب کشور را مصرف می کنند

وزیر آموزش و پرورش: مصرف بهینه گاز نیازمند فرهنگ سازی از مقاطع پایه است
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدرسه جایگاه اصلی فرهنگ سازی در کشور است، گفت: فرهنگ سازی به منظور مصرف بهینه از مقاطع پایه و پیش از دبستان باید در دستور کار قرار گیرد. به گزارش شرکت ملی گاز 
ایران، یوسف نوری در دیدار از شرکت پاالیش گاز پارسیان به لزوم اصالح الگوی مصرف گاز در کشور اشاره و اظهار کرد: مصرف سرانه گاز در کشور ما به دلیل وفور این نعمت برای هموطنان، بیش از استاندارد جهانی است. از 
این رو الزم است که در موضوع بهینه سازی مصرف اقدام های سازنده ای انجام شود. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سال ۸۸ سیاست های اصالح الگوی مصرف را ابالغ کردند، افزود: از آن زمان اقدام های خوبی از سوی 
نهادهای مسئول انجام شده که در این خصوص می توان به نقش آفرینی نهادهای فرهنگی همسو با مأموریت های محوله، اشاره کرد. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کارآمدترین راهکار برای اصالح رفتار مصرف کننده 
به منظور بهینه مصرف کردن، فرهنگ سازی است، تصریح کرد: نهاد آموزش و پرورش و به طور مشخص مدرسه، جایگاه اصلی فرهنگ سازی است. در این باره می توان با تمرکز بر فرهنگ سازی از پایه در مقاطع ابتدایی و حتی 
پیش  از دبستان، درباره راهکارها و مزیت های مصرف بهینه به فرزندان و خانواده ها آموزش داد. نوری با اشاره به لزوم گزارش نشست های مشترک برای هم افزایی نهادهای مسئول در این عرصه گفت: مسئله بهینه سازی مصرف 

در بعد کالن آن در کتاب های آموزش و پرورش تا حد قابل قبولی درج شده، از این رو به نظر می رسد در زمینه فرهنگ سازی نیازمند اقدام های بدیع و خالقانه ای هستیم که باید با همکاری نهادهای ذی ربط شکل گیرد.

رییس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه:

بایدبحرانگازیراتاسال۱۴۲۰تحملکنیم
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یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱  ۷
  ۸ جمادی الثانی ۱۴۴۴ـ  اول  ژانویه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۴۹۸ـ  سال دهم-شماره ۳۳۹

سید محمد بهشتی مطرح کرد: اگر بخواهیم از حوادث طبیعی فرارکنیم باید کوچ نشین شویم
رئیس پیشین ستاد مدیریت بحران در میراث فرهنگی با بیان اینکه بیشترین بهره و منابع در نقاط سانحه خیز است، گفت: در سرزمینی مثل ایران اگر قرار باشد از حوادث طبیعی فرارکنیم و در 
نقاط خطرناک زیست نشود باید به روش کوچ نشینی زندگی کرد. سید محمد بهشتی که در زمان وقوع زلزله بم ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برعهده داشت و پس از زلزله نیز ستاد 
مدیریت بحران در میراث فرهنگی را مدیریت کرد، در نشست بازخوانی مدیریت بحران زلزله بم که عصر دیروز برگزار شد با یادکردن از قربانیان زلزله بم گفت: یکسری موارد وجود داشت که زلزله بم 
را از دیگر زلزله های کشور متمایز کرد. نکته اول این بود که زلزله بم تنها زلزله ای بود که برای بازسازی آن باید به بستر تاریخی فرهنگی محیط توجه می شد، در حالی که در دیگر زلزله ها ممکن بوده 
مرمت اثر باستانی رخ داده باشد ولی در بم برای اولین بار ناگزیر کل بستر طبیعی با شواهد تاریخی از اعصار بسیار دور در نسبت با پدیده زلزله مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: نکته تمایز دیگر 
زلزله بم این است که قبل از بم هرجا زلزله می آمد در نزدیکی آنجا شهر دیگری ساخته می شد، در بم هم ابتدا این موضوع مطرح بود که اطراف بم شهری ساخته شود ولی عماًل بم بودن بم برای اولین 
بار موضوعیت پیدا کرد و تصمیم بر این شد که بم در جای خود ساخته شود و این تصمیم با چالش هایی نیز همراه بود. 

وزیر بهداشت اعالم کرد

آمادهباشوزارتبهداشتبرایموججدیدکرونا
وزیر بهداشت با اشاره به شناسایی 
بیماری کرونا در  ســویه های جدید 
کشور، از آماده باش این وزارتخانه خبر 
داد و بر لزوم واکسیناسیون کرونا در 
گروه های پرخطر و همچنین پوشش 
ماسک بویژه در اجتماعات تاکید کرد.

دکتر بهــرام عین اللهــی با بیان 
اینکه جمهوری اســالمی ایران جزو 
موفق تریــن کشــورها در کنتــرل 
بیماری کرونا اســت، گفت: علت آن 
نیز در درجه اول همــکاری مردم و 
حمایت آنها، واکسیناسیون گسترده 
و رعایــت پروتکل های بهداشــتی و 
البته جانفشــانی کادر سالمت است؛ 
به طوری که نزدیک به سه ماه است 
که آمار فوتی های کرونا در کشور زیر 
۱۰ نفر و در برخــی روزها نیز صفر 
اســت؛ این درحالیست که در دنیا و 
برخی کشــورها مثل ژاپــن، آمریکا، 
آلمان، ایتالیا وضعیت خوب نیست و 
بر همین اساس هم ما مقداری نگران 
هستیم. وی به تشکیل جلسه ستاد 
ملی کرونا در روز گذشته اشاره کرد و 
افزود: با توجه به شناسایی سویه های 
جدید در کشــور، تاکید بیشتری به 

واکسیناسیون بویژه در افراد پرخطر 
داریــم و این افراد اگر شــش ماه از 
تزریق واکسن شان گذشته، حتما باید 

برای واکسیناسیون مراجعه کنند.
وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر 
واکســن به اندازه کافی داریم و ۵۰ 
میلیون ذخیره واکسن در کشور است. 
نکته مهم دیگر پوشش ماسک است 
بویژه در اجتماعاتــی نظیر هواپیما، 
اتوبــوس، قطار و ... حتما از ماســک 

استفاده شود.
وی ادامــه داد: در همین راســتا 
نیز روز گذشــته به وزیــر راه گفتم 
که هواپیماها مدتی اســت ماســک 
نمی دهند و این موضوع را باید الزامی 
کننــد؛ چراکه در هواپیمــا ویروس 
در حــال گردش اســت و هوا بیرون 
نمی رود و در داخل کابین می چرخد. 
به همین دلیل هم ماسک زدن الزم 

است.
وزیــر بهداشــت همچنین گفت: 
رعایت بیشتر پروتکل ها در اجتماعات 
دانشــجویی و دانش آمــوزی نیز به 

وزاری مربوطه تذکر داده شد.
وی ادامه داد: وزارت بهداشــت در 

حال رصد بیماری اســت و بر همین 
اساس هم هفته پیش دو سویه جدید 
در کشور شناسایی شد. این ویروسها 
ویژگی شان آن اســت که به سرعت 
می توانند منتشر شوند و همه گیری 
ایجاد کنند و ما در وزارت بهداشــت 

در حالت آماده باش هستیم.
وزیر بهداشــت افزود: روز گذشته 
در ستاد ملی مقابله با کرونا بر کنترل 
مرزها تاکید شــد. بر همین اســاس 
مرزها رصد می شوند و در کشورهای 
پرخطر دقت بیشتری در مورد ورود 
مسافرینشان به کشــورمان می شود 
و تســت های الزم پی سی آر گرفته 
می شــود و اگر فرد آلوده ای پیدا شد 
حتما قرنطینه می شود. در مجموع در 

آماده باشیم.
* آغاز پیــک جدید کرونا در 

کشور با ۳ سویه 
معاون بهداشت وزارت بهداشت با 
تاکید بر اینکه سه سویه جدید کرونا 
 BA۲ و XBB و BQ۱ به نام های
در بیماران اخیر مشاهده شده است، 
گفت: پیک جدید کرونا در کشور آغاز 

شده است.

دکتر حسین فرشــیدی - معاون 
بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی اظهار داشــت: 
همــکاران ما در وزارت بهداشــت از 
چهارشنبه شب دو سویه جدید دیگر 
در بین بیماران مشکوک به کووید۱۹ 
تشخیص دادند بنابراین تعداد سویه 
های جدید کرونا در کشــور به ســه 
 BA۲ و   XBB و   BQ۱ ســویه 
افزایش یافته اســت. وی افزود: وقتی 
ما سرعت غلبه ســویه BA۵ را در 
اروپا را رصــد می کنیم می بینیم که 
با شــیوع سویه BQ۱ سرعت انتقال 
ایــن بیماری افزایش یافته اســت و 
کشــورهایی همچون فرانسه و آلمان 

به سرعت درگیر شدند. 
فرشیدی با تاکید بر اینکه قدرت 
انتقــال XBB پنج برابر بیشــتر از 
دلتا اســت، گفت: باید به ســرعت، 
مرزها رصد شده و بیماران مشکوک 
شناســایی شــوند. معاون بهداشت 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی هشــدار داد کــه از زمان 
آخرین تزریق واکســن عمومی کرونا 
زمان زیادی گذشته و جمعیت قابل 

توجهــی از مردم کشــورمان نیز دز 
ســوم و چهارم کرونا را تزریق کرده 
اند و پیش بینی می شــود ظرف یک 
الی یک و نیــم ماه آینده دچار پیک 
جدید کرونا خواهیم شد و به اوج خود 
می رسد. فرشیدی در عین حال تاکید 
کرد که پیک جدید کرونا در کشــور 
آغاز شده است و ما از همه بیمارستان 
 ها و کادر درمان خواسته ایم که آماده 
باش باشند چرا که طی ۴ تا ۶ هفته 
آینده پیک به اوج خود می رسد. وی 
خاطر نشــان کرد: عالئم سویه های 

 XBB جدید کرونا به ویژه در سویه
از حالت کالســیک تب و ســرفه به 
سمت عالئمی همچون درگیری های 
گوارشی، خستگی و ســردرد تغییر 

کرده است.
بنابر اعالم وزارت بهداشت، معاون 
بهداشت وزارت بهداشت گفت: میزان 
بستری در ســویه های جدید کرونا 
به همان مقداری اســت که در سویه 
امیکرون وجود داشت اما هرچه تعداد 
بیماران بیشتر باشد درصد بستری نیز 

افزایش می یابد. 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

انتظار مردم از آموزش و پرورش باید کتاب های 
درسی باشد، نه مسائل حاشیه ای

دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش با بیان 
اینکه باید به یک فهم و درک مشــترک در زمینه 
آموزش و پرورش برسیم گفت: شورای عالی آموزش 

و پرورش یک نهاد فرادستگاهی و مردم نهاد است.
محمــود امانــی در نشســت روابــط عمومی 
دســتگاه های عضو این شــورا افزود: شورای عالی 
آموزش و پرورش ۱۰ سال قبل از انقالب مشروطه 
در ســال ۱۲۷۵ توسط عده ای از بزرگان کشور که 
دغدغــه تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم داشــتند با نــام انجمن معارف برای 
سیاســتگذاری و قانونگذاری در امر توسعه مدارس کشور راه اندازی شد تا اینکه در 
سال ۱۳۰۰ توسط مجلس شــورای آن زمان به نام شورای عالی معارف به رسمیت 

شناخته شد.
امانی افزود: این شورا با توجه به تاریخچه شکل گیری خود از اصالت طوالنی در 
کشور برخوردار است و افراد برجسته زیادی عضو آن بوده اند. تمام کشورها در باب 
آمــوزش و پرورش خود دارای یک نهاد سیاســتگذار و قانونگذار در حوزه آموزش و 
پرورش هستند. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه این شورا چون 
یک نهاد مســتقل و فرادستگاهی اســت در طول دوران فعالیت خود هیچگاه دچار 
چالش های سیاسی نشده و اســتقالل خود را حفظ کرده است گفت: در طول این 
سال ها قانون تشکیل آن چندین بار دچار تغییر و دگرگونی شده سیر تحولی زیادی 
را پشــت سر گذاشته اســت. امانی تصریح کرد: تعداد اعضای شورای عالی ۲۲ عضو 
اصلی، دو عضو ناظر مجلس و ۶ عضو وابسته است که هفت وزارتخانه و سازمان عضو 
آن هستند. وی افزود: اتقان مصوبات یکی دیگر از سرمایه های شورای عالی آموزش و 
پرورش است؛ یعنی دارای مصوبات حساب شده و با مالحظات همه جانبه نظام تعلیم 
و تربیت کشــور است و یکی از مشهورترین تولیدات آن سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش است. امانی ادامه داد: شورای عالی آموزش و پرورش از نهادهایی است که 
تاثیر جدی در فرآیندهای سیاســتگذاری و قانونگــذاری در حوزه آموزش و پرورش 
دارد. یکی از شعبه های تخصصی مجلس شورای اسالمی در حوزه آموزش و پرورش 
کشور است. دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش توضیح داد: این شورا در روند 
شکل گیری خود نقش کنشگری خوبی در روند آموزش و پرورش کشور داشته است 
به طوری که بســیاری از مجوزهای فرهنگی، علمی، آموزشی و هنری از طریق این 
شورا صادر شده است که اسناد آن در واحد اسناد و کتابخانه این شورا موجود است.

امانی تاکید کرد: شورای عالی به عنوان یک نهاد تخصصی باید جایگاه خود را به 
عنوان سیاستگذار و قانونگذار در حوزه آموزش و پرورش حفظ کند و از ظرفیت ها و 

امکانات سایر دستگاه ها برای بهبود روند آموزش و پرورش استفاده کند.
وی افزود: شــورای عالی یک نقطه اتکا، اطمینان و اعتمــاد برای دانش آموزان 
و خانواده هایشان اســت. روابط عمومی دستگاه های عضو شورای عالی می توانند به 
آموزش و پرورش برای تحقق اهداف خود کمک کنند تا این دستگاه عظیم بتواند به 
خوبی وظایف خود را انجام دهد. امانی با تاکید بر اینکه برای بهبود شــرایط آموزش 
و پرورش باید همه بسیج شوند گفت: نگاه مقوله ای، خاص و تک بعدی به آموزش و 
پرورش یک آفت است، این نگاه باید اصالح شود و خدمت به آموزش و پرورش را یک 
وظیفه ملی و همگانی ببینیم. وی بیان کرد: همه باید به این باور برسند برای توسعه 
و پیشرفت کشــور، آموزش و پرورش را در اولویت قرار دهند و در این میان مدرسه 

جایی است که آینده کشور در آن شکل می گیرد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: مدرسه آیینه واقع نمای آینده 
ماست؛ در مطالعات اندیشمندان و جامعه شناسان اهمیت و جایگاه آن بویژه در دوره 
ابتدایی مورد تاکید قرار گرفته است. امانی با اشاره به اینکه برای تعلیم و تربیت دانش 
آموزان باید بهترین ها را انتخاب کرد اظهار کرد: دغدغه اصلی جامعه و مسئوالن باید 
آموزش و پرورش باشــد و انتظار مردم از آموزش و پرورش باید کتاب های درســی 
باشد نه مسائل حاشیه ای و پیش پا افتاده. وی افزود: نسبت به برخی از مسائل دیگر 
اهتمام ملی وجود دارد به طور مثال واکسیناسیون کودکان، محیط زیست، نفت، گاز 
و... همین توجه ملی هم باید نســبت به آموزش و پرورش وجود داشــته باشد. برای 
کمک به آموزش و پرورش باید همه محدودیت را بر طرف کرد. دبیرکل شورای عالی 
آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مســئله اصلی جامعه باید آموزش و پرورش باشد 
اظهارکرد: آموزش و پرورش مرکز نهادینه سازی ارزش ها، فرهنگ ها و به نوعی مرکز 
پیشگیری از چالش ها و مسائل کشورهاست که با سرمایه گذاری و اولویت قائل شدن 
برای آن، آینده خود را تضمین می کنند. امانی افزود: حساســیت جامعه نسبت به 
آموزش و پرورش منجر به تصمیمات درســت می شــود. چرا برای اجرای یک سند 
۱۰ ســال باید طول بکشــد و در این مدت ۶ وزیر تغییر کند؟ عدم ثبات مدیریت 
بالی جان ســند شده است که اجرای آن سال ها طول کشیده است. وی ابراز کرد: 
باید به یک بلوغ مدیریتی در مورد اجرای سند تحول برسیم و یک هسته مرکزی و 
راهبردی برای اجرای آن تشکیل شود. این شورا متولی یک وظیفه خطیر ملی است 
که نیازمند همکاری و همراهی همه جامعه، دستگاه ها و نهادهای مختلف برای انجام 

این وظیفه مهم است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیســت ضمن اشــاره به اعتبارات محدود 
محیط زیســت و شرح اقدامات الزم در این زمینه 
گفت: اگر اعتبار محیط زیست افزایش پیدا نکند، با 
این وضعیت و اعتبار فعلی به هیچ وجه نمی توانیم 

تنوع زیستی کشور را حفظ کنیم.
حســن اکبری در پاســخ به این پرسش که آیا 
می توان از تنوع زیستی کشور با این میزان بودجه 
حفاظت کرد، اظهار کرد: خیر! چراکه اعتبارات ما 
بســیار محدود و کشور ما از تنوع زیستی گونه ها، 
تنوع اکوسیســتم و تنوع ژنی برخوردار اســت و 

جایگاه ویژه ای در دنیا دارد.
وی افزود: طبیعتا هزینه نگهداری از این گونه ها 
و اکوسیستم های متنوع نیز بســیار است چراکه 
کشــور در حال توسعه نیز است. ما با انواع توسعه 
از طریق دیم کاری کشــاورزی، معــادن، جاده ها، 
چرای دام و ... روبه رو هستیم. تمامی این فعالیت ها 
به شــدت بر طبیعت تاثیر می گذارد. از طرف دیگر 
در بسیاری از بخش های کشور هنوز با معضل شکار 
غیرمجاز مواجه هســتیم. دراثر این اقدام جمعیت 
بســیاری از گونه های ما کاهش یافته و در معرض 
خطر انقراض قرار گرفته است بنابراین این گونه ها 

به برنامه های ویژه ای نیاز دارند.
اکبری تاکیــد کرد: این برنامه ها نیازمند اعتبار 
خاص و بسیاری هستند اما متاسفانه تاکنون به طور 

قابل قبولی تامین نشده است.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست تاکید کرد: نکته حائز اهمیت درباره 
تامین اعتبارات این اســت که در تمام دنیا بخشی 
از کار حفاظت از تنوع زیستی بر دوش مردم است 
اما ما متاسفانه تمام بار حفاظت را بر دوش دولت 
گذاشته ایم و دولت نیز نتوانسته این نیاز را تامین 
کند. اکنون نیــز با وضع اقتصــادی و تنگناهای 
موجود در کشور طبیعتا آن طور که انتظار می رود 

این اعتبار تامین نخواهد شد.
وی به دو برنامه تامین اعتبار برای محیط زیست 
اشاره کرد که سازمان به دنبال آن ها است و توضیح 
داد: ابتدا باید زیرســاخت قانونی برای مشــارکت 
مردم در حفظ تنوع زیســتی را فراهم کنیم. برای 
این کار پیشــنهاداتی را به دولت ارائه کرده ایم که 
از محل تنوع زیستی و محیط زیست درآمدزایی و 
جاذبه هایی برای بخش خصوصی ایجاد شود، با این 
روش بخش خصوصی عالوه بر درآمدزایی بخشی 

از بار حفاظت را بر دوش می کشد.
اکبری با اشاره به برنامه دوم گفت: افزایش اعتبار 
تا زمانی که ما بتوانیم زیرساخت ها را فراهم کنیم 
اجتناب ناپذیر است. بدین جهت ما برای گونه های 
مختلف طرحی را تهیه کرده و به سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی فرســتاده ایم. در حال پیگیری این 
طرح هستیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد چراکه 
اگر محیط زیست افزایش اعتبار نداشته باشد با این 
وضعیت و اعتبار فعلی به هیچ وجه نمی توانیم تنوع 

زیستی کشور را حفظ کنیم.
 وی بــه اعتبارات ســال ۱۴۰۰ اشــاره کرد و 
گفت: مجموعه اعتبارات تخصیص یافته در ســال 
۱۴۰۰ ســازمان حفاظت محیط زیســت با هدف 
حفاظت از تنوع زیستی در سطوح زیستگاه، گونه و 

ژن مشتمل بر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه 
ای و اعتبارات ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران جهت 
مقابله با خشکسالی مناطق تحت مدیریت معادل 

۲۱۸ میلیارد تومان بود.
اکبــری ادامــه داد: از این مقــدار حدود ۱۴۰ 
میلیارد تومان ) معــادل ۶۴ درصد کل تخصیص 
ســال ۱۴۰۰( جهت تامین تجهیزات محیط بانی 
مناطق تحت مدیریت و تنهــا حدود ۷۸ میلیارد 
تومان اعتبار جهت اجــرای برنامه های تخصصی 
حفاظــت از زیســتگاه ها ، ۸۵ درصــد مدیریت 
گونه های در معــرض تهدید کشــور، ۱۳ درصد 
مدیریــت ذخائر ژنتیکی و چهــار درصد بانک ژن 

گونه ها اختصاص داده شده است.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیســت با بیــان اینکه در ســال ۱۴۰۰ 
به طور میانگین برای حفاظت و مدیریت مناطق 
چهارگانه تحت مدیریت سازمان به ازای هر هکتار 
فقط ۹۹۰۰ تومان هزینه شــده است، اظهارکرد: 
 Red ( ۱۲۸ گونه در معرض تهدید خطر انقراض
list IUCN ۲۰۲۱( در کشــور داریم که برای 
مدیریت هریک معادل ۱۰۵میلیون تومان هزینه 

شده است.
اکبــری در پایان اظهــار کرد: اعتبــار ابالغی 
ردیف های تملک دارایی های ســرمایه ای مندرج 
در قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ معادل ۳۳۹ میلیارد 
تومان است اما گزارش های واصله حاکی از آن است 
که از این میزان معادل تخصیص ســال گذشــته 
جهــت اجــرای اولویت های برنامــه ای تخصیص 
می یابد این در حالیست که برآورد اعتباری معاونت 
برای ســال ۱۴۰۱ جهت اجرای تکالیف و وظایف 
قانونی منطبق بر قوانین و اسناد باالدستی بالغ بر 
۱۵۰۰ میلیاردتومان بوده است بنابراین اعتبارات 
تخصیص یافته اختالف قابل توجه با اعتبار برآورد 

شده مورد نیاز دارد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد

تشدید برخورد پلیس با اخاللگران نظام ارزی
فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ از 
دستگیری ۱۱۹ اخالگر ارزی و کشف ۴۴۵ 
هزار واحــد ارزی خبــر داد و گفت: طرح 
برخــورد با اخاللگران نظام ارزی با شــدت 

بیشتری ادامه خواهد داشت.
ســردار حســین رحیمی در نشســت 
خبری که روز گذشته که با حضور روسای 
پلیس های تخصصی برگزار شد، در تشریح 
اقدامــات پلیس در برخورد بــا اخاللگران 
نظام ارزی ، گفت: پلیس با هماهنگی بانک 
مرکزی اقداماتی را در حوزه کنترل قیمت بازار و برخورد با سودجویان طال و ارز هم 

در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی را آغاز کرد.
وی ادامه داد: در همین راســتا نیز طی دو الی ســه روز گذشته بنا به درخواست 
مسئوالن بانک مرکزی با برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته حتی در روز گذشته 
اقدامات عملیاتی را درخصوص مقابله با اخاللگران نظام ارزی هم در فضای مجازی و 
هــم در فضای حقیقی انجام و این اقدامات باعث کاهش ۳۰۰۰ تومانی قیمت ارز در 
بازار شد. وی ادامه داد: این طرح که در مناطق تجمع صرافی ها بود انجام شد و ۱۱۹ 
نفر که متاسفانه تعدادزیادی از آنها دارای سابقه بودند دستگیر شدند. از این افراد ۴۴۵ 
هزار واحد ارزی به ارزش حدود شش میلیارد تومان کشف شد. فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ گفت:  ۲۰ نفر از این افراد با هماهنگی روانه زندان شــدند. این طرح از امروز با 
شدت بیشتری ادامه خواهد داشت. سردار رحیمی افزود: پلیس فتای ما نیز اقداماتی 
در ایــن زمینه انجام داد و در این راســتا نیز ۶۷ کانــال و صفحه در فضای مجازی 
شناســایی شــد و ۲۰ نفر از مدیران کانال ها احضار شــدند و پس از اخذ تعهد آزاد 
شدند ۴۶ صفحه نیز حذف شد. این صفحات میلیون ها عضو و بازدید کننده داشتند.

* اولتیماتــوم پلیس به اخاللگران و سوءاســتفاده کنندگان از 
نوسانات قیمت ارز و طال

وی در ادامه با اولتیماتوم به اخاللگران و سوءاستفاده کنندگان از نوسانات قیمت 
ارز و طال، گفت: به افرادی که در معابر و خیابان ها وحتی صرافی ها به افزایش قیمت 
ارز دامن می زند هشدار می دهم که پلیس رفتار آنان را رصد کرده و با آنان برخورد 
خواهد کرد. متاســفانه اقدامات این افــراد در اعالم قیمت های کاذب تاثیر زیادی بر 
افزایش قیمت ارز داشت. وی به کانال های مجازی اعالم قیمت نیز اشاره کرد و گفت: 
برخی از این کانالهای شناسایی شده در خارج از کشور فعالیت می کردند. البته ارتباط 

سازمان یافته ای در این خصوص با خارج از کشور وجود نداشت.

معاون محیط زیست هشدار داد: ۱۲۸ گونه درمعرض تهدید خطر انقراض

یک کارشــناس حوزه آب ضمن درخواست از وزارت 
نیــرو جهت مدیریت مصرف آب در پایین دســت ســد 
چم شــیر، گفت: آبگیری »چم شــیر« تنهــا در صورتی 
مناسب اســت که منجر به تعدیل شــوری خاک و آب 

منطقه و تولید انرژی برق آبی شود.
سد »چم  شیر« در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر 
دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد و روی رودخانه 
زهــره در مراحل پایانی ســاخت قرار دارد و شــمارش 
معکــوس برای آبگیری آن نگرانی ها را در خصوص تکرار 
یک فاجعه دوچندان کرده اســت؛ سدی که روی سازند 
گچســاران، یعنی همان سازندی که سد گتوند روی آن 
بنا شده، ساخته شــده است. این سد در سال ۸۹ مجوز 
ارزیابی زیســت محیطی خود را دریافت کرده و عملیات 
ساخت آن از ســال ۹۳ آغاز شده است. علی سالجقه - 
رییس ســازمان حفاظت محیط  زیســت - اوایل آذرماه 
گفتــه بود که تا وزارت نیرو نتایجــش را درباره آبگیری 
سد چم شیر ندهد، نمی توانیم پاسخ دهیم. اکنون پس از 
گذشــت حدود یک ماه وی دوباره گفته است که ما قباًل 
هم اعالم کردیم که اجازه گتوند دوم را نمی دهیم و مواضع 
ما همین اســت تا راستی آزمایی انجام شود. کارشناسان 
ما و وزارت نیرو مشــغول کارهای میدانی هستند و بعد 

از مشــخص شــدن نتایج آن اعالم موضــع می کنیم و 
هیچگونه آبگیری فعاًل انجام نمی شــود. این در حالیست 
که اکنون سد چم شیر در آستانه آبگیری است. این خبر 
بــا وجود اینکه هنوز وزارت نیرو نظر نهایی خود را اعالم 
نکرده اســت به گوش می رسد. آنچه تاکنون درخصوص 
احداث و آبگیری این ســد از کارشناسان محیط  زیست 
شنیده ایم، خساراتی است که بر منطقه تحمیل می شود. 
هدف از احداث این سد، آب دهی به اراضی کشاورزی در 
پایین دست استان کهگیلویه همچنین بوشهر و تامین آب 
شرب برای مردم این مناطق بوده است. در اردیبهشت ماه 
سال ۹۲ بود که مدیرعامل وقت شرکت توسعه منابع آب 
و نیروی ایران با اشاره به کلنگ زنی بلندترین سد بتنی 
دو قوســی جهان در ایران، بهره برداری از بلندترین سد 
خاکی کشــور و کلنگ زنی سد و نیروگاه چم شیر گفته 
بود: در مدت کوتاهی که از آغاز ســال گذشته، در سال 
حماسه سیاسی حماسه اقتصادی وزارت نیرو قبل از پایان 
اردیبهشت چندین حماســه بزرگ اقتصادی را از جمله 

موارد مذکور خلق کرده است.
* چم شیر حماســه ای اقتصادی یا عامل 

تخریب محیط زیست؟
اکنون محسن موسوی خوانســاری در پاسخ به این 

پرسش که آیا آبگیری سد چمشیر حماسه ای اقتصادی 
در جهت توسعه کشاورزی است یا باعث آسیب به محیط 
زیست و مردم منطقه می شود، اظهار کرد: بر اساس ادعای 
کارشناســان و مســئوالن وزارت نیرو، آبگیری چم شیر 
موضوعی است که براساس اصولی مطالعه شده بیان شده 
است چراکه به این نتیجه رسیده اند که با آبگیری چم شیر 
شوری آب رودخانه در فصل تابستان تعدیل خواهد شد.

وی با اشاره به دو نکته حائز اهمیت درباره این موضوع 
افزود: نکته اول در باالدست سد است. مطالعات این سد 
حدود ۲۰ سال قبل انجام شده است؛ به عبارتی این سد 
زمانی طراحی و اجرا شده که مصارف این آب در باالدست 
به این شکل نبوده است. اخیرا مصارف آب در باالدست در 
استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و نورآباد بسیار 
زیاد بوده به طوری که برنج کاری بســیار رواج پیدا کرده و 
آب به صورت پمپاژ برای آن اســتفاده شده و در نتیجه 
مصارف آب باال رفته است. نکته مهم این است که ما باید 
به مصارف آب باالدســت دقت و آن را کنترل کنیم که 
آســیبی به سد وارد نکند. به هر حال سد چم شیر با یک 

فرضیاتی اجرا شده است.
موسوی خوانساری ضمن اشــاره به نکته دوم درباره 
پایین دســت رودخانــه خیرآباد توضیــح داد: منطقه 

هندیجان و زیدون جزو استان خوزستان و منطقه خیرآباد 
در اســتان کهگیلویه و بویراحمد مناطق بسیار وسیعی 
هســتند همچنین مناطق بســیاری در این دو منطقه 
در حال توسعه کشــاورزی به وسیله تامین آب و ایجاد 
شبکه های آبیاری جدید هســتند. اگر این مصارف سد 
افرایش پیدا کند سطوح زیر کشت پیش بینی شده قبلی 
نیز زیر سوال خواهند رفت بنابراین وزارت نیرو نباید اجازه 
دهد که مصارف در پایین دست بیش از حد باال رود. وی 
تاکید کرد: متاسفانه در باالدست و پایین دست سد توسعه 
بسیار زیاد اســت که وزارت نیرو باید از آن ها جلوگیری 

کند تا این سد به اهدافی که دارد برسد.
* چم شیر به اهداف خود رسیده است؟

این کارشــناس آب درباره  این که اهداف احداث سد 
چم شــیر چه بوده اســت؟ توضیح داد: طراح سد اهداف 
احداث آن را در گزارش های خود آورده اســت اما ســد 
هنوز آبگیری نشده و اینکه به اهداف خود رسیده یا خیر 
بســتگی به بهره برداری از آن دارد. پس از بهره برداری از 
ســدها معموال مصارفی در پایین دست و باالدست آن ها 
تعریف می شود که اهداف سد را تحت تاثیر قرار می دهند. 
به عنوان مثال درباره ســد گتوند در پایین دســت آن تا 
محل ســد هیچ اتفاقی نیفتاده بود اما با رفتن به سمت 

اهواز و آبادان آب رودخانه به شدت شور و آلوده می شود. 
اینکه این موضوع مربوط به گتوند است توهم است چراکه 
بهره برداری بیش از حد و توجه نکردن به رودخانه باعث 

چنین مشکالتی شده است.
موســوی درباره اینکه با آبگیری چم شــیر موافق یا 
مخالف است؟ اظهار کرد: آبگیری سد چم شیر دارای یک 
کارفرما، مشــاور و تیم تخصصی است که باید تشخیص 
دهند ســد را آبگیری کنند یا نکنند؟ من تنها می توانم 

بگویم که از این سد و سیستم درست بهره برداری شود.
* مزایا و معایب آبگیری چم شیر

وی دربــاره مزایــا و معایب آبگیری چم شــیر ادامه 
داد: آب رودخانه در فصل تابســتان در منطقه زیدون و 

هندیجان به شدت شــور است و خاک های آن منطقه را 
نیز به شدت شور کرده است. یکی از اهداف سد چمشیر 
این اســت که بتواند شــوری خاک و آب را تعدیل کند. 
اگر آبگیری برای رسیدن به این هدف باشد، خوب است. 
موسوی خوانســاری افزود: نکته دوم این است که بتواند 
تولید انرژی برق آبی که نوعی انرژی تجدیدپذیر اســت، 
داشــته باشد. بدین جهت برای رسیدن به این هدف نیز 
مناسب است. وی در واکنش به مخالفان چم شیر گفت: 
آن ها باید بتوانند در سلســله جلســاتی از مسئوالن سد 
سوال کنند و به پاسخ های مورد نظر خود برسند چراکه 
هیچ کس بهتر از مهندسان مشاور طرح و کارفرمای آن 
پاسخ این سؤاالت را نمی داند. موسوی خوانساری در پایان 
تاکید کرد: متاسفانه در فضای مجازی و روزنامه ها مسائل 
و مواردی مطرح می شــود که از نظر دســت اندرکاران و 
مجری طرح مورد تأیید نیست. به عنوان نمونه در مورد 
بحث تامین مالی چین و اعتباراتی که چین داده یا نداده 
صحبت هایی شــده اســت این در حالیست که باید این 
موضوع را از مجری طرح ســوال کننــد که واقعیت چه 
بوده است. متاسفانه هنوز بدون دانستن واقعیت بیان این 
مسائل در فضای مجازی و روزنامه ها باعث به وجود آوردن 

مشکالتی شده است.

اما و اگرهای آبگیری سد »چم شیر«
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۸ یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱  
  ۸ جمادی الثانی ۱۴۴۴ـ  اول  ژانویه ۲۰۲۳

شماره پیاپی ۴۹۸ـ  سال دهم-شماره ۳۳۹

پیمان جبلی رئیس رســانه ملی و معاونان سازمان 
صدا و ســیما در نشستی صمیمانه با حضور حمیدرضا 
حاجی  بابایی رئیس، محمد خدابخشی نایب رئیس اول، 
سید محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس دوم و دیگر 

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، ضمن تشریح برنامه های پیش روی سازمان با اشاره 
به ارتباط مؤثر و کارآمد رســانه ملی و مجلس شورای اسالمی  اظهار داشت: سازمان 
صدا و ســیما رسالت خطیری در توسعه فرهنگی و بازنمایی تحوالت اجتماعی ایران 
برعهــده دارد و ارتباط بــا بعد حاکمیت برگرفته از بدنه جامعه ما را در رســیدن به 

اهدافمان کمک می کند.
بــه گزارش ســرزمین پویا به نقل از روابط عمومی رســانه ملــی،وی راهبردها و 
راهکارهای ارتقای فعالیت های سازمان را در گرو رفع مشکالت موجود دانست و گفت: 
رسانه ملی با ساختاری وسیع، متولی فعالیت دهها شبکه رادیویی و تلویزیونی با تنوع 
قومی و در سطوح استاتی، ملی و بین المللی با حدود سی زبان زنده دنیا است و هدایت 
این بدنه وزین در دوره تحول نیازمند همکاری و یاری بخش های مختلف در کشــور 
اســت. جبلی افزود: با توجه به عزم حاکمیت برای پیشــرفت در همه قوا، رسانه ملی 
علی رغم تحریم ها و چالش هایی که دشــمنان طراحی کرده اند، مسیر تحول را پیش 
گرفته  و اگرچه سایه تحریم های پیاپی رسانه ای صداوسیما را با چالش های متعددی 
روبه رو کرده، با عزم جزم مدیران رســانه، این توطئه ها به شکل قابل توجهی خنثی 
شده است؛ اما ما برای مقابله همه جانبه با این اقدامات همچنان نیازمند حمایت  های 

همه جانبه مجلسیم.
وی دلیل این فشارها را که تازه ترین آن سه بار تحریم رسانه ملی در فاصله ۲ ماه 

است، مؤثر و مفید بودن عملیات رسانه ای رسانه ملی دانست.
رئیس رسانه ملی با اشاره بر لزوم هوشیاری در فتنه های اخیر نیز گفت: رسانه ملی 
با فتنه های دشمنانی روبه روست که اجازه بیان حقیقت را نمی دهند و ورود صداوسیما 

با بنیه قوی است که فتنه ها را خنثی می کند.
* حمایت مجلس از تولیدات فاخر و انقالبی

در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی  با اشاره به اهمیت 
ساماندهی فرهنگی گفت: در چشم انداز فرهنگی باید ساماندهی فرهنگی را در اولویت 
قرار دهیم. حمیدرضا حاجی بابایی از متولیان اصلی امور فرهنگی در کشور نیز یاد کرد 
و گفت: سازمان صداوســیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پاسخگویان و متولیان 
اصلی تولیدات فرهنگی در کشور هستند و باید برای تولید آثار فاخر و ارزشمند، بودجه 

بهتری برای آنان اختصاص پیدا کند.
نایب رئیس دوم کمیســیون برنامه و بودجه هم با اشــاره به مقابله رسانه ملی با 
فتنه های اخیر گفت: رســانه ملی یک تنه مقابل رســانه های معاند ایستاد و در این 
برهه خوب درخشید. سید محمدرضا میرتاج الدینی اظهار کرد: صداوسیما برای برخی 
زیرساخت ها نیاز مالی دارد که به آن توجه می کنیم و آماده هر گونه حمایت بودجه ای 
هستیم. وی با اشــاره به اهتمام رسانه ملی برای ساخت سریال تاریخی شیخ محمد 
خیابانی گفت: شیخ محمد خیابانی از رهبران مشروطه است که همزمان با قیام میرزا 
کوچک خان جنگلی در گیالن با هدف پیاده سازی قانون اساسی قیام کرد و امیدواریم 

این سریال به زودی کلید بخورد.
محمد خدابخشی نایب رئیس اول نیز گفت: ما هم اعتقاد داریم صداوسیما در جبهه 
فرهنگی مأموریت ســنگینی برعهده دارد و توجه به اهمیت این حوزه در دستورکار 
مجلس است. همچنین ولی اهلل فرزانه دبیر دوم کمیسیون با اشاره به لزوم اجرای برخی 
از کارهای بزرگ و فاخر در صداوســیما تصریح کرد: یکی از معضالت کشور در حوزه 
نقدینگی و تخصیص بودجه، تخصیص بودجه فرهنگی به نهادها و تشــکیالت متعدد 
اســت؛ اما باید توجه داشت که رسانه ملی یکی از مهمترین جبهه های فرهنگی است 

که باید مورد حمایت قرار بگیرد.

پیمان جبلی:

تحریم ها نشانه مؤثر و مفید بودن 
عملیات رسانه ای رسانه ملی است

دیدار مشترک رئیس سازمان سینمایی با هیات سینمایی روسی؛

شاهدشکلگیریافقهایجدیدفرهنگیدرجهانهستیم
رئیس سازمان سینمایی کشور با 

هیات سینمایی روسی دیدار کرد.
به گزارش ســرزمین پویا به نقل 
از اداره کل روابط عمومی ســازمان 
ســینمایی، محمد خزاعــی رئیس 
ســازمان سینمایی کشــور با هیات 
امروز در محل  ســینمایی روســی 

سازمان سینمایی دیدار کرد. 
در ایــن جلســه خزاعــی ضمن 
خوش آمدگویی به هیات روســی، در 
خصوص تعامالت فرهنگی با روسیه 
گفت: روابط فرهنگی ایران و روسیه 
هر روز درحال گســترش اســت و 
مردم ایران شناخت خوبی از ادبیات 
داستانی و آثار نمایشی روسیه دارند 
و حتی در دانشگاه های معتبر ما این 
آثار جزو واحد های درســی تدریس 

می شود.
وی افزود: وظیفه ماست در حوزه 
سینما، دو کشــور را به هم نزدیک 
کنیم چرا که ســینما تاثیرگذارترین 
زبــان دنیا برای نزدیکی کشــورها و 
ملت ها اســت و باید از این ظرفیت 
بهــره  الزم را ببریم. در این راســتا، 
ایــران هرگونه آمادگــی همکاری را 

دارد.
وی بــا تاکیــد بر اینکه ســینما 
و رســانه راهبردی تریــن ابــزار در 
دیپلماسی عمومی و گسترش روابط 
ملت هاســت افزود: در سفر به مسکو 
بــه نتایج خوبــی در وزارت فرهنگ 
روســیه رســیده ایم و در بخش های 
مختلف از جمله برگزاری هفته های 
فیلم روسیه، اکران و پخش فیلم های 

ایرانی در روســیه، ایجــاد دبیرخانه 
فیلمسازان کشورهای عضو  کارگروه 
شانگهای و غیره نیز مذاکرات خوبی 

صورت گرفته است.
وی ضمــن اظهار امیــدواری در 
اجرایی شــدن مباحث مطرح شده، 
از پیگیری سازمان سینمایی نسبت 
به موضوعــات مورد بحــث در این 

مذاکرات خبر داد.
ســینمایی  ســازمان  رئیــس 
خاطرنشــان کرد: در سفر اخیرم به 
مســکو در مقایسه با ســفر قبلی ام 
که ده ســال پیش صــورت گرفته 
پیشــرفت های چشمگیر  بود شاهد 
سینمای روسیه بوده ام و روند افزایش 
زیرســاخت ها،  توســعه  و  تولیدات 
پلتفرم ها و ســینمای پروداکشن در 
این کشور را تحســین می کنم. این 
سرمایه گذاری  نشان دهنده  پیشرفت 
پایدار در حوزه سینما و شکل گیری 
ظرفیت های بزرگ سینمایی جدید 

در روسیه است.
وی اظهار داشــت: غرب به دنبال 
منزوی کردن سینمای ایران و روسیه 
است و امیدوارم با بهره مندی از وجوه 
مشترک دو کشور برای مطرح شدن 
در ســطح بین الملــل و تبدیل به 
مرجعیت فرهنگی سینمایی استفاده 
شــود تا با تبادل تجارب بین ایران و 
کشورهای همسو به مرجعیت بزرگ 

سینمایی تبدیل شویم.
به گفتــه وی، غرب با سیاســت 
یــک جانبه گرایی تالش دارد تا مانع 
رشد فرهنگی و توسعه صنعت سینما 

در سایر کشورها شــود و در این راه 
اســتراتژی تحریم را در پیش گرفته 
اســت که محکوم به شکست خواهد 

بود.
خزاعی با بیان اینکه دنیای امروز 
جدید  افق های  شــکل گیری  شاهد 
فرهنگی اســت، بیان کــرد: اکنون 
شاهد شکل گیری قطب های جدید 
ســینمایی و فرهنگــی در جهــان 
هستیم و با روند رو به افول فرهنگ 

غربی این فرآیند بیشتر می شوند.
در ادامه این دیدار والری ایوانوویچ 
تونکیــخ رئیــس هیئــت اعزامی و 
معاون اتحادیه سینماگران روسیه با 
بیان اینکه ایران کشــوری سرشار از 
دوستی، مهمان نوازی و فرهنگ غنی 
است گفت: این گرمای مهمان نوازی 
و اســتقبال را عــالوه بــر فضاهای 
غیررســمی در محیط های رسمی و 

مذاکرات نیز احساس کردیم.
وی ادامه داد: ما هیاتی از اتحادیه 
سینماگران مردمی روسیه هستیم و 
ایده ما، ایجاد انجمن مشترک مابین 
ایران و روســیه در زمینه سینماست 
که قدم های نخســت آن آغاز شده 

است.
الکساندر ســاالمونوف مقام ارشد 
اداره  ســینماگران روسیه نیز، گفت: 
مذاکرات ما با هیات ایرانی مثمرالثمر 
بوده و خوشبختانه، اولین باری است 
که روزهای سینمای روسیه در ایران 

برگزار می شود.
بــه گفته وی؛ امــروز فرهنگ به 
مســیر های جدیدی رفته و راه خود 

را پیــدا می کند. ما چشــم انداز های 
بلندمدتــی را برای ســینما در نظر 
داریم که در این چشم انداز همکاری 
کشورهای حوزه اوراسیا داشته باشیم 
و بــا ظرفیت خوبی که ایــران دارد 
امیدوارم جواب مثبتی از طرف ایرانی 

دریافت کنیم.
وی افــزود: دو پــروژه بین المللی 
آکادمی ســینمای اوراســیا و پروژه 
فرهنگی خــزر بزرگترین برنامه های 
ســینمایی روسیه اســت و در این 
زمینه اشتیاق بسیاری برای همکاری 
با ایران داریم. اولیــن باری که ایده 
جشــنواره اوراسیا و خزر مطرح شد، 
توانســته ایم حمایت پوتین و دولت 

های اوراسیا را جذب کنیم.
الکســاندر ســاالمونوف بــا بیان 
اتفاقات خوبی  اینکه مطمئن هستم 
در حــوزه همکاری های ســینمایی 
شروع شــده اضافه کرد: برای تحقق 
بالنده نیاز به  چشم انداز ســینمایی 
کمک کشورهای حوزه خلیج  فارس 

به خصوص ایران داریم.
ســینماگران  اداره   ارشــد  مقام 
پروژه  اساسنامه  کرد:  عنوان  روسیه 
آکادمی اوراسیا در حال آماده سازی 
اســت و برای ما مهم است که چه 
کســانی در ایــن پروژه  مشــارکت 
می کننــد. تاکید اصلــی بر نزدیکی 
نگاه سینمایی کشــورها به یکدیگر 
است و اندیشــه آزادانه ای را دنبال 
می کنیم. در ایــن پروژه بخش های 
متنوعی وجود دارد و جایزه آکادمی 
مهمترین بخش آن است. وی ادامه 

داد: ما نمی خواهیم اســم اسکار را 
بیاوریم و تقلیدی از آن کنیم اما به 
دنبال جایزه ای در حد اسکار هستیم 
و در صدد حمایت از ســینماگران و 
کمک به کســانی هســتیم که در 
آینــده در این جشــنواره شــرکت 
خواهند کــرد. اهمیت این جایزه به 
میــزان قابل توجهی اســت. اگر از 
داشــته  تمایلی وجود  ایرانی  طرف 
ایران در کمیته  باشــد می خواهیم 
اجرایی همــکاری مشــترکی با ما 

داشته باشد.
الکساندر ساالمونوف اظهار داشت: 
دومین پروژه، برنامه فیلم خزر است 
و بــه دنبال نگاه مشــترکی با ایران 
هســتیم. این ایده زمانی مطرح شد 
که نمی دانستم این ایده در ایران نیز 
مورد بحث است. نقطه مشترک این 
همایش ، شرکت کشورهای حاشیه 
دریای خزر است و ما قصد برگزاری 

آن بر روی دریای خزر داریم. 

وی تاکید کرد: این اهداف بزرگ 
اســت و احقاق آن نیاز به گام های 
کوچک دارد کــه برگزاری روزهای 
سینمای روســیه در ایران نیز قدم 

کوچکی در این زمینه بوده است
بولونتیکــف  کیموویــچ  ایــوان 
تهیه کننــده فیلم »بدون ایوان دفنم 
نکنیــد« در این دیــدار عنوان کرد: 
برای حفظ دوســتی نیــاز به نقطه 
مشترک و گسترش آن داریم. ایجاد 
کارگروه مشــترک از سینماگران دو 
کشــور منجر به انتقال خالقیت بین 
دو کشور می شــود و قطعا به نتایج 

خوبی در این زمینه خواهیم رسید.
وی افزود: همیشــه باید ارتباطی 
غیررســمی وجود داشــته باشد. ما 
عالوه بر نقاط مشترک، نقاط افتراقی 
داریــم که بــا همکاری بــه تفاهم 
می رسد. شروع درســت، مهم است 
و ایده ســاخت کارگروه مشــترک 

منحصر به فرد است.

درمان خانگی برای کاهش تب بدون دارو
نوشــــــین طاهری نوری-از نظر پزشکی، تب با عنوان »پیر کسیا« شناخته 
میشــود، اگر درجه حرارت بدن باالتر از دمای معمولی )۳۷ درجه سانتی گراد( برود، 
یعنی به تب مبتال شــده ایم. در بیشتر مواقع تب نرمال هیچ مشکلی ایجاد نمیکند، 
اما تب باال به خصوص برای کودکان بسیار خطرناک است بنابراین باید درمان تب در 

اولویت قرار گیرد.
تــب، به بدن کمک میکند تا با عفونت مبارزه کنــد. ما در اثر قارچ ها، ویروس ها، 

باکتری یا مواد سمی درگیری که بدنمان حمله میکنند، دچار تب میشویم.
توصیه های خانگی برای درمان تب

1- آب:
حمام کنید. حمام کردن باعث میشــود که عضالت شما شــل شوند و اگر احیانا 
احساس خستگی کردید، تســکین تان میدهد. اگر نمیخواهید که حمام کنید، فقط 
دستها، پاها و صورتتان را با آب ولرم بشویید. این کار نیز برای درمان تب های نرمال، 

مناسب خواهد بود.
2- دمای اتاق را کاهش دهید:

دمای اتاق را پایین بیاورید، البته اگر سردتان است، بگذارید که فن خاموش بماند. 
این کار باعث راحتی و آرامش شما میشود. خودتان را در پتو و لباس نپوشانید! این کار 

باعث میشود تا تب طوالنی تری داشته باشید.
۳- رژیم غذایی:

زمانی که بیمار هستید، از مصرف مواد غذایی سنگین و هله هوله بپرهیزید. به میزان 
کافی از مایعات و آب اســتفاده کنید. غذای سبک و همچنین ماست خنک و بستنی 
یخی بخورید. خوردن این خوراکی ها واقعا به پایین آمدن دمای بدنتان و پایین آمدن 

تب کمک میکند.
4- آسپرین:

بعد از خوردن یک چیز سبک، آسپرین بخورید.
۵-چای ریحان:

یک قاشق غذا خوری برگ ریحان تازه و خرد شده و یک چهارم قاشق غذا خوری 
فلفل بردارید. آنها را درون یک فنجان آب بجوشــانید. به مدت ۵ دقیقه صبر کنید تا 
دم بکشــد و سپس آن را صاف کنید. این نوشیدنی به آرام کردن بدنتان بسیار کمک 

خواهد کرد.
۶- کرم تارتار:

دو نیم فنجان آب بردارید، یک دوم قاشق غذا خوری آب میوه، یک دوم قاشق غذا 
خوری عسل و یک و نیم قاشق غذا خوری کرم تارتار. همه مواد را به آب اضافه کنید و 

با هم مخلوط کنید و از نوشیدن این چای لذت ببرید.
۷- چای پونه کوهی:

یک قاشق غذا خوری پونه کوهی و یک قاشق غذا خوری مرزنگوش بردارید. آنها را 
همراه با آب با هم ترکیب کنید. اجازه دهید تا به مدت ۴ الی ۵ دقیقه دم بکشد سپس 
صبر کنید تا خنک شود و به چای تان اضافه کنید. این نوشیدنی به پایین آمدن تب 

کمک خواهد کرد.
۸-آب سیب:

یک سیب را بردارید و آن را در یک و نیم فنجان آب بجوشانید. اجازه دهید، آن قدر 
بجوشــد تا سیب نرم شود. این ترکیب را صاف کنید و کمی عسل به آب سیب اضافه 

کنید.این نوشیدنی را بجوشانید، زیرا احساس خوبی در شما ایجاد میکند.
۹- آب کاهو:

چنــد برگ کاهوی تازه را درون ظرف بریزید و آب گرم به آن بیفزایید. مدتی صبر 
کنید تا برگ کاهو در آب خیس بخورد و سپس آن را صاف کنید. یک قاشق غذا خوری 

عسل به این نوشیدنی اضافه کنید.
اجازه دهید تا این ترکیب خنک شود. آن در فاصله های منظم بنوشید تا تب تان 

پایین بیاید.
10- آب کشمش:

هفت ونیم فنجان آب و سه چهارم فنجان کشمش تازه را با هم مخلوط کنید. اجازه 
دهید که این ترکیب، به مدت چند دقیقه بجوشد. سپس آن را صاف کنید. برای تمام 

شدن تب، این ترکیب را ۶ بار در روز بنوشید.
11-سیر:

یک حبه سیر را له کنید و همراه یک فنجان آب درون یک ظرف بجوشانید. سیر 
را در آن بریزید و به مدت ۵ دقیقه صبر کنید تا دم بکشد. اجازه دهید تا این ترکیب 
به دمای اتاق برســد و سپس آن را صاف کنید. این نوشیدنی را برای درمان عالئم تب 

بنوشید.
12- چای عسل و زنجبیل:

چای معمولی و همیشگی خود را درست کنید و یک دوم قاشق غذا خوری زنجبیل 
تازه و خرد شده و یک قاشق غذا خوری عسل را به آن اضافه کنید. اجازه بدهید تا به 
مدت چند دقیقه دم بکشد و سپس آن را صاف کنید. این نوشیدنی را به صورت گرم 

بنوشید. این ترکیب گلو را نرم میکند و سرماخوردگی و سرفه را درمان میکند.
1۳- ترکیبات گیاهان دارویی را تست کنید:

این درمان خانگی را زمانی که احساس میکنید تب دارید، تست کنید. ۲ فنجان آب 
را بجوشانید و یک قاشق غذا خوری بومادران، یک قاشق غذا خوری گل آقسطی و یک 
قاشق غذا خوری نعناع به آن اضافه کنید. اجازه دهید تا این گیاهان به مدت ۱۰ دقیقه 

دم بکشد. این نوشیدنی را گرم بنوشید،تا از باال رفتن تب جلوگیری کند.
14- سرکه:

یک فنجان و نیم سرکه را درون وان حمام بریزید و به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه در وان 
بنشینید. این روش باعث کاهش تب میشود.

1۵- کنگر فرنگی:
یک کنگر فرنگی را در آب بجوشانید. تا زمانی که نرم شود. بعد از سرد شدن، قسمت 

وسط برگ های آن را بخورید.
1۶- پیاز:

یک پیاز خام را نصف کنید. آن را به وسیله یک تکه پارچه ضخیم و گرم در زیر پای 
خود ببندید. همچنان میتوانید برش های پیاز خام را در جورابتان قرار دهید و آنها را 

بپوشید. این درمان تاثیر بسیار مثبتی در کاهش تب دارد.
1۷- دانه خردل:

یک قاشق غذا خوری دانه خردل را در یک فنجان آب گرم بجوشانید. اجازه دهید 
که به مدت ۵ دقیقه بجوشد و بعد آن را صاف کنید و بنوشید.

1۸- سیب زمینی:
یک سیب زمینی را برش دهید و آن را در سرکه خیس کنید. اگر احساس میکنید 

که پیشانی تان داغ شده است، برشی از این سیب زمینی را روی آن بگذارید.
1۹- روغن زیتون:

دو قاشق غذا خوری روغن زیتون را حرارت دهید ) نباید حرارت خیلی زیاد باشد ( 
و تا زمانی که روغن ولرم شد، ۲ حبه سیر خرد شده را به آن اضافه کنید. این ترکیب 
را در یک کاسه بریزید و کف پایتان بمالید. این کار را زمانی که تب دارید انجام دهید.

20- جوراب مرطوب:
پایتان را در آب ولرم قرار دهید. جورابتان را هم در آب ســرد بخیســانید. جوراب 
مرطوب درست قبل از رفتن به رختخواب بپوشید و بعد یک جفت جوراب پشمی روی 

آنها بپوشید. این کار کمک میکند تا از شر تب خالص شوید.

معاون گردشگری: تا آخر سال پول برای تبلیغ ایران نداریم
معاون گردشگری کشور در عین حال که از پیشنهاد اعتباری برای مقابله با ایران هراسی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد، گفت:  تاکنون هیچ مجوزی داده نشده که تا آخر سال پول و یا اعتبار اضافی برای تبلیغ ایران 
اختصاص داده شود. به دنبال هشدار منع سفر به ایران از سوی برخی کشورها و لغو سفر گردشگران خارجی در ماه های اخیر و همچنین کاهش سفرهای داخلی بنا بر اظهارات فعاالن گردشگری و در ادامۀ آن، بحران معیشت 
و اشتغال در صنعت گردشگری کشور، علی اصغر شالبافیان درباره استراتژی و دستور کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای خروج از این وضعیت گفت:  بسته مقابله و نحوه مواجه با حوادث، تدوین شده که 
به دولت نیز ارائه شده است، برخی از مفاد این بسته تصویب شده است، از جمله معافیت مالیاتی دو ساله و برخی از مفاد نیز در حال اجرا است، مثل برخی بخشنامه ها و جلساتی که با سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی 
برگزار شده است. او افزود:  برای مقابله با ایران هراسی نیز پیشنهاداتی در قالب بودجه ۱۴۰۲ ارائه شده است که منتظر نهایی شدن الیحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه هستیم. معاون گردشگری با توجه به بحرانی که 
اشتغال و معیشت فعاالن گردشگری را نشانه گرفته است، درباره تدابیر و اقدام احتمالی که تا پایان سال از سوی این معاونت پیش بینی شده است،  اظهار کرد:  تا آخر سال تنها از محل بودجه محدودی که در اختیار وزارتخانه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و همچنین از محل بودجه مسؤولیت های اجتماعی، موضوع را پیگیری می کنیم، اما این که در سال ۱۴۰۱ پول جداگانه ای قطعا بگیریم، هنوز چنین مجوزی دریافت نکرده ایم.


