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امین دلیری، اقتصاددان پاسخ داد؛

چگونه می توان از فقیرتر شدن جامعه 
جلوگیری کرد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

قبل از اتمام سال برای حقوق و دستمزد 
کارگران تصمیم خواهیم گرفت

مجری پروژه کاالبرگ الکترونیک تشریح کرد؛

 جزئیات جدید طرح 
کاالبرگ الکترونیک

وزیر اقتصاد: 

 مردم پیشرفت های دولت را
 احساس نمی کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: 

نمیتوانیم در امور داخلی شرکت 
مخابرات مداخله کنیم

روایت جبلی از دلیل نامه به رئیس جمهور؛

 رقابتی با پلتفرم ها نداریم

 علت افزایش قیمت قبوض گاز 
برخی از مشترکان خانگی چیست؟

صفحه صفحه ۲۲ صفحه صفحه ۲۲

وزیر آموزش و پرورش به ادعای انفصالش از خدمت واکنش نشان داد؛

 القا می کنند که فساد سیستمی است 
و دستاوردهای ما نمایشی

هر آنچه از ۲۴ فیلم »سودای سیمرغ« می دانیم
صفحه ۸

صفحه ۷

معاون سازمان نظام پزشکی تشریح شد؛

 خطر »آبکی شدن«  خطر »آبکی شدن« 
خدمات سالمتخدمات سالمت

از سوی مرکز آمار؛

میزان افزایش و کاهش قیمت میزان افزایش و کاهش قیمت 
خوراکی ها اعالم شدخوراکی ها اعالم شد

صفحه ۲ صفحه ۷
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هفته نامه

صفحه ۳ 

صفحه ۳

صفحه ۴

صفحه ۵

صفحه ۴

صفحه ۸

صفحه ۶

معــاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی بعد 
از برگزاری نشســت ایمنــی محورهای مواصالتی 
استان ها، گفت: میزان تصادفات در کشور افزایش 
یافته اســت و بر تعداد متوفیان و مجروحان اضافه 

شده است.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، نشســت 
بررسی وضعیت ایمنی راه های پنج استان تهران، 
مرکزی، ایالم، سمنان و خراسان جنوبی که نسبت 
به سال گذشــته با افزایش تلفات جاده ای مواجه 
بوده اند، با حضور معاون حمل ونقل و رئیس مرکز 
تدوین مقررات وزارت راه و شهرســازی و جمعی 
از مدیران راهداری استان ها در ساختمان دادمان 

وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست مدیران استانی تهران، سمنان، 
ایالم، مرکزی و خراسان جنوبی به تفکیک گزارش 
مقایســه ای آماری، تحلیل وضعیت ایمنی و آمار 

زیرساخت های جاده ای و راه ها را ارائه دادند.
رضا نفیسی رئیس مرکز تدوین مقررات و ایمنی 
حمل ونقل، با بررسی گزارش های ارائه شده، گفت: 
آمار میانگین تلفات جاده ای طی ۹ ماهه اول سال 
آسیب شناسی و تحلیل نقطه به نقطه شود چرا که 

یافتن مشکل و برنامه ریزی ضروری است.
همچنین شهریار افندی زاده معاون حمل ونقل 
وزارت راه و شهرسازی در این جلسه گفت: با توجه 
به آمار و ارقام ارائه شده، میزان تصادفات در کشور 
افزایش یافته است و بر تعداد متوفیان و مجروحان 
اضافه شده اســت. افندی زاده این آمارها را اعالم 
خطر دانست و افزود: در تحلیل های ارائه شده فقط 
عدد اعالم شــده و فاقد تحلیل است بنابراین علل 
مشــخص نیست. وی با اشــاره به این که تحلیلی 
از نظر اثر وســایل نقلیه نداریم، خاطرنشان کرد: 
تحلیل ها بایستی روی شــاخص های زمانی مثال 
ساعت ۸ شب تا ۴ صبح و یا شاخص مکانی که در 
کدام محور تصادف به وقوع پیوسته است، صورت 

بگیرد. معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرســازی 
تأکید کرد: بایستی در کمیسیون ایمنی شاخص ها 
و معیارهای مختلفی از جمله تعداد ســفر در هر 
محور، شاخص سرعت، نسبت تعداد وسایل نقلیه 

به سرعت و ... را برای ارزیابی به دست بیاوریم.
وی ادامــه داد: هــر اســتانی باید بر اســاس 
شاخص ها مشخص کند در کدام محورها بیشترین 
تلفات را دارد و بنا بر موارد گفته شــده به نگرش 
جدید نیاز داریم. در پایان مقرر شــد برنامه ای به 
صورت مدون از ســوی وزارت راه و شهرسازی به 
معاون اول رئیس جمهور ارائه شود، تخصیص اعتبار 
صورت گیرد، کمیسیون ایمنی استان ها جداگانه 
تشــکیل شــود، مدیران کل راهداری به همراهی 
رئیس شورای هماهنگی استان و استاندارها هرماه 
کمیســیون را تشــکیل دهند و صورتجلسه آن را 
ارســال کنند. همچنین مقرر شــد در کمیسیون 
ایمنی برای ایام نوروز که ســفرها افزایش می یابد، 
برنامه ریزی شود چراکه در این ایام، توازن محورها 
مناسب نیســت؛ برخی محورها شلوغ تر و برخی 
دیگر خلوت تر است که ضرورت دارد به محورهای 
کم تردد تمرکز کرد چون ســرعت وســایل نقلیه 

باالتر می رود.

معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از مهم ترین 
دغدغــه هــای صادرکنندگان غیرنفتــی و غیر 
فلزی اســت که رفع این مشکالت با گزینه هایی 
همچون واردات شمش طال برای صادرکنندگان 
محصــوالت غیرخــام و نیمه خــام در دولت در 

دستور کار است.
علیرضا پیمان پاک در نشســت »رفع موانع و 
بررسی راه های توســعه صادرات صنعت خودرو 
و قطعه ســازی به روســیه« افزود: در یک سال 
گذشته اقدامات متعددی برای تسهیل و تسریع 

در صادرات غیرنفتی انجام شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت بیان داشت: 
یکی از این راه ها بازگشــت ارز به وسیله شمش 
طال اســت که با صادرات خشکبار شروع شده و 
نخســتین محموله صادراتی حوزه کشــاورزی و 
صنایــع غذایی به ازای واردات شــمش طال رفع 
تعهد شــده و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را 

خریداری می کند.
وی ادامه داد: برای رفع این مشــکل، موضوع 
»تــاالر دوم نیمــا« با نرخ توافقــی نزدیک بازار 
متشــکل به عنوان یک راهکار دیگر مطرح شده 
اســت که سال گذشته نیز مطرح بود و بخشی از 

آن عملیاتی شد، اما به دلیل برخی مخالفت ها در 
مدیریت قبلی بانــک متوقف ماند. اما رئیس کل 
جدید بانک مرکزی با این فرآیند موافق است که 
با نرخی نزدیک نرخ بازار متشــکل ارزی خواهد 

بود.
وی گفت: فهرســت مربوطه به وزیر صمت و 
رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده و امیدواریم 

تا هفته آینده این بازار آغاز به کار کند.
معــاون وزیر صمت به کریدور ســبز گمرکی 
نیز بــه عنوان یک فرصت بــرای صادرکنندگان 
ایرانی اشــاره و خاطرنشــان کرد: گمرک ایران و 
گمرک روسیه تمایل دارد که دایره سبز گمرکی 
را گســترش دهند. وی ادامه داد: صندوق توسعه 
ملی ۵۰۰ میلیون دالر برای اعتبار خریدار با سود 
چهار تا ۶ درصد تخصیص داده است که حاضریم 
بخشی از آن را برای صادرات قطعات خودرو قرار 
دهیم. پیمان پاک اظهار داشــت: همچنین یک 
میلیارد دالر اعتبار خریدار با نرخ ســود سالیانه 
چهار درصد در »ازبر بانک« روسیه در حال نهایی 

سازی است.
مسکو پایتخت روســیه با برگزاری نمایشگاه 
تــا ســوم  مــرداد  از ۳۱  اتومبیلیتــی ۲۰۲۲ 
شهریورماه ۱۴۰۱ )برابر با ۲۲ تا ۲۵ اوت ۲۰۲۲( 

میزبان خودروســازان، قطعه سازان و صنعتگرانی 
از کشورهای روسیه، ایران، ترکیه، چین و برخی 

دیگر از کشورها بود.
ایــن نمایشــگاه با حضور ســفیر ایــران در 
روســیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان 
و معاون نخست وزیر روســیه افتتاح شد که در 
 Expo( محل نمایشــگاه های بین المللی مسکو
Center( بــا حضور حدود ۶۰۰ شــرکت از ۱۸ 
کشــور از جمله چین و ترکیه و در ۳۰ هزار متر 

مربع فضای نمایشگاهی برگزار شد.
در ایــن دوره از نمایشــگاه ۱۲ تفاهــم نامه 
همکاری بین شرکت های ایرانی و روسی به مبلغ 

۷۰۰ میلیون یورو امضا شد.

/معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی: میزان تصادفات افزایش یافته است

معاون وزیر صمت؛ رفع تعهد ارزی با واردات شمش طال برای صادرکنندگان

 معاون اقتصادی
 رئیس جمهوری:

مشکل کسری 
بودجه به زودی 
رفع می شود

وزیر اقتصاد:  

 جشن مجوز 
بدون کاغذ را 

در همین دولت 
خواهیم گرفت

نامی آشنا در صنعت غذای کشورنامی آشنا در صنعت غذای کشور
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معاون اقتصادی رئیس جمهوری:

مشکل کسری بودجه به زودی رفع می شود
معــاون اقتصادی رئیــس جمهوری 
ضمن تشــریح راه موفقیت اقتصاد کشور 
گفــت: باید تولید در کنار بازار و صادرات 
دنبال شــود، نقطه معجزه آسای اقتصاد 
ایران، سرمایه گذاری، تولید و بازار است 
و کشــور باید از کارخانه داری به ســمت 

صنعتی سازی برود.
محسن رضایی در نشســت معاونان 
اقتصادی اســتانداری های سراسر کشور، 
با بیان اینکه مــا در این جنگ اقتصادی 
تمام عیار باید به آرایش رزمی و دفاعی و 
با روحیه شهادت طلبانه جهادی و بدون 
توجه به پســت و مقــام بجنگیم خطاب 
بــه حاضران در جلســه گفت: شــما در 
یکی از مقدس تریــن دوران تاریخ ایران 
خدمت می کنید و از هجمه ها نترسید و 
مانند باکری هــا و خرازی ها  با توکل به 
خدا به پیش روید.شــما سربازان خدایی 
هســتید که وعده داده در سختیها یاور 
بندگان خود است و مطمئن باشید از این 

مشکالت عبور خواهیم کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور به بیان 
توصیه هایی برای حل مشکالت اقتصادی 
کشــور پرداخت و چالش جدی اقتصاد 
کشــور را مسأله چرخه مخرب تورم و ارز 

دانست.
وی گفت: قیمت ارز و تورم با یکدیگر 
رابطه مســتقیم دارند و هرکدام می تواند 
دیگری را کنترل و یا تشدید کند هنگامی 
که قیمت ارز باال می رود هزینه های مواد 
اولیه و واسطه ای تولید گران می شود زیرا 

۳۰ تا ۴۰ درصد واردات کشور مواد اولیه 
بخش تولید است،این افزایش هزینه تولید 
مســتقیماً روی تورم اثر گذاشته و آن را 
باال می بــرد؛ باال رفتن تورم دوباره قیمت 
ارز را باال می برد و بدین ترتیب یک چرخه 
افزایشی شکل می گیرد و در این لوپ هر 
عامل عوامل دیگر را رشــد داده و تورم و 

نرخ ارز و هزینه تولید مدام باال می رود.
رضایی راه  حل شکســتن این چرخه 
مخرب را سرمایه گذاری، تولید و گسترش 
بازار دانســت و گفت: تولید کشــور باید 
تبدیل به تولید رقابتی وبا کیفیت  بشود 
تا تورم را بــا افزایش عرضه کاهش دهد.

همچنین تولید باید صادر شــود و با ارز 
آوری موجب کاهش قیمت ارز گردد؛ پس 
تولید هم می تواند تورم و هم قیمت ارز را 
کاهش دهد و نقطه معجزه آسا در ازبین 
بردن این چرخه معیوب سرمایه گذاری و 
تولید وگسترش بازار است. وی ادامه داد: 
تولید بدون بازار و صادرات یعنی پرشدن 
انبار ها که این بی فایده اســت.تولیدی 
مفید است که بازار و صادرات داشته باشد 
پس باید بازارها را هم گسترش داد.تولید 
باید رقابت پذیر باشــد تا بتواند بازارها را 
فتح کنــد و الزمه آن داشــتن فناوری، 
کیفیت، بسته بندی مناســب، بازاریابی 
حرفه ای، برگزاری نمایشــگاه و... است تا 
بتواند بازار داخلی و خارجی را گســترش 
دهد و در داخل هم محیط کسب و کار را 
باید بهتر کرد. این دولت  ۵۹۰۰۰ موسسه 
و بنگاه بــا ظرفیت تولیدی کم وناقص را 

تحویل گرفته  که پتانسیل افزایش دو و 
نیم میلیون شغل دارند.

رضایی افزود: ما در ۱۰۰ سال گذشته 
به کارخانه داری رســیده ایم اما صنعتی 
نشــده ایم؛ فرق کارخانه داری و صنعتی 
شــدن مســئله زنجیره ارزش وبازاریابی 
است. ما کارخانه های زیادی در حوزه های 
مختلف مانند نفت، فوالد، پتروشــیمی و 
خــودرو داریم اما در هیچکــدام از اینها 
صنعت کامــل از مواد اولیه تا محصوالت 
نهایی نداریم؛ جایی که صنعتی می شود 
یک زنجیره ای ازکارخانه های مربوط به 
یک محصول نهایی شکل می گیرد که  به 
محض اینکه یــک کارخانه  تولیدش کم 
می شود یا با نو آوری  محصوالت را تغییر 
می دهد و یا بالفاصله از زنجیره ارزش کنار 
می رود ویک کارخانه دیگر جای انرا می 
گیرد. رضایی اضافه کرد: تولید ما زمانی 
می تواند اثرگذار باشــد و گسترش بازار 
داشته باشد که ما در هر محصولی از صفر 

تا صد زنجیره ارزش درست کنیم.
وی افزود: زنجیره ارزش شامل نوآوری 
و ایده، طراحی، ســاخت آزمایشــگاهی، 
ســاخت نیمه صنعتی، ساخت صنعتی، 
بازاریابی، تبلیغات و فروش است مثال در 
حوزه خودرو ما همزمــان با کره جنوبی 
شــروع کردیم اما تا مدتــی پیش همان 
پلتفرم های فرانسوی را استفاده می کردیم 
واالن مدتی است که چند پلتفرم درحال 
طراحی وســاخت هستیم صنعت خودرو  
صرفاً کارخانه خودروســازی بوده  است؛ 

بنابراین زنجیره ارزش بومی استانی و ملی 
باید شکل بگیرد. وی تاکید کرد: صنعت 
به صورت معجزه آسایی اقتصاد یک کشور 
را ســرعت می دهد و دگرگون می کند 
فلذا باید از کارخانه داری به سمت صنعت 
ســازی برویم.تورم نتیجه کسری بودجه 
دولت )چه پنهان و چه آشــکار اســت( 
خوشبختانه امسال کسری بودجه آشکار 
نداریم باید دقت کرد که کسری بودجه با 

عدم تحقق فرق دارد.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه دو 
نوع تورم نشــات گرفته از هزینه و نشات 
گرفته از تقاضــا وجود دارد، افزود: هرچه 
تولید بیشتر شود، قیمها کاهش پیدا می 
کند، تولیــد از دو طریق می تواند به ارز 
حمله کند که شامل ســرمایه گذاری و 
تولید از طریق بازار داخلی و دیگری تولید 
برای صادرات است. رضایی اظهار داشت: 
نقطه معجزه آسای ایران سرمایه گذاری و 
تولید برای شکستن تورم است، لذا نباید 
تولید بدون بازار و صادرات با هدف صرفا 
پر کردن انبارها داشت، تولیدی که بتواند 
بازار داخلی را به دســت گیرد و صادرات 
داشــته باشد می تواند ارزش پول داخلی 
را ارتقا دهد و قیمت ارز را پایین آورد لذا 
ســرمایه گذاری و تولید و گسترش بازار 

رمز موفقیت ایران است.
وی گسترش بازار و پشت سر گذاشتن 
برندهــای خارجی و رقابــت پذیر کردن 
تولید داخلی را منوط به توجه به فناوری 
و نــوآوری، کیفیت و بســته بندی کاال 

دانست و گفت: باید بازار محصوالت را از 
طریق توجه به مسائل مزبور گسترده کرد 
و همــه مولفه های تقویت کاال را در نظر 
گرفت. معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
با تاکید بر اینکه باید محیط کسب و کار 
را اصالح کرد، گفــت: کارخانه دار خوبی 
هستیم اما هنوز صنعتی نشده ایم، فرق 
صنعتی شدن با کارخانه داری در زنجیره 

های ارزش است.
رضایی اظهار داشــت: زمانی می توان 
زنجیــره های ارزش را در ســطح ملی و 
اســتانی از صفر تــا ۱۰۰ اصالح کرد که 
نوآوری، طراحی، ســاخت آزمایشگاهی، 
ســاخت نیمه صنعتی، ساخت صنعتی، 
بازاریابی، تبلیغات و فروش را مدنظر قرار 
داد. وی بیان کرد: خودروسازی در کشور 
ما همزمان با کره جنوبی آغاز شد اما هنوز 
به صنعت خودرو دست نیافته و نتوانسته 

پلــت فرم جدیدی در ایــن بخش ایجاد 
کنــد، بنابراین باید زنجیــره های ارزش 
بومی، اســتانی و ملی را در خودروسازی 
بوجود آورد، در این صورت تولیدکنندگان 
در فروش کاال دچار مشکل نخواهند شد.

وی بیان کرد: مساله اصلی ما در کشور 
ســرمایه گذاری، تولید و گسترش بازار 
است لذا صرفا نباید از تولید صحبت کرد 
بلکه تولید همراه با بازار و صادرات است 
بدون بازاریابی و توســعه صادرات، بنگاه 

های اقتصادی زیان می بینند.
رضایی اضافه کرد: ســرمایه گذاری، 
تولیــد و گســترش بــازار در ایران طی 
سالهای گذشته حرکت الکپشتی داشته 
اما در مقابل تورم و هزینه تولید با سرعت 
حرکت کرده اســت و این موضوع روز به 
روز ارزش ریال را کاهش و ارزش دالر را 

افزایش داده است.

متوســط قیمت کاالهای خوراکی در دی ماه امسال 
از ســوی مرکز آمار اعالم شد که بر اساس آن، بیشترین 
افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به شیرخشک 
و تخم مرغ و بیشــترین کاهــش قیمت مربوط به روغن 

مایع است.
طبــق آنچه مرکز آمار اعالم کرده تغییرات متوســط 
قیمت اقــالم خوراکی منتخب بــرای گروه های مختلف 
کاالهای خوراکی در مناطق شــهری کشــور در دی ماه 

۱۴۰۱ به شرح زیر است:
نان و غالت:

در ایــن گروه، اقالم »برنج خارجی درجه یک« با ۳,۸ 
درصد و »رشــته آش« با ۲.۸ درصد بیشــترین افزایش 

قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن ها:

در این گــروه، اقالم »گوشــت گوســفند« با ۱۵,۳ 
درصد،«ماهی قزل آال« با ۷.۹ درصد و »گوشــت گاو یا 
گوساله« با هفت درصد بیشترین افزایش قیمت و »مرغ 
ماشینی« با ۲.۷- درصد بیش ترین کاهش قیمت را نسبت 

به ماه قبل داشته اند.
لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:

در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به »شیر خشک« با ۳,۵ درصد و »تخم مرغ 
ماشینی« با ۳.۱ درصد است. همچنین بیشترین کاهش 

قیمت مربوط به »روغن مایع« با ۱.۴- درصد بوده است.
میوه و خشکبار:

در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به »هندوانه« با ۲۵,۵ درصد،«موز« با ۲۱.۲ 
درصــد و »انار« با ۱۳.۰ درصد اســت. همچنین در این 
گروه بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به 

»پرتقال« با ۵.۸- درصد است.
سبزیجات و حبوبات:

در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به »پیاز«  با ۴۳,۹ درصد، »بادمجان« با ۲۹.۵ 

درصد و »کدو سبز« با ۱۶.۳ درصد است.
قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به »چای خارجی بســته ای« و »نوشابه گازدار« با 

۳,۱ درصد است.

وزیر اقتصاد:  

جشن مجوز بدون کاغذ را در همین دولت خواهیم گرفت
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ۸۵ میلیون ایرانی ناظر اتاق شیشــه ای 
مولدســازی خواهند بود، گفت: ۲۱۳ هزار فعال اقتصادی مجوز خود را بدون 
حتی یک بار حضور و یک برگه از طریق درگاه ملی مجوزها دریافت کرده اند 

و جشن مجوز بدون کاغذ را در همین دولت خواهیم گرفت.
سیداحســان خاندوزی، وزیر اقتصاد اظهار داشت: ثروت زیادی در مقابل 
چشم مردم در اختیار شرکت های دولتی است اما برای پیشبرد برخی پروژه ها 
بودجه کافی وجود ندارد، خالصه کار هیات مولدسازی دارایی های دولت این 
اســت که هر کجا دارایی راکد و منجمد وجود دارد را به یک دارایی مولد و 

محرک برای تکمیل پروژه ها و بهره وری تبدیل کنیم .
 وی با بیان اینکه ۸۵ میلیون ایرانی ناظر اتاق شیشه ای مولدسازی خواهند 
بود، افزود: نزدیک میدان ونک تهران مدرسه ای وجود دارد که مدتی است بال 
استفاده مانده در حالی که آن منطقه مملو از مدارس دولتی و غیردولتی است و تنها با مولد سازی همین یک مدرسه می توان ۷ 
مدرسه برای سایر مناطق تهران و حاشیه تهران تاسیس کرد. وزیر اقتصاد بیان کرد: بسیاری از پیمانکاران از دولت طلبکار هستند 
و اگر در عوض بدهی آنها یکی از این امالک به قیمت کارشناسی و شفاف در اختیار آنها قرار گیرد، به سرعت وارد پروژه جدید 

می شوند و به جای آن که پروژه هایشان مستهلک شود، در دوره زمانی کوتاه تری انجام می شود.
 خاندوزی اظهار داشت: مقاومت مدیران دولتی برای نگه داشتن اموال و امالک از مهمترین موانع مولدسازی دارایی های دولت 
در سال های گذشته بود؛ با غلبه بر این مقاومت ها و همچنین شناسایی اموال و امالک دولتی بیش از ۷۰ درصد به اموال شناسایی 

شده اضافه  شده و بیش از یک میلیون امالک و مستغالت شناسایی شده دولتی داریم.
خاندوزی ادامه داد: قطار حرکت صدور مجوزهای برخط باید شتاب بیشتری داشته باشد؛ ۲۱۳ هزار فعال اقتصادی مجوزهای 
خود را بدون حتی یک بار حضور و یک برگه از طریق درگاه ملی مجوزها دریافت کرده اند و ۱۳۹ هزار درخواســت در دســت 
بررسی است. وی بیان کرد: در حوزه مجوزهای دستگاهی به دنبال این هستیم درهای پشتی را ببنیدیم . در وزارت اقتصاد تیمی 
را مأمور کرده ام که به طور ناشــناس برای دریافت مجوز مراجعه می کنند تا ببینند از منظر یک مراجعه کننده وضعیت چطور 
است. گزارش تیم راستی آزمایی نشان می دهد برخی دستگاه ها هنوز درهای پشتی خود را نبسته اند. جشن مجوز بدون کاغذ را 

در همین دولت خواهیم گرفت. 

از سوی مرکز آمار؛

میزان افزایش و کاهش قیمت خوراکی ها اعالم شد

رئیس اتاق مشترک ایران و چین خاطر نشان کرد: ظرفیت سرمایه گذاری مشترک 
بین ایران و چین وجود دارد و چینی ها تمایل دارند که سرمایه های بیشتری به ایران 
وارد کننــد و به نظر بنده در چند ماه آینــده این اتفاق رخ خواهد داد به خصوص از 

طرف شرکت هایی که چندان خصوصی نیستند.
مجیدرضا حریری در پاسخ به این پرسش که معاون وزیر اقتصاد نسبت به میزان 
ســرمایه گذاری چینی ها در ایران ابراز نارضایتی و آن را قابل توجه ندانستند، آیا این 
موضــوع را تایید می کنید؟ گفت: آمارها و اعــداد و ارقام را بخش خصوصی ندارند و 
بخش هــای دولت اطالعــات دقیق تری از آمارها دارند اما این پرســش را باید با این 
پرسش که مجموعه ســرمایه گذاری در ایران روی چه عددی می نشیند؟ پاسخ داد. 
طی ۳ دهه اخیر متوســط سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران حدود ۲ میلیارد 

دالر بوده است.
وی با بیان اینکه فایناس و تامین مالی نوعی سرمایه گذاری غیرمستقیم محسوب 
می شــود، تاکید کرد:  ۲ دیدگاه برای عدم رغبت برای جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در ایران مطرح شــده اســت؛ نخســت، این که در ابتدا کشــور باید برای 
سرمایه گذاران جذاب شود تا سرمایه گذاران به ایران بیایند این در حالیست که فضای 
کســب وکار در کشــور در ۲ دهه اخیر در یک ســوم پایینی مطلوبیت قرار گرفت و 
گزارش های مراجع شــفافیت نشان می دهد که شاخص های درک فساد در ایران در 
۱۰ کشــور انتهایی است. در نتیجه نامطلوبی در شاخص های چون آزادی در سرمایه 

و رقابت پذیری پایین باعث شده که ایران برای سرمایه گذاران خارجی جذاب نباشد.
رئیس اتاق مشــترک ایران و چین ادامه داد: مولفه های مانند دین، رنگ پرچم و 
.... برای ســرمایه گذاران خارجی اهمیتی ندارد به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی 
عالقه قلبی به کشوری که سرمایه خود را وارد آنجا می کند ندارد و خواهان سودهای 
فراوان و ریسک های پایین هســتند. اما ایران در این شرایط نیست و به دلیل اینکه 
اقتصادی غیرشــفاف، رانتی، غیرخصوصی، غیرآزاد و غیررقابت پذیر دارد تمایل برای 

جذب سرمایه تقلیل پیدا کرده است.
حریــری ادامه داد: دیدگاه دوم بر این باور اســت که اگر ســرمایه گذار خارجی 
وارد کشور شــود مولفه ها جذب سرمایه بهبود و شــاخص های شفاف خواهند شد. 

ســرمایه گذاران خارجی به صورت عمده در بخش نفت، گاز و پتروشیمی وارد ایران 
شدند چرا که این فضاها از قواعد بین المللی بازار نفت تبعیت می کند نه قواعد داخلی 
ایران. ســرمایه گذاران خارجی نیز می داند که در ایران باید با دولت ها قرارداد منعقد 

کند که بتواند از این فضاهای غیر شفاف خود را نجات بدهد.
وی با بیان اینکه به روز شــدن مناسبات اقتصادی فاکتور اصلی در جذب سرمایه 
گذاری خارجی محسوب می شود، افزود: ۳ دهه است که جذابیتی برای سرمایه گذاران 
خارجی ایجاد نکردیم و فشارهای تحریمی نیز به این فضاها اضافه شده است و اندک 
جذابیتی که داشــتیم نیز از بین رفته اســت. محیط اقتصادی ایران پرخطر است و 

سرمایه گذارانی که خطر دوست و ریسک پذیر هستند به ایران می آیند کسانی که در 
تجارت ریسک پذیر هستند معموال عالقه کمی به انجام فعالیت سالم دارند.

این فعال اقتصادی با تاکید بر این نکته که سرمایه گذاری در شرایط تحریم دشوار 
اســت، تصریح کرد: حس درونی سرمایه گذاران داخلی نیز نسبت به خودمان مثبت 
نیست و سالیانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج و یا به عبارت دیگر 
فرار کرده است. متاسفانه باالنس سرمایه گذاری در ایران ایجاد نشده و به نظر می رسد 
تا زمانی که شــفافیت، ثبات در مقررات و رقابت پذیری در اقتصاد ایجاد نشــود نباید 
به ســراغ ســرمایه گذاری خارجی برویم از این رو نرخ سرمایه گذاری در ایران همواره 

منفی است.
رئیس اتاق مشــترک ایران و چین با بیان اینکه ســخن گفتن از سرمایه گذاری 
خارجی به معنی سرمایه گذاری بنگاه در کشور هاست، افزود: منافع بنگاهی هر زمانی 
ممکن اســت با منافع سیاسی متفاوت باشد از نظر چینی ها ایران منطقه ای مناسب 
برای ســرمایه گذاری بوده و یک شرکت چینی حاضر است باتوجه به منافع بنگاهی 
خود وارد ایران شود. به عبارت دیگر ظرفیت سرمایه گذاری مشترک بین ایران و چین 
وجود دارد و چینی ها تمایل دارند که ســرمایه های بیشتری به ایران وارد کنند و به 
نظر بنده در چند ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد به خصوص از طرف شرکت هایی 

که چندان خصوصی نیستند.
وی با اشــاره به الزام ایجاد ثبات سیاســی و اقتصادی، ادامــه داد: رفتار ما نیز با 
طرف های خارجی باید یکنواخت شــود؛ در یک سال  گذشته چینی ها در حوزه نفت 
و گاز وارد شــدند اما رفتار خوبی با آنها نشد چینی ها وارد دشت آزادگان شدند اما از 
سوی مدیران دولت گذشته از آنجا اخراج شدند این رفتار مشابه برای سرمایه گذاران 
چینی که در حوزه راه آهن ورود کرده بودند تکرار شد. به نظر می رسد در سطوح میانی 
کشور اراده و نگاه مثبتی به همکاری با چینی ها در ایران وجود ندارد و مدیران عالقه 

دارند که با غربی ها بیشتر از شرقی ها همکاری کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین: سرمایه گذاری چینی ها در ایران بهبود می یابد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی: باال بردن حقوق و دستمزد موجب گردش اقتصاد می شود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است از افزایش حقوق و دستمزد نباید هراس داشت بلکه باید از آن استقبال کرد زیرا باال بردن حقوق و دستمزد گردش اقتصاد، رونق تولید داخلی و افزایش فرصت های 
شغلی را به دنبال دارد. فتح اهلل بیات با اشاره به فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: طبق قانون، شورای عالی کار موظف است براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن یعنی محاسبه نرخ 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. وی افزود: نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مقوله مهمی است که همه ساله شورای عالی کار راجع به آن بحث می کند. 
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ادامه داد: سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان در ماه استخراج شد ولی حداقل دستمزد به این عدد نرسید و در بهترین حالت دریافتی کارگر با مزایا به ۶.۵ میلیون 
تومان افزایش یافت. بیات با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران حدود سه میلیون تومان با هزینه سبد معیشت فاصله داشت، گفت: این فاصله باعث شده تا بیش از ۷۰ درصد سبد معیشت با واقعیت های روز فاصله داشته باشد 
و دستمزد هزینه های معیشت را پوشش ندهد. وی درعین حال به گزارش اخیر وزارت کار درباره خط معیشت ۱۴.۷ میلیونی خانوار چهار نفره در تهران و ۷.۷ میلیون تومانی خانوار در شهرهای دیگر اشاره کرد و گفت: سبد 
معیشتی که سال گذشته در حوزه کارگری استخراج شد، با محاسبه حداقل ها ۱۴ میلیون تومان به دست آمد. امسال هم با محاسبه تورم سبد معیشت و هزینه هایی که مدنظر شورای عالی کار است از جمله مسکن و خواربار 

و سایر مولفه ها، برآورد می شود که حدود ۲۰ میلیون تومان باید به این سبد تعلق بگیرد. این رقم طبق نظرات کارشناسی است و ما منتظر تصمیم کمیته دستمزد شورای عالی کار هستیم.

معاون وزیر اقتصاد؛

روس ها بزرگترین سرمایه گذار در ایران هستند

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشــت: روس ها بزرگترین ســرمایه گذار در 
ایران هســتند و از این میزان سرمایه  اعالم شــده سهم روس ها در ایران 
۲.۷ میلیارد دالر بوده که این میزان ســرمایه  را برای دو پروژه نفتی وارد 

کشور کرده اند.
فکری با اشاره به عملکرد سازمان سرمایه گذاری اقتصادی در طول بیش از 
یک سال گذشته اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات دولت در این مدت 
زمان اصالح نظام آماری بوده  است و پس از این تنها آمار سرمایه های جذب 
شــده که منجر به اجرای پروژه شده وارد نظام آماری می شود و قرار نیست 

تنها جذب سرمایه بر روی کاغذ را اعالم کنیم.
وی با بیان اینکه از این پس واقعیت جذب سرمایه  ها می را اعالم می کنیم، 
گفت: آنچه که به عنوان تمایل سرمایه گذاری در ایران و اعالم آمادگی برای 

سرمایه گذاری در ایران را دیگر در نظام آماری نمی گنجانیم.
رییس سازمان ســرمایه گذاری اقتصادی ادامه داد: در اصالح نظام آماری 
تنها سرمایه گذاری های معتبر به این معنا که از اخذ مجوز آن بیش از ۶ ماه 
نگذشته باشد و بخشــی از سرمایه را وارد پروژه کرده اند، اعالم خواهد شد و 
هدف اصالح نظام آماری این است که سیگنال اشتباه به دولت، مردم و فعاالن 

اقتصادی ندهیم.
وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری مصوب ۱۰.۲ میلیارد دالر بوده که از 
این میزان ۵.۹۵ میلیارد دالر ســرمایه گذاری مصوب بوده و فاصله آن یعنی 
۴ میلیارد دالر وارد کشور نشد و آنچه که در نظام آماری درج می شود همان 

۵.۹۵ میلیارد دالر است.
فکری با بیان اینکه عمده سرمایه گذاری در کشور از سوی روس ها انجام 
شده است، ادامه داد: روس ها بزرگترین سرمایه گذار در ایران هستند و  از 
این میزان سرمایه  اعالم شده سهم روس ها در ایران ۲.۷ میلیارد دالر بوده 

که این میزان سرمایه  را برای دو پروژه نفتی وارد کشور کرده اند.
رییس ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی افزود: در 
طول یک سال و سه ماه گذشته کشور امارات به عنوان دومین کشور، ترکیه 
سومین کشور و چین چهارمین کشور و افغانستان پنجمین کشور سرمایه گذار 

در ایران بوده  اند.
فکری تاکید کرد: با توجه به شــرایط کشور این میزان سرمایه گذاری ها از 

طریق صرافی ها وارد کشور شدند.
وی با انتقاد از میزان سرمایه گذاری چینی ها در ایران اظهار داشت: چین 
در مدت مذکور حدود ۱۸۵ میلیون دالر در ایران سرمایه گذاری کرده است که 
با توجه به میزان جلسات و مذاکرات از این عدد راضی نیستیم و چینی ها در 
حد سرمایه گذاران کوچک و متوسط و کشورهای همسایه وارد سرمایه گذاری 
در ایــران شده اســت که عمده آن در بخش هــای پایانه های حمل و نقلی و 

ترانزیت بوده است.
فکری درباره ســرمایه گذاری امارات در ایران در طول یک سال و سه ماه 
گذشــته گفت: عمده سرمایه گذاران از کشور امارات در واقع اماراتی نیستند 
و از ســایر کشورها هستند که این عمده این میزان سرمایه گذاری ها هم در 

بخش صنعت و معدن بوده است.
وی با اشــاره به مزایاهای سرمایه گذاری در ایران گفت: هر سرمایه گذار 
خارجی بابت ســرمایه گذاری در ایران می تواند ۳ خودروی عبور موقت وارد 
کشور کند و باید هر ۳۰۰ هزار دالر امکان واردات یک خودرو را دارد تا سقف 

۹۰۰ هزار دالر امکان واردات ۳ خودروی خارجی را دارد .
رییس سازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی افزود: همچنین 
از دیگر مزایای و مشــوق ها این است که هر سرمایه گذار خارجی می تواند 
مجوز اقامت ۳ تا ۵ ســاله در ایران را بگیرد  تا مشکل رفت و آمد نداشته 

باشد.
فکری با اشــاره به وضعیت ایران در رتبه ریسک اعتباری ایران گفت: در 
حال حاضر رتبه ریســک اعتباری ایران عدد ۷ است یعنی جزو پر ریسک ها 
هستیم اما باید توجه داشت که جلب سرمایه گذار خارجی ارتباط مستقیمی 
با رتبه ریسک اعتباری ندارد هر چند اثرگذار است اما میزان ریسک خود را در 
نرخ بیمه پروژه ها نشان می دهد. در حال حاضر با همین رتبه سرمایه گذارانی 

از آمریکا و اروپا هم داریم .
وی گفت: با روســیه هم قرارداد بســیار محکم و خوبی منعقد کرده ایم و 
روسیه برای رفتن به ایران نیامده  است و قرارداد سوددهی بین ایران و روسیه 
به امضا رسیده اما به هر حال امکان خروج هر کشوری از قراردادها وجود دارد.

رییس سازمان ســرمایه گذاری افزود: امکان در نظر گرفتن جریمه برای 
ســرمایه گذاران برای خروج آنها از کشــور و قراردادها وجود ندارد و همین 

موضوع ریسک جلب سرمایه گذار را افزایش می دهد.
فکری درباره مقایسه آمار جذب سرمایه در دوره برجام و مدت زمان عمر 
دولت سیزدهم گفت: در یک سال و سه ماه گذشته تعداد طرح ها ۳۸۸ بوده 
که از ۱۰.۲ میلیارد دالر ســرمایه گذاری مصوب، حدود ۶ میلیارد دالر انجام 
شــده اما در سال ۹۵ یعنی سال اول برجام تعداد کل طرح های مصوب ۱۵۳ 
مورد بوده که از میزان ســرمایه گذاری ۱۰.۴ میلیارد دالر ۱.۸ میلیارد دالر 
به اجرا رســید و مابقی ابطال شدند. همچنین در سال ۹۶، میزان طرح های 
مصوب ۱۹۸ مورد بوده و از ۱۰.۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری مصوب حدود 
۲.۶ میلیارد دالر ســرمایه معتبر بوده و به اجرا رسید و حدود ۸ میلیارد دالر 

ابطال شد.
وی تاکید کرد: این اختالف فاحش سرمایه گذاری مصوب و معتبر در دوره 
برجام نشان می دهد که عمده این سرمایه گذاری ها با جنبه سیاسی اعالم شده 

و بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی داشته است.
فکری ادامه داد: در آن زمان توتال هر چند اعالم سرمایه گذاری کرده بود 
اما از کشور خارج شد اما این پیام غلط را به مردم و فعاالن اقتصادی می داد 

که فرانسه بزرگترین سرمایه گذار خا جی در کشور است.
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یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱  ۳
  ۷ رجب ۱۴۴۴ـ  ۲۹  ژانویه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۲ـ  سال دهم-شماره ۳۴۳

وزیر اقتصاد:

تالش می کنیم قدرت خرید مردم پایین نیاید
ز پابرجــا ماندن یارانه نان در ســال 
آینده خبر داد و اعالم کرد: بیش از ۲۷۵۰ 
میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از 
قیمت خرید در بازار آزاد است و این پول 
در جیب مردم باقی مانده اســت. وزارت 
صمت هم در پی زمان بندی منظم برای 

عرضه خودرو در بورس کاالست.
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی 
دولت در ابتدای نشست خبری هفتگی با 
نمایندگان رسانه ها با بیان اینکه به دنبال 
شفاف ســازی در بودجه کشور و اصالح 
افزایش  ســاختار هســتیم، اظهار کرد: 
میزان حقوق کارکنان دولت که در میانه 
سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه 
۱۴۰۱ نبــود و بعد از اصالح قانون اضافه 
شد، رقمی را به عنوان هزینه جاری اضافه 
کرده که باید در مقایســه اعداد الیحه با 
اعداد قانون بودجه ایــن دقت را در نظر 

داشته باشیم.
*دولت به دنبال افزایش هزینه ها 

و انبساط بودجه نیست
وی تأکید کرد: احســاس اینکه دولت 
در حال حرکت به سمت افزایش هزینه ها 
و انبســاط بودجه است، ناشــی از سوء 
برداشت هاست. چون در شرایطی هستیم 
که اولویت اصلی دولت کنترل کســری 
بودجــه، کنترل رشــد نقدینگی و ایجاد 
ثبات در بازار دارایی هاست که در مجموع 
به مهار تورم کمک کند. خاندوزی با اشاره 
به دیگر ویژگی های الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
گفت: ســقفی برای تســهیالت تکلیفی 
شــبکه بانکی برای اولین بــار در الیحه 
بودجه آینده تعیین شــده که امیدواریم 
مجلــس همراهی کند تــا رقمش تغییر 
نکنــد؛ این امر کمک می کنــد به اینکه 
رابطه دولت با شبکه بانکی کشور و میزان 
فشــاری که از ناحیه بودجه می تواند به 

ناترازی های بانکی وارد شود کاهش یابد.
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی ادامه 
داد: در زمینــه طرح هــای عمرانــی هم 
اســتفاده از ابزار مالی درون سالی که به 
مدیریت ناترازی های ابتدا و انتهای سال 
کمک می کند و هم ســهم و ضریبی که 
استان های محروم تر کشور در هزینه های 
عمرانی سال آینده دارند، قابل توجه است.

خاندوزی افزود: در خصوص اســتان 
و  سیســتان  درصــد،   ۱۱۰ لرســتان 

بلوچســتان ۱۰۹ درصــد، کرمان ۱۰۱ 
درصــد و کهگیلویــه و بویراحمد ۱۲۳ 
درصــد و مــواردی از این دســت جزو 
هدف گیری هــای توزیــع عادالنه منابع 

منطقه ای است.
*کاهش نرخ مالیات برای شرکت 

های تولیدی
وی تاکید کرد: در مورد درآمد نفتی، 
دولت تالش کرد بیش برآورد نداشته باشد 
و عــدد واقع بینانــه ای را در نظر بگیرد. 
همچنین در مورد بخش تولید هم برای 
دومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر 
شرکت های تولیدی را مصوب کردیم که 

امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.
ســخنگوی اقتصادی دولــت با بیان 
اینکه عدالــت در پرداخت ها، حمایت از 
سهامداران خرد و بازار سرمایه و واگذاری 
اموال مــازاد هم در الیحه بودجه ســال 
آینده مورد تأکید قــرار دارد، اظهار کرد: 
در هفته هــای آینده شــاهد بهره برداری 
از مجموعــه پروژه هایی هســتیم که از 
دهه فجر تا پیش از پایان ســال رونمایی 
می شــود. از جمله آغاز بهره بــرداری از 
پاالیشــگاه ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت 
فــرآوری گاز را بــه حــدود ۵۶ میلیون 
مترمکعــب در روز می رســاند و آغــاز 
بهره داری از اولین ســکوی تولید فاز ۱۱ 
پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب 

گاز خام در روز را تولید می کند.
افــزود: طــرح جمع آوری  خاندوزی 
گازهای همراه نیز به طور رسمی تا پایان 
سال به بهره برداری می رسد. طرح تثبیت 
ظرفیت پاالیشــگاه آبادان هم در دستور 
کار اســت که امســال افتتاح می شود و 
ظرفیت جدید پاالیشی ۲۱۰ هزار بشکه را 
به همراه خواهد داشت. وزیر اقتصاد افزود: 
طرح تکمیل پاالیشــگاه اصفهان با هدف 
تولید گازوئیل کم گوگرد و گازرســانی به 
روســتاهای جدید و بهره برداری رسمی 
بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار 

هم در دستور کار قرار دارد.
خاندوزی با اشــاره به بهره برداری از 
طرح های آبی و نیروگاهی گفت: در دهه 
فجر و تــا پایان ســال، طرح های جدید 
نیروگاهــی آبگیری ســدها و آبرســانی 
به روستاها در دســتور کار قرار دارد که 
جزئیات آن را اطالع رسانی خواهیم کرد. 

بیش از ۷۰۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی هم 
به بهره برداری می رسد.

زمان بندی  پی  در  *وزارت صمت 
بورس  در  خودرو  عرضه  برای  منظم 

است
وزیر اقتصاد با اشــاره به عرضه خودرو 
در بورس اظهار کرد: این امر یک سازوکار 
است و دولت برای تامین منفعت مردم در 
این زمینه دو اقدام را در دستور کار داشته 
اســت؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه عرضه 
و یکی اقدامات ناظر به کوتاه کردن دست 

دالالن از این عرصه بود.
وی یــادآور شــد: یکــی از راه های 
کوتاه کردن دســت دالالن، عرضه خودرو 
در بــورس کاالســت که آمارها نشــان 
می دهد از روش های قبلی موثرتر اســت . 
روش های  اقتصــادی  کارشناســان  اگر 
دیگری هم ارائه دهند، استقبال می کنیم.

خانــدوزی تأکید کرد: بیش از ۲۷۵۰ 
میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر 
از قیمت خرید در بازار آزاد اســت و این 
میزان در جیب مردم باقی مانده اســت. 
وزارت صمت هم در پی زمان بندی منظم 

برای عرضه خودرو در بورس کاالست.
به  یارانه ای  *روزانه ۵۰۰۰ تن آرد 

نان تبدیل نمی شود!
ســخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره 
با اجــرای فاز اول طرح هوشمندســازی 
یارانه آرد، یادآور شــد: با اجرای این طرح 
مشخص شد روزانه حداقل ۵۰۰۰ تن از 
۲۱ هزار تن آرد یارانه ای از شــبکه توزیع 
خارج می شــود و به نان تبدیل نمی شود. 
شناسایی این هدررفت، دستاورد فاز اول 
طرح اســت که متاسفانه با شیطنت های 
سیاســت زده ای، به عنــوان نقطه ضعف 
دولت معرفی شد. وی با بیان اینکه در فاز 
دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت 
گرفته خواهد شــد، تصریــح کرد: دولت 
سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد  کرد؛ 
یارانه نان از ۷۰ هــزار میلیارد تومان در 
قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد 
تومان در الیحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ 

افزایش یافته است.
خاندوزی بــا یادآوری اینکــه در فاز 
اول اجرای ایــن طرح بیش از ۹۸ درصد 
نانوایی های کشور مجهز به مکانیسم رصد 
هوشمند توزیع آرد شدند، اظهار کرد: ۵۸ 

هزار نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی 
در روستاها به این سیستم مجهز شده اند. 
امیدوارم فاز دوم این طرح تا پایان سال در 

تمام ۳۰ استان کشور اجرا شود.
یارانه  آرد  تخصیص  *محدودیت 

ای به نانوایان برداشته می شود
وی افزود: بنابراین خبری از آزادسازی 
قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در 
تعــداد عرضه نان وجود ندارد. ضمن آنکه 
محدودیت تخصیــص آرد به نانوایان نیز 
در مرحله دوم برداشــته خواهد شد. وزیر 
اقتصاد با اشــاره به میزان افزایش حقوق 
کارکنــان دولت برای ســال آینده اظهار 
کــرد: در الیحــه ۱۴۰۲ ضریب میانگین 
افزایــش حقوق در نظر گرفته شــده که 
بین ۱۵ تا ۲۵ درصــد خواهد بود که به 
تناسب رده های حقوقی، رویکرد توازن و 
ایجاد عدالــت را رعایت می کنیم. ما برای 
اینکه میزان پیشنهادی افزایش حقوق در 
کشور به تورم دامن نزد تالش کردیم اندازه 
حداکثر میزان افزایشی که در دخل دولت 
و درآمد بودجه ممکن اســت را در حقوق 

کارکنان دولت لحاظ کنیم.
*وضع منابع ارزی کشــور خوب 

است
ســخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره 
به وضعیت منابع ارزی کشــور و مدیریت 
این بازار تاکید کــرد: بنا به اعالم رییس 
کل بانک مرکــزی، وضعیت منابع ارزی 
کشور خوب است. حتی به جهت کنترل 
مصارف ارزی کشور هم وضعیت مطلوبی 
داریم و بیش از ۸۰ درصد نیازهای ارزی 
کشور در بازار رسمی یعنی سامانه نیما و 
بازار متشــکل برای اسکناس ارزی تامین 
می شــود.  خاندوزی گفت: متاسفانه در 
شــبکه ها و کانال هایی که خرید و فروش 
کاغذی و قمار ارز انجام می شــود، بدون 
توجــه به منابــع ارزی کشــور و درآمد 
صادرات نفتی و غیرنفتی کشــور، شاهد 
افزایــش نرخ در این بازارهــا بوده ایم که 
امیدواریم دستگاه هایی که در این زمینه 
از سوی دولت مسئولیت دارند، نقش خود 
را در ایــن بازارهای کاغذی و مهار آن به 

خوبی ایفا کنند. 
بانک  رییس  ارزی  *ســفرهای 
مرکزی به کشورهای شریک تجاری 

وی افــزود: تاکید رئیــس جمهوری 

این اســت که بانک مرکزی تمام اهتمام 
خود را بــرای ایجاد ثبــات ارزی به کار 
بگیرد. در این راســتا رییــس کل بانک 
مرکزی ســفرهایی به کشورهای شریک 
تجاری داشته  اســت تا هم آسان تر و در 
زمان کوتاه تری منابع ارزی الزم را تامین 
کنیم و هم برنامه ریزی الزم برای مبادله 
ارز داشــته باشــیم تا ثبات را به بازار ارز 
بازگردانــد. وزیر اقتصــاد درباره وضعیت 
ســامانه مودیان و پیگیری دولت در این 
زمینه گفت: ســامانه مودیان و پایانه های 
فروشگاهی جزو اصالحات ساختاری نظام 
مالیاتی و شــفافیت معامــالت اقتصادی 
در کشور اســت که بسیاری از مشکالت 
حوزه قضائی و پرونده در حوزه معامالت 
شــرکت های اقتصادی به حداقل خواهد 
رساند. خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در 
زمان شــروع به کار کرد که موعد قانونی 
تکمیل پایانه های فروشــگاهی و سامانه 
مودیان به پایان رســیده بــود، اما تقریباً 
پیشرفت جدی در این زمینه حاصل شده 
بــود که با توجه به اینکــه اهتمام جدی 
دولت و وزارت اقتصاد بر این است که این 
طرح حتماً باید عقب افتادگی های پیشین 
را جبران کند دوران مربوط به تست گرم 

و سرد سامانه انجام شد.
*اخطار و جریمه برای شرکتهایی 
که به ســامانه مودیان و پایانه های 

فروشگاهی ملحق نشدند
وی تأکید کــرد: به طور رســمی از 
ماه های گذشــته در فراخوان اعالم شــد 

که شــرکت ها ابتدا شرکت های بورسی و 
شــرکت های دولتی و بزرگ و به همین 
ترتیب گام به گام به ســایر شرکت ها به 
ســامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی 
بپیوندند و حدود ۳۰۰ شرکت غیربورسی 
به شکل رسمی و کامل از مکانیسم سامانه 
سخنگوی  می کنند.  استفاده  فروشگاهی 
اقتصادی دولت گفت: بیش از سه میلیون 
و ۲۱۸ هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه 
مودیان دریافت شده است. بر این اساس 
به سایر شــرکت هایی که در پیوستن به 
ســامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی 
تاخیر کردند اخطار داده شده و برای آنها 
جریمه های قانونی در نظر گرفته شــده 

است.
*پرداخت بیش از ۵۰ هزار میلیارد 

تومان وام خرد بدون ضامن 
خاندوزی همچنین بــا ارائه آماری از 
پرداخت تســهیالت خرد از سوی شبکه 
بانکی کشــور اظهار کرد: از ابتدای سال 
تاکنون یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام 
به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان 
فقط وام خرد بدون ضامن پرداخت شده 
است. وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 
۷۸۰ هزار و ۶۵۹ فقره وام ازدواج به مبلغ 
۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شــده 
که نسبت به دوره مشــابه سال قبل۵۴ 
درصد رشد داشته است. از ابتدای امسال 
تا اول بهمن مــاه ۶۷۷ هزار و ۷۸۵ فقره 
وام فرزنــدآوری به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد 

تومان پرداخت شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

قبل از اتمام سال برای حقوق و دستمزد 
کارگران تصمیم خواهیم گرفت

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قطعا ما برای حقوق و دســتمزد 
ســال ۱۴۰۲ تا قبل از اتمام سال ۱۴۰۱ تصمیم خواهیم گرفت زیرا مالک 
عمل ســال ۱۴۰۲ است.سید صولت مرتضوی درباره این که مطرح می شود 
بودجه معلوالن از کلیات الیحه ســال ۱۴۰۲ حذف شده است، گفت: خیر، 
حذف بودجه برای معلوالن واقعیت ندارد و قطعا نسبت به سال قبل افزایش 
پیدا کرده است. وی درباره اعالم نتیجه نهایی تصمیم شورای عالی کار برای 
حقوق و دستمزد کارگران گفت: این امر چارچوب خود را دارد، در جلسات 
کار کارشناسی می شود. قطعا ما برای حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ تا قبل از 
اتمام سال ۱۴۰۱ تصمیم خواهیم گرفت زیرا مالک عمل سال ۱۴۰۲ است، 

ان شااهلل تصمیمی خواهیم گرفت از ۱/۱/ ۱۴۰۲ ضمانت اجرا داشته باشد.

کاهش فروش جهانی گوشی موبایل رکورد زد
بنا بر آماری که نشــان دهنده ضعیف شدن تقاضای مصرفی و مشکالت 
بیشتر برای قطبهای تولیدی مانند کره جنوبی و ویتنام است، فروش جهانی 
تلفن هوشــمند در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، با کاهش کم سابقه ای، رو 

به رو شد.
آمار موسســه تحقیقاتی آی دی ســی )IDC( نشان داد فروش جهانی 
تلفن هوشمند در سه ماهه دسامبر سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال 
۲۰۲۱، به میزان ۱۸.۳ درصد کاهش یافت و به اندکی بیش از ۳۰۰ میلیون 
دســتگاه رسید. فروش جهانی تلفن هوشمند در کل سال میالدی گذشته، 
۱۱.۳ درصــد کاهش یافت که ضعیفترین آمار فروش ســاالنه در یک دهه 
گذشته بود. نبیال پوپال، مدیر تحقیقات در موسسه آی دی سی در یک بیانیه 
مطبوعاتی اعالم کرد: هیچ وقت چنین کاهش فروش تلفن هوشمند در سه 
ماهه تعطیالت را مشــاهده نکرده بودیم. عالوه بر تورم و ابهامات اقتصادی، 
قرنطینــه کرونا در چین عامل دیگری بود که به صنعت تلفن هوشــمند از 
جملــه فروش آیفون اپل ضربه زد. فروش ســنگین و تبلیغات در طول این 
سه ماهه بیشــتر از این که به رشد فروش کمک کند، به کاهش موجودی 
انبار شده شرکتهای سازنده کمک کرد.  مشکالتی که در پایگاه تولید اصلی 
چینی شــرکت اپل وجود داشت، نیز روند عرضه آیفون به بازار در سه ماهه 
دسامبر را مختل کرد. اعتراضات گسترده کارکنان کارخانه فاکسکان در شهر 
ژنگژو به محدودیت های کووید و شــرایط زندگی، روند تولید این کارخانه را 
به مدت چند هفته مختل کرد و با اعتراضات خشــونت آمیز در دسامبر به 
اوج خود رسید. تلفن هوشمند یکی از بزرگترین اقالم صادراتی کره جنوبی 
و منبع مهم درآمد برای ویتنام به شمار می رود که سامسونگ الکترونیک، 
در هر دوی این کشورها، کارخانه هایی  را اداره می کند. سامسونگ در سه 
ماهه گذشته، بزرگترین کاهش سود این شرکت در بیش از یک دهه اخیر را 
گزارش کرد که عمدتا ناشی از کاهش تقاضا برای نیمه رسانه ها بود. نقشی 
که این شــرکت به عنوان تامین کننده بزرگ تراشه حافظه و نمایشگر برای 
صنعت تلفن هوشــمند دارد، باعث شده اســت از رکود این صنعت آسیب 
بیشتری ببیند. بر اساس گزارش بلومبرگ، فروش دستگاه های موبایل همواره 
معیار سنجش تقاضا برای تراشه ها محسوب می شود. بانک توسعه کره پیش 
بینی کرد فروش تلفن هوشمند کره جنوبی پس از کاهش ۲.۱ درصدی در 
سال میالدی گذشته، احتماال امسال تنها ۰.۷ درصد رشد می کند. صادرات 
تراشه از این کشــور احتماال در سال ۲۰۲۳، به میزان ۹.۸ درصد نسبت به 
سال گذشته کاهش پیدا خواهد کرد و روند بهبودی تقاضا تا پیش از پایان 

امسال پیش بینی نمی شود. 

مجری پــروژه کاالبــرگ الکترونیــک گفت: 
زیرســاخت ها برای اجرای طرح فراهم شده و در 
طول دوره  مشخص قیمت ها برای فرد مصرف کننده 

ثابت می ماند.
یکی از برنامه های دولت ســیزدهم برای بهبود 
اوضــاع اقتصادی مــردم طرح توزیــع کاالبرگ 
الکترونیکــی مبتنی بر یارانه اســت. این طرح که 
نه تنها در آســتانه  اجرای سراسری قرار دارد بلکه 
در یکی از اســتان های کشور بصورت آزمایشی در 
حال اجرا اســت. با این حال هنوز بسیاری از مردم 

با چگونگی کارکرد این کاالبرگ ها آشنایی ندارند.
*چرا کاالبرگ الکترونیک؟

در کشور ما با وجود انجام جراحی های اقتصادی 
متعدد، طبق آمار مصرف کاالهای اساســی مردم 
در حال کاهش اســت. در خیلی از کشورهای دنیا 
برای پایین نیامدن سرانه  مصرف کاالهای اساسی 
مانند گوشت، مرغ و ... دولت ها به گروه های هدف، 
کاالبرگ هایی به اشــکال مختلــف می دهند. در 
ایران نیز از چند ماه گذشــته برخی نمایندگان و 
کارشناسان پیشــنهاد توزیع کاالبرگ الکترونیک 
مبنی بر یارانه هــا را به بخش های مختلف جامعه 

مطرح کرده اند.
تبدیل یارانه ها به کاالبــرگ ماه ها عقب افتاده 
اســت که یکی از اصلی ترین دالیلش می تواند این 
باشد که ما بانک اطالعاتی خوبی از موضوع نداریم. 
یعنی شناسایی و دسترسی خانوارها و افرادی که 

باید این کاالبرگ را دریافت کنند درست نیست.
در همین راســتا حمید فــرداد، مجری پروژه 
کاالبرگ الکترونیــک ، به تبیین موضوع پرداخت 
و با اشــاره به اینکــه در همه جای دنیا شــبکه 
مالی اعتباری در کنار شــبکه مالی نقدی فعالیت 
می کند گفت: ما تا این لحظه شــبکه اعتباری که 
بتوانیــم مبتنی بر آن مقــداری کاال را به ازای هر 
کدملی تعریــف کنیم، به صــورت یک پارچه در 
کشور نداشــتیم. من می خواهم یک کاالیی را به 
یــک کدملی در هر جایی از حکمرانی قلمرو ایران 

برســانم، چگونه می توانم؟ پــس از تصویب قانون 
کاالبرگ الکترونیــک در مجلس، برای اجرای این 
قانــون نیاز بــه تأمین ابزار مختلفی داشــتیم. ما 
زیرســاخت بزرگی را اجرا کردیم که می شود این 
اطالعات را بر کدملی سوار کرد. یعنی می توان برای 

هر کد ملی مقادیری کاال تعریف کرد.
فرداد افزود: این بستر، بستر بسیار بزرگی است. 
ما تا االن بســتر یک پارچه در کشــور نداشــتیم 
که بتوان طرح های مختلــف مثل طرح کاالبرگ 
الکترونیــک را در آن اجرا کرد. این طرح دو مزیت 
دارد، یکی اینکه شما می توانید به اعتبار یارانه خود 
تا یک ماه جلوتر کاالهای اساسی بر پایه جدول مبنا 
را خریــداری کنید. دومین مزیت این که در طول 
دوره  مشخص قیمت ها برای فرد مصرف کننده ثابت 

می ماند.
*کاالبرگ الکترونیک چگونه کار می کند؟

فــرداد دربــاره  چگونکــی کارکــرد کاالبرگ 
الکترونیک توضیح داد: تالش شده کرامت مردم در 
این طرح حفظ شــود و فرد بتواند خودش تصمیم 
بگیــرد از کدام نــام تجاری کاال تهیــه کند و در 

یخچال و سفره خانه خود قرار دهد.
فرداد ادامــه داد: برای مثال در این جدول به 
ازای هر نفر از اعضــای خانواده یک روغن ۸۱۰ 
گرمــی به قیمت ۶۲ هزار تومــان در نظر گرفته 
شــده اســت . اگر این فرد روغن ۸۱۰ گرمی را 
تهیــه کند ۱۴ هــزار تومان خــودش می دهد و 
۴۸.۰۰۰ تومــان از اعتبارش پرداخت می شــود. 
فرقی نمی کند کدام نام تجاری یا کاال را انتخاب 
کند. مثاًل فرد عالقه مند است بجای روغن پخت 
و پز آفتاب گردان روغن کنجد یا ... بخرد . مبتنی 
بر جدول ۴۸ هزار تومان را از اعتبارش پرداخت 
می کند و مابه تفاوت را خــودش نقدی پرداخت 
می کند. در مثالی دیگر شخصی با خانواده ۴ نفره 
می تواند ۴ کیلو تخم مرغ طبق جدول مبنا تهیه 
کند. اما فرض کنیم کســی ۱ کیلوگرم تخم مرغ 
اعتبار دارد اما ۲ کیلو بگیرد. از هزینه ۱ کیلوگرم 

آن ۳۲ هزار تومــان را دولت می دهد و ۱۵ هزار 
تومــان را خودش پرداخت می کنــد و هزینه ۱ 
کیلوی دیگر تماماً توســط خود شخص پرداخت 

می شود.
فــرداد گفــت: هر کدملــی بــرای خرید ۱۰ 
قلم کاالی اساســی بــه ارزش ۵۳۰.۰۰۰ تومان 
۲۹۴.۲۵۰ تومان شارژ می شود و در صورتی که فرد 
از همه یا بخشی از اعتبار خود استفاده نکند، اعتبار 
باقی مانده ماه بعد به صورت یارانه نقدی به حساب 

او واریز می شود.
*اجرای آزمایشــی کاالبرگ الکترونیک 

چگونه بوده؟
فــرداد با ذکر اجرای طرح آزمایشــی کاالبرگ 
الکترونیک در استان هرمزگان گفت: از وقتی این 
طرح اجرا شــده فروشــگاه های زیادی درخواست 
عضویت دادند. حداقل هزار و ۲۵۰ فروشگاه متصل 
هستند و ۲۸۰ فروشــگاه نیز در صف اتصال قرار 
دارند. فروشــگاه ها عالقه به عضویت دارند چرا که 

میزان فروش آن ها باال می رود.
فرداد در پایان درباره  طریقه  اتصال فروشگاه ها 
گفت: این قابلیت به همه  دســتگاه های کارتخوان 
با بروزرســانی و بارگزاری نرم افزار اضافه می شود. 
پشت کارت بانکی شخص شماره سریالی است که 
کدملی و به طبع آن اطالعات اعتباری شخص در 
آن ذخیره شده است. وقتی کارت بانکی شخص را 
در دستگاه پز می کشند اطالعات شخص استخراج 

می شود.

دبیر سندیکا صنایع کنســرو ایران گفت: در حال 
حاضر واردات ماهی با نــرخ ارز آزاد توجیه اقتصادی 
نــدارد و جامعه صیاددان در بــازار انحصاری داخلی، 
ماهــی ها را با هر قیمتی کــه بخواهند به فروش می 

رسانند.
یک دهه است که تولیدکنندگان داخلی نسبت به 
قیمت گذاری دســتوری گالیه بسیار دارند. انحصاری 
شدن بازار برخی اقالم سبب شده تا دولت برای هرگونه 
سوءاســتفاده قیمتی ورود کرده و نرخ ها را از طریق 
سازمان هایی مانند شــورای رقابت، سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و… تعیین کند. 
در بخش کاالهای کنسروی که جز اقالم پرمصرف در 
خانوارهای ایرانی هســتند کنسرو ماهی و رب گوجه 
فرنگی از آن گروه هســتند. با حــذف ارز ترجیحی و 
چند برابر شدن نهاده های دامی تولیدکنندگان گالیه 
مند هســتند قیمت های تعیین شده تعزیراتی آنها را 

متضرر کرده است.
ســیدمحمد میررضــوی، دبیر ســندیکا صنایع 
کنســرو ایران درباره وضعیت تولید اقالم کنســروی 
کشــور گفت: در حــال حاضر یکــی از چالش های 
تولیدکنندگان کنسرو ماهی و رب گوجه فرنگی قیمت 
گذاری از سوی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان است.
وی افزود: ۱۴۰ قلم از انواع صیفی جات، مرباجات 
و ســایر مواد خوراکی به شکل کنسرو در کشور تولید 

و در سطح کشور توزیع می شود. کنسرو ماهی و رب 
دو محصولی اســت که از ابتدای سال مشمول قیمت 
گذاری تعزیراتی شــده اســت. جلســات و مکاتبات 
متعددی با وزارت جهاد کشاورزی و نیز وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انجام شده و ریز قیمت ها برای مدیران 

هر دو وزارتخانه ارسال شده است.
دبیر ســندیکا صنایع کنســرو ایران با بیان اینکه 
قرار شد در ســتاد تنظیم بازار درباره نرخ این دو قلم 
محصول کنســروی تصمیم گیری شود، تصریح کرد: 
ستاد تنظیم بازار پس از ۸ ماه مکاتبه در حالی که در 
سازمان حمایت ۳ معاون وزیر تغییر کرده است، اعالم 
کرد این دو قلم کاال از اهمیت زیادی برخوردار اســت 
و درباره نرخ گذاری آن باید وزارت جهاد کشــاورزی 
و ســازمان حمایت به نتیجه نهایی برسند تا تصمیم 

گیری شود.
*قیمت پیشنهادی سندیکا

میررضوی با اشاره به آنالیز قیمت های محصوالت 
کنســرو شده و بهای تمام شــده این ماده پروتئینی، 
عنوان کرد: قیمت پیشنهادی سندیکا صنایع کنسرو 
ایران بــرای هر تن ماهی ۴۳ هزار تومــان بود اما در 
نهایت با قیمت ۳۹ هزار تومان موافقت شــده اســت. 
همچنین در بخش تولید رب گوجه فرنگی کنسروی 
قیمت تمام شده بیش از ۴۸ هزار تومان است در حالی 
که ســقف قیمت ها در بازار بر اساس قیمت گذاری 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۴۵ 
هزار تومان تعیین شده است. وی اظهار کرد: سندیکا 
صنایع کنسرو ایران با توجه به وضعیتی که تولید رب 
در کشــور دارد مبلغ ۵۰ هزار تومان را پیشنهاد کرده 

که هنوز ترتیب اثر داده نشده است.
*مواد اولیه و قیمت گذاری سلیقه ای

دبیر ســندیکا صنایع کنسرو ایران در پاسخ به این 
پرسش که چرا قیمت تمام شده کنسرو ماهی در ایران 
باالســت، گفت: ماهی مواد اولیه مهم و اصلی کنسرو 
ماهی اســت. ابتدای سال هر کیلو ماهی تن ۵۰ هزار 
تومان بود اما در حال حاضر این عدد به ۶۰ هزار تومان 
رسیده است. بنابراین تولیدکننده نمی تواند محصوالت 
خود را با قیمت قبلی عرضه کند. ادامه این روند منجر 
به تعطیلی واحدهای کوچک تولیدی شــده و اینکه 
سایر تولیدکنندگان نیز ناچار هستند با ظرفیت پایین 

تری فعالیت داشته باشند.
او گفــت: در چنین شــرایطی واحدهای تولیدی 
متفرقه ســهم بــازار واحدهای تولیدی رســمی را با 

محصوالت کم کیفیت تر از آن خود می کنند.
*کاهش بازار تقاضا

میررضوی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر میزان 
تولید کنسرو ماهی در کشور گفت: سال گذشته تیراژ 
تولید تن ماهی در کشور ۶۰۰ میلیون قوطی کنسرو 
بود امســال این عدد بــه ۳۰۰ میلیون قوطی کاهش 

یافته است.
او گفت: اگر انجمن درخواست حذف قیمت گذاری 
دستوری را دارد به معنی تعیین هر قیمتی برای این 

دو قلم محصول نیست.
وی اضافــه کــرد: هر برنــد با توجه بــه کیفیت 
محصوالت و آنالیز قیمت ها، ملزم به تعیین نرخ نهایی 
تعیین بوده و نهادهای متولی هــم روی بازار نظارت 

خواهند داشت.
دبیر سندیکا صنایع کنسرو کشور اظهار کرد: رقابت 
بین تولیدکنندگان سبب می شود تا قیمت ها سلیقه 

ای اعمال نشود.
*راهکار چیست؟

میررضوی دربــاره راهکار بــرون رفت از وضعیت 
موجود صنایع کنسروی کشــور پیشنهاد کرد: دولت 
باید ۹ درصد ارزش افــزوده را برای کمک به مردم و 

حمایت از تولید برای این دو قلم کاال حذف کند.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکننده هم به این موضوع 
که افزایش قیمت محصوالت موجب ریزش بازار تقاضا 
می شود، آگاه است و نمی خواهد مشتریان خود را از 
دست بدهد. بنابراین دولت باید ۹ درصد ارزش افزوده 
را حــذف کند تا نه مصرف کننــده و نه تولیدکننده 
متضرر نشوند. وی ادامه داد: از سوی دیگر برای کنترل 
قیمــت ها دولت باید از ابتــدای زنجیره تولید قیمت 
گذاری دســتوری داشته باشــد و این قیمت گذاری 
تعزیراتی شــامل ماهی هم شــود تا جامعه صیاددان 
محصوالت را با قیمت ســلیقه ای به فروش نرسانند. 
در حــال حاضر واردات ماهی با نــرخ ارز آزاد توجیه 
اقتصادی نداشــته بنابراین جامعه صیــاددان در بازار 
انحصاری داخلی، ماهی ها را با هر قیمتی که بخواهند 

به فروش می رسانند.

مجری پروژه کاالبرگ الکترونیک تشریح کرد؛

جزئیات جدید طرح کاالبرگ الکترونیک

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد؛  بالغ بر ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف اراضی در ۱۰ ماهه اخیر
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از رفع تصرف گسترده اراضی ملی و دولتی ظرف ده ماهه اخیر در این استان خبر داد.

 به گزارش وزارت راه و شهرســازی، خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران گفت: ۱۵۵ مورد اجرای حکم و ۱۸۱ مورد رفع تصرف فوری به ارزش ۶,۶۳۰ میلیارد تومان 
حاصل عملکرد یگان حفاظت، ۱۴ مدیریت راه و شهرســازی شهرســتانهای تهران و معاونت امالک و حقوقی این اداره کل بوده است. وی مجموع مساحت اراضی رفع تصرف شده را ۷۳۰ هزار 
مترمربع عنوان کرد. محبت خواه ادامه داد: به ترتیب شهرستانهای دماوند، تهران بزرگ، شمیرانات و پردیس رتبه های اول تا چهارم استان را در پاسداری از اراضی ملی و دولتی کسب کرده اند. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در پایان گفت: حفاظت از بیت المال و اراضی ملی به عنوان میراث نسلهای آتی خط قرمز ما در استان تهران است و با زمین خواران با تمام قوا مبارزه 
خواهیم کرد

دبیر سندیکا صنایع کنسرو کشور:

مصرف کنسرو ماهی ۵۰ درصد 
کاهش یافت



خبر

۴ یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱  
  ۷ رجب ۱۴۴۴ـ  ۲۹  ژانویه ۲۰۲۳

شماره پیاپی ۵۰۲ـ  سال دهم-شماره ۳۴۳

امین دلیری، اقتصاددان گفت: مازاد اعتبار یارانه نقدی 
صرفا باید به تولیــدات داخلی به ویژه تولیدات کاالهای 
اساسی کشــاورزی پرداخت شود؛این رویه باید در قالب 

برنامه راهبردی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
امین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشــگاه به بیان 
تأثیر سیاســت های دولت ها از دولت سازندگی تا تدبیر 
و امیــد پرداخت. و در ادامــه متن کامل گفت و گوی او 

را میخوانید:
*هدف دولت از ایجاد شوک های ارزی چیست 

و این امر چه تأثیری روی کاالهای اساسی دارد؟
به نظر می رســد غرض دولت ها از ایجاد شــوک های 
ارزی دالیلــی چــون حمایت از صــادرات و تولید، تک 
نرخی ارز و از بین بردن رانت و فســاد که از تفاوت بین 
نرخ رسمی و غیررســمی ارز در بازار آزاد ایجاد می شود 
را مطــرح می کنند. البته این توجیهــات صورت و نیت 
ظاهــری در قضیه تغییرات نرخ ارز و در پی آن شــوک 
ارزهای به اقتصاد کشور است، اما دلیل عمده آن تأمین 
درآمد برای جبران کسری بودجه بوده است. گرچه نیت 
واقعــی تغییرات نرخ ارز برای کســب درآمد ریالی برای 
جبران کســری بودجه در ادوار مختلف از طرف دولت ها 
مکتوم مانده اســت لیکن به هر نیتی که تغییر نرخ ارز 
اتفاق افتاده باشد، پیامد این سیاست ها و ایجاد شوک های 
ارزی، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش 
قــدرت خرید مردم، افزایش ریالــی هزینه های جاری و 
عمرانــی دولت و افزایش هزینه های قیمت تمام شــده 
کاالهای واحدهای تولیدی از جمله بخش کشــاورزی از 
آثار و تبعات اولیه تغییرات نرخ ارز بوده اســت. این آثار 
زیانبار غیرقابل بازگشــت پس از ایجاد شوک های ارزی 
بوده و موجب شــده تا دولت های وقت مجبور شــوند تا 
سیاســت های جبرانی را دنبال کنند و بــه این ترتیب 
هزینه های جاری خــود را افزایش دهند. این دور باطل 
بــدون توجه به تبعات منفی آن در دولت های گذشــته 

همواره تکرار شده است.
*از آثار شــوک های ارزی بر متغیرهای کالن 
اقتصادی که در ۴ دهه گذشته رخ داده می توان به 

چه موضوعاتی اشاره کرد؟
در این باره نخســت می توان به شــوک اول ارزی در 
دوره دولت ســازندگی در فاصله زمانی ۷۱ تا ۷۵ اتفاق 
افتاد اشــاره کرد. نرخ رسمی دالر از ۷۰ ریال به ۱,۴۵۰ 
ریــال یعنی ۱۹۷۱ درصد تغییر کرد و نرخ غیررســمی 
دالر از نــرخ ۱,۴۲۰ ریال به ۱,۴۹۸ ریال رســید یعنی 
نرخ غیررسمی برابری دالر با ریال فقط ۵.۵ درصد رشد 
کرد. مشخص می شود دولت با افزایش نرخ رسمی دالر 
به دنبال کسب در آمد ارزی بوده است. این شوک ارزی 
نرخ تورم را در سال ۷۴ به باالی ۴۹.۴ درصد افزایش داد.

شوک دوم ارزی در زمان دولت اصالحات در سال ۸۰ 
رخ داد. در این دوره نرخ رسمی هر دالر از ۱۷۵ ریال به 
۸۱۴ ریال یعنی ۳۶۵ درصد افزایش داده شــد. اما نرخ 
غیررسمی ارز در بازار به تغییرات نرخ رسمی ارز واکنش 
نشان نداد و نرخ غیررسمی ارز با اندکی افزایش از ۷,۹۲۰ 
ریال به ۷,۹۹۰ ریال تغییر کرد. یعنی فقط ۹ دهم درصد 
افزایش یافت. مشخص اســت دولت در این دوره هم به 
دنبال افزایش درآمد ریالی از فروش ارز در بازار آزاد برای 
جبران کسری بودجه بوده است. بعد از تغییرات در نرخ 
ارز دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت. پس 
از ایجاد این شــوک ارزی، نرخ ارز از ســال ۸۱ تا پایان 
تصدی دولت اصالحات تغییری نکرد. فقط این شــوک 
ارزی چنــد درصدی روی نرخ تورم اثر گذاشــت و نرخ 
تورم را در ســال ۸۰ در حد ۱۱.۴ درصد بود، در ســال 
۸۱ بــه ۱۵.۸ درصد افزایش یافت. یکی از دالیل کم اثر 
بودن شوک ارزی بر نرخ تورم، مساعد شدن رشد و ثبات 

اقتصادی در این دوره بوده است.
شــوک سوم ارزی در سال ۸۹ در زمان تصدی دولت 
مهــرورزی و عدالت خواهی اتفاق افتاد. در این دوره نرخ 

رسمی ارز تقریباً در یک دهه فقط ۲۸ درصد تغییر کرده 
بود، در ســال های ۸۴ تغییرات کمــی در نرخ ارز ایجاد 
شــد و قیمت ارز از مرز ۱۰,۰۰۰ ریال گذشت و با وارد 
کردن اولین شوک ارزی در سال ۹۰ نرخ ارز رسمی دالر 
از ۱۰,۳۶۴ ریــال به ۱۲,۲۶۰ ریال تغییر کرد و نرخ ارز 
غیررسمی در بازار به ۱۸,۹۲۰ ریال افزایش یافت. شوک 
ارزی ایجاد شــده نرخ تورم را در دوره دوم تصدی دولت 
مهــرورزی افزایش داد. این روند افزایشــی نرخ تورم که 
از ســال ۹۰ پس از شــوک ارزی شروع شده بود به نرخ 
حدود ۳۴.۷ درصد رسید. باالترین نرخ تورم در ۱۷ سال 

گذشته بود.
شــوک چهارم ارزی در دوره دوم تصدی دولت تدبیر 
و امیــد روی داد. نرخ تــورم در دوره اول به علت اعمال 
سیاســت های مالی و پولی انقباضی از ســال ۹۳ روند 
کاهشــی را طی کــرد و در ســال های ۹۵ و ۹۶ به نرخ 
تک رقمی رسید، در دوره دوم به علت ایجاد شوک های 
متعدد ارزی از اوایل سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا 
از برجام در اردیبهشت ماه سال ۹۷ و در پی بی تدبیری 
مسئوالن ارشد دولت و مقامات بانک مرکزی درباره اعالم 
تک نرخی کردن ارز و عرضــه و اختصاص ارز با قیمت 
۴۲۰۰ تومانی تقریباً به کلیه متقاضیان و توزیع بی رویه 
ســکه از ســوی بانک مرکزی، بزرگترین التهابات و بهم 
ریختگی ارزی و سکه را در تاریخ اقتصاد کشور رقم زدند. 

در نتیجه نرخ تورم را به ۴۵.۱ در سال ۹۹ افزایش داد.
پنجمین شــوک ارزی در دولت سیزدهم اتفاق افتاد. 
بــا توجه به مقــدار کّمی تغییــرات و افزایش ۷ برابری 
نرخ دالر و ریــال و افزایش تعرفه های کاالهای واداتی و 
محاسبه آن با تســعیر نرخ ارز افزایش یافته یک شوک 
قیمتی زیادی به کاالهای اساسی و ضروری و سایر کاالها 
وارد کــرد. گرچه دیرهنگام تعرفه های برخی از کاالهای 
وارداتــی کاهش یافت اما اثرات قیمتی کاالها با توجه به 

چسبندگی قیمت ها، همچنان باقی است.
*تأثیر این شوک های ارزی در نهایت چه بود؟

با تجزیه و تحلیل شــوک های ارزی وارد شــده در 
دوران تصدی چهار دولت گذشــته و دولت ســیزدهم، 
صرفنظر از شــدت و ضعف شــوک های ارزی وارد شده 
به اقتصاد کشــور، اوالً تمامی شــوک های ارزی موجب 
تحریک نقدینگی و افزایش نرخ تورم شــده اســت. در 
پی شــوک های ارزی، هزینه های ریالی بودجه جاری و 
عمرانــی دولت ها افزایش یافته و باعث کســری بودجه 
بیشــتر دولت شده اســت. گرچه با افزایش نرخ تسعیر 
ارز، یک درآمد ریالی از نوع درآمدهای »اتفاقی« نصیب 
دولت کرده و تراز مالی دولت را موقتاً بهبود بخشــیده 
اما این درآمدها در واقع ناپایدار و غیردایمی بوده اســت 
چون افزایــش هزینه های دولت در دوره های آتی، کلیه 
درآمدهای حاصل از تسعیر نرخ ارز را می بلعد. ثانیاً، در 
۴۰ سال گذشــته نرخ رسمی ارز تا مرز ۴۲۰۰ افزایش 
یافته است و نسبت به نرخ دالر در آخرین ماه های دوره 
تصــدی دولت مهرورزی فقط ۴۰۰ تومان افزایش یافت 
و نرخ ارز رسمی و غیررسمی تا اردیبهشت سال ۹۷ در 
حول و حوش نرخ اعالم شــده عمدتاً در نوسان بود. این 
افزایش نــرخ ارز را باید آخرین نــرخ ارز اعالمی دولت 
پیشــین ثبت کرد و فقط به میــزان ۱۲ درصد موجب 
افزایش نرخ رسمی ارز شد. ولی با افزایش آخرین شوک 
ارزی، طی محاســبات ارزی، طی محاسبات انجام شده 
طی ۴ دهه گذشــته پول ملی نسبت به ارزهای معتبر 
جهان، ۵۹۹ برابر کاهش یافت. تا قبل از اعالم تک نرخی 
شدن ارز توســط معاون اول رئیس جمهور، اتفاق قابل 
توجهی غیر تمایل رو به افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ 
تورم در ســال ۹۹ در اقتصاد رخ نداد. ولی بعدها در پی 
اقدامات دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی در خصوص 
اعمال سیاســت های نامتوازن ارزی و عدم کنترل نرخ 
ارز، قیمــت دالر تا مرز ۳۰ هزار تومان هم رســید. نرخ 
ارز غیررســمی در بازار آزاد بین ۲۶ هــزار تا ۲۷ هزار 

تومان در نوســان است. میانگین نوسانات قیمت ارز در 
دولت دوازدهم حد ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده اســت، 
با محاســبه این نرخ، برابری دالر و ریــال در بازار آزاد 
نشان می دهد، پول ملی در مقابل ارزهای معتبر خارجی، 
۳۷۸ برابر کاهش داشته است. چگونه می توان این همه 
ضربات مهلک که پی در پی به ارزش پول وارد شــده را 

جبران کرد.
حال اگر هرگونه سیاســتی که منجر به افزایش نرخ 
ارز شــود، چه بســا مصیبتی فراتر از تصور دولت مردان 
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به بار می آورد. باید 
عواقب این جهش قیمت ارز و تشدید نرخ تورم در کارنامه 
برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
که خواهان حــذف ارز ترجیحــی ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات کاالهای اساســی و ضروری کشور بودند، را پذیرا 
باشند و در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شده است. در صورتی 
که توجه دولت و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی به 
یارانه پرداختی به نهاده های کشاورزی و دامی کشور در 
دو دهه گذشته به تدریج تحلیل رفته و در حال حاضر به 
نظر می رسد به حذف کامل آن نزدیک شده ایم معطوف 
می شد. شواهد نشان می دهد در دهه اول انقالب اسالمی 
بسیاری از کاالهای اساسی و ضروری مردم نظیر صنایع 
شــوینده و مواد بهداشــتی، فراورده های لبنی، دانه های 
روغنی و روغن خام، قند و شــکر و چای، گندم و برنج و 
جو، دارو و تجهیزات پزشکی، حمل و نقل عمومی، زمین 
و مسکن، کشت و برداشت پنبه، چقندر قند و… در زمره 
کاالهای اساســی و ضروری مردم بــود که همواره مورد 
حمایت دولــت قرار می گرفت. ولی تفکر اقتصاد لیبرالی 
متکی به اقتصاد بازار به تدریج حمایت دولت ها را از این 
کاالهــا دور کرد و به تدریج هزینه خانوارهای نیازمند را 
برای خرید این کاالها افزایش داد. دانســته یا ندانســته 
همین تفکر در کشــور شکل گرفته و قرار نیست از این 

تفکر رهایی یابیم.
*این نتیجه حاصل بــراورد جراحی اقتصادی 

است؟
در شــعارهایی مانند اصالح قیمت یارانه های پنهان، 
اصالحات اقتصــادی، جراحی اقتصــادی، از بین بردن 
رانت و فساد، هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت 
حامل های انرژی و کاالها و خدمات دولتی و ســرانجام 
تغییرات نرخ ارز، چگونه تا کنون تورم باالی ۴۰ درصدی 
را مانــدگار کرده و چه مصبیت و بالیی بر ســر جامعه 
متوســط با درآمدهای ثابت و فقیــر که از نظر درآمدی 
آسیب پذیر هستند، آورده و با کاهش مستمر ارزش پول 
ملی و قدرت خرید، در مسیر سقوط آزاد قرار گرفته اند 
و از طرف دیگر چــه ثروت های نجومی و درآمدهای باد 
آورده را نصیــب عده ای فرصت طلب کــرده و با خروج 
سرمایه ها از کشور و با ایجاد یک فضای رانتی که نتیجه 
این سیاســت های باز اقتصاد لیبرالی و ســپردن عنان 
اقتصاد به بازار آزاد این بال را بر ســر جامعه آورده است. 
فقط این سوال برای کسانی طرح می شود، آیا میزان فساد 
و زدوبنــد از نظر کّمی و حجــم در دو دهه اول انقالب 
بیشــتر بوده یا در دو دهه بعدی که از ارزش های انقالب 
کم کم فاصله گرفتیم و تفکــر اقتصاد نئولیبرالی بدون 
درک شــرایط منحصربه فرد انقالب اســالمی در کشور 
حاکم شد و راه را برای فرصت طلبان و جماعت طالب زد 

و بند و روابط فسادزا باز کرد.
دولت ســیزدهم که با شــعار دولت مردمی و عدالت 
محــور در صحنــه انتخابات ظاهر شــد، بایــد خلق و 
خــوی خدمت خود را به دهــه اول انقالب رجعت داده 
و ســازوکارهای دولتمردان آن دوره را سرمشق کارهای 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار دهند. این توصیه 
بــه ویژه برای رئیس جمهوری اســت که دغدغه زیادی 
بر اصالح اقتصادی، رونق تولید دارد تا بتواند در مســیر 
توسعه گام درســت بردارد، بدون آنکه در آحاد مردم در 

اجرای برنامه های توسعه آسیب بینند.

بنــا بر این باید از گذشــته درس گرفــت و دیگر از 
آزمون های خطاآمیز پرهیز کــرد. آخرین نرخ ارزی که 
در دولــت تدبیر و امید در ســتاد اقتصادی دولت مورد 
تصویب قرار گرفت تک نرخــی دالر ۴,۲۰۰ تومان بود. 
ولی این شــوک و شــوک های غیراختیاری دیگر که از 
دست دولتمردان و بانک مرکزی بعدها خارج شد، هرگز 
نتوانستند از روند افزایشی نرخ ارز جلوگیری کنند و نرخ 
دالر در نیمه دوم سال ۹۹ از مرز ۳۰ هزار تومان گذشت.

دولت ســیزدهم به جای تغییرات سریع نرخ ارز، باید 
تمام هّم خود را برای اصالح نظام هوشــمند سامانه های 
مربــوط بــه واردات و صادرات قرار دهــد به طوری که 
کاالهای اساســی و ضــروری مورد نیاز مــردم باقیمت 
مناســب به دســت مصرف کننده نهایی برسد. این امر 
چگونه ممکن می شود، اینکه نهادهای مسئول و نظارتی 
مرتبط کشــور نسبت به فرآیند ثبت سفارش، تخصیص 
ارز، ورود کاال به بنادر و گمرکات کشــور، قیمت گذاری 
و توزیع آن با سامانه های هوشمند نظارت داشته باشند، 
احتــراز از پرداخــت یارانه نقدی و رجــوع به کاال برگ 
الکترونیکی و اختصاص یارانه نقدی به سه دهک پایین 
جامعــه یا پرداخت یارانه به ایــن جامعه هدف از طریق 
کمیته امام )ره( و ســازمان بهزیستی رهایی از پرداخت 

یارانه های بی هدف است.
جای ســوال و شگفتی اســت، گفته می شــود ارز 
اختصاص یافته به کاالهای اساسی به جیب عده خاصی 
رفته و مردم کماکان کاالهای اساســی را با قیمت های 
گزاف خریداری کرده اند. فقط با بیان این موضوع، اظهار 
تأسف می شود. این کافی نیست، باید دید چه کسی ثبت 
سفارش کاال کرده و چه کسی ارز ۴۲۰۰ را به واردکننده 
متخلف اختصاص داده و چرا نهادهای مسئول و موظف 
در قیمت گــذاری و توزیع کاال، بــه وظیفه خود عمل 
نکرده اند و نظارت کافی را بر کاالهای وارداتی نداشــته 
اند و نهادهای نظارتی چــرا برای این متخلفین پر آوازه 
و مشخص، پرونده فســاد که وقوع جرم مشخص است، 
تنظیــم نکرده اند و به قــوه قضائیه منعکس نکرده اند؟ 
آیا نفس اســتمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی 
و ضــروری که یــک کار عقالنی و منطقی بــوده، مورد 
ایراد بوده یا قصور در عدم کنترل و نظارت دستگاه های 
مســئول و نظارتی که به وظایف شأن خوب عمل نکرده 
اند؟ دســتگاه های مرتبــط اگر به وظایف شــأن عمل 
می کردند این فاجعه رخ نمــی داد لذا تقصیر در قوانین 

و قانونگذاری نیست.
تیم اقتصادی دولت ســیزدهم و برخی از نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی، به هر ترتیبی بود اختصاص 
ارز ترجیحی به کاالهای اساســی و ضروری کشــور را 
در قانــون بودجه ۱۴۰۱ حذف کردنــد. دولت هم باید 
به شــروط قانونی بودجه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
عمل می کرد. یعنی توزیع کاال برگ الکترونیکی کاالهای 
اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ و عدم حذف یارانه دارو 
یا پوشــش آن از سوی بیمه ها به بیمار و نیز عدم تغییر 
قیمت نان، جز شــروط قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که 
پس از تصویب آن و تأیید شــورای نگهبان برای اجرا به 
دولــت ابالغ گردید. حال با توجه به عملکرد، باید دید تا 
چه اندازه به قیود و شروط مندرج در قانون بودجه عمل 

شده است.
بیش از ۱۰ ماه از سال گذشته است، توزیع کاال برگ 
الکترونیکی به صورت پایلوت در استان هرمزگان اجرایی 
شده است. به نظر می رسد از نظر اجرا دارای ابهام است. 
پــس این طرح با فاز تأخیر زیاد، از نظر شــمول جامعه 
هدف و نحوه اجرا دارای نقایص اســت. قیمت کاالهای 
اساســی پس از حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت دارو 
برای بیمه شــدگان و جامعه غیربیمــه ای افزایش قابل 
توجه ای داشته اســت. فقط قیمت نان تا حدودی ثابت 
ماند. ولی از نظر کیفیت و کمّیت دســتخوش تغییرات 

شده است.

*اما آیا با حذف ارز ترجیحی و اصالحات انجام 
شده موجب کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، 
افزایش ارزش پول ملی، تک  افزایش اشــتغال، 
نرخی کردن ارز و دیگر اصالحات مورد نظر شده 

است؟ 
باید با زبان آمار به این سواالت پاسخ داد.آمار شاخص 
کل قیمت ها در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ که توســط 
مرکز آمار ایران و سایر محاسبه اعالم شده، واقعیت های 
دیگری قیمت کاالها و خدمات در سال های مورد اشاره 
نشان می دهد: شــاخص کل ســاالنه قیمت )تورم( در 
اســفند ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۹۴.۹ بود. این شاخص در سال 
۱۴۰۰ به میزان ۴۰۱.۵ واحد رســید یعنی ۳۶.۲ درصد 
نسبت به سال ۹۹ رشد داشت. شاخص کل قیمت تا آذر 
۱۴۰۱ محاسبه و اعالم شده، ۵۶۳ واحد بوده که نسبت 
به شــاخص کل قیمت )تورم( آذر سال ۱۴۰۰ به میزان 
۳۷۹.۲ بود که رشــدی معادل ۴۸.۵ را داشــت. به این 
ترتیب شاخص تورم در آذر ۱۴۰۱، ۱۸۳.۸ واحد افزایش 
داشــته اســت. یعنی فقط از آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱، 
قیمــت کاالهای مصرفی مردم ۱۸۳.۸ واحد تغییر کرده 
و نرخ تورم ســاالنه در آذر ۱۴۰۱ بــه رقم ۴۸.۵ درصد 
نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش نشان می دهد.

اما قیمت کاالها و خدمات در شــهریور ۱۴۰۰ بنا به 
مصوبه قانونی بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسالمی 
باید مبنای قیمت کاال برگ قرار گیرد، نرخ تورم ساالنه آن 
۴۲.۹ درصد است. قیمت کاالها و خدمات شهریور سال 
۱۴۰۰ نسبت به شهریور سال ۱۳۹۹، ۴۲.۹ درصد رشد 
داشته است. معذالک با توجه به اینکه نرخ تورم شهریور 
ســال ۱۴۰۱ در مقایسه به نرخ تورم سال ۱۴۰۰، ۵۲.۲ 
درصد بوده، توزیع کاال برگ الکترونیکی از اول فروردین 
۱۴۰۱ به قیمت شــهریور ســال ۱۴۰۰ می توانست از 
افزایش نرخ تورم بی سابقه در شهریور ۱۴۰۱ که رکورد 

در ۴۳ ساله را تجربه کرده، جلوگیری کند.
*تحلیل آماری تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر 
متغیرهای اقتصاد کالن و به ویژه بر قیمت کاالهای 

اساسی چه می گوید؟
عمده هدف طرح تحول اقتصــادی یا طرح جراحی 
اقتصــادی دولت یازدهم، بر محور افزایش نرخ تســعیر 
ارز دور می زند. حذف ارز ترجیحــی از واردات کاالهای 
اساســی، ضروری و دارویی کشور و افزایش یارانه نقدی 
از نتایج اجرای جراحی اقتصادی بود. نه هدف تک نرخی 
شدن نرخ ارز محقق شــد، نه قیمت کاالهای اساسی و 
ضروری مردم به ثبات رسید و نه مردم آسیب پذیر جامعه 
از اجرای طرح تحول اقتصادی، در قدرت خرید و معیشت 
آنها تغییر معناداری حادث شــد. سایر اهداف نظیر رشد 
۸ درصدی اقتصادی، ایجاد یک میلیون شغل، ایجاد یک 
میلیون واحد مسکونی در سال، کنترل نقدینگی، کنترل 
نرخ تورم و رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی و… محقق 
نشــد. اتفاقات اقتصادی بعد از جراحی اقتصادی از یک 
بیمار اقتصادی بدون در نظر گرفتن شــرایط جسمی و 
روانی بیمار، نه تنها انتظار بهبود در وضعیت بیمار وجود 
ندارد بلکه وضعیت بیمار به حالت بحرانی ســوق خواهد 
داد. این وقایع تأســف بار قابل پیش بینی بود و بارها از 
اقتصاددانان و صاحبنظران تذکر داده شد اما نقد منصفانه 
را بــر نقد مغرضانه دولت تلقی کردند تا مورد توجه قرار 
نگیرد. حاال نتایج اجرایی طرح، با ده ها زبان گویا، هزاران 
نکته در سینه دارد که قابل بیان است. باید تعصب، من ها 

و مرزهای گروه بندی های سیاســی در تعیین و دفاع از 
منافع ملی کنار زده شــود. هنر در اینجاست، چگونه در 
صف بندی های دشمن یکپارچه و با تمسک به ریسمان 

الهی یک تن واحد باشیم و شدنی است.
واقعیت های آماری نشان می دهد، شاخص های تورم از 
سال ۹۸ تا آذر ۱۴۰۱ نشان می دهد نرخ تورم در سقف 
باالی ۴۰ درصد سیر می کند و یک نوع ماندگاری در نرخ 
تورم در اقتصاد کشور به وجود آمده است. به طوری که 
نرخ تورم در ســال های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و آذر ۱۴۰۱ به 
ترتیب ۴۱.۳، ۴۵.۱ و ۴۲.۹ و ۴۸.۵ درصد بوده اســت. 
البته در شــهریور ۱۴۰۱ با ثبت نرخ تورم ساالنه ۵۱.۲ 
درصد رکورد جدیدی از نظر بیشترین نرخ تورم را برای 
تمام سال های بعد از انقالب به جا گذاشت. چون راه رفته 
اشتباه و پرمخاطره بوده است. همان طور که اشاره شد، 
عدم موفقیت دولت در اصالحات اقتصادی، در دو عامل 
تأثیر گذاری دو عامل مهم یعنی تغییرات سریع نرخ ارز 

)شوک ارزی( و کسری بودجه را نادیده گرفت.
دیدگاه تیم اقتصادی دولت به ویژه مســئوالن ارشد 
ســازمان برنامه و بودجه در نداشتن کسری بودجه، عدم 
شناخت ماهیت کسری بودجه است. وقتی تأمین کسری 
بودجه به هر طریقی مجاز می شــود و آثار مخرب آن بر 
سایر متغیرهای اقتصادی نادیده گرفته می شود، در واقع 
ظاهر کســری بودجه را در پرداخت ها را پوشانده است، 
یعنی کسری بودجه به شکل دیگری اثر خود را بر اقتصاد 

کشور خواهد گذاشت.
*حال راهکار چیست و چه باید کرد؟

نخســت، پرداخت یارانه نقدی بــه غیر از دهک های 
پایین جامعــه یعنی غیر از دهک های ۱ تا ۳ باید حذف 

شود.
دوم، کاال بــرگ الکترونیکی به کلیــه جامعه هدف 
پرداخت شــود تا تقاضا بــرای کاالهای اساســی قابل 
کنترل باشــد و نیز از ورود کاالهای اساسی به بازار سیاه 

جلوگیری شود.
ســوم، واردات کاالهای اساسی راسا از سوی شرکت 
بازرگانی دولتی فقط به عنوان یک عامل دولت نه با هدف 
ســود انجام شود تا توزیع و قیمت کاال به مصرف کننده 

نهایی قابل نظارت و کنترل باشد.
چهارم، مالک نرخ اختصاص ارز به کاالهای اساسی، 
ضــروری و دارو و نهاده های کشــاورزی و دامی باید به 
نحوی مدیریت شود، قیمت آنها از قیمت شهریور ۱۴۰۰ 

تجاوز نکند.
پنجم، تعاونی های کارمندی، کارگری، شــرکت های 
دولتی و خصوصی و تعاونی های محلی و فروشــگاه های 
زنجیــره ای و فروشــگاه های کــه امکان اتصــال آن به 
شــبکه های توزیع کاالهای اساســی می توانند در زمره 
عرضه کاالها بر اساس طرح توزیع کاال برگ الکترونیکی 

قرار گیرند.
ششم، مازاد اعتبار یارانه نقدی صرفاً باید به تولیدات 
داخلــی به ویژه تولیدات کاالهای اساســی کشــاورزی 
پرداخت شــود. این رویه بایــد در قالب برنامه راهبردی 

بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
هفتــم، باالخره پرداخت یارانــه نقدی به دهک های 
پایین جامعه در قالب اعتبارات کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و ســازمان بهزیستی پرداخت شود. تا از این طریق 
قابل کنترل و نظارت بیشــتری از طرف دســتگاه های 

نظارتی باشد از نظر جامعه مشمول قاب کنترل باشد.

معــاون وزیر صمت گفــت: ارزش 
ذخایر برجا حاصل از اکتشافات  معدنی 
به ۲۷ میلیارد دالر رسیده که این ذخایر 
قابل تبدیل به محصوالت مختلف است.

وجیه اهلل جعفری در نهمین همایش 
جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی 
گفت: مرزهای اقتصادی آن قدر به هم 
نزدیک شــده اند که جز با رقابت شدید 
نمی توانیم در این حــوزه ارتقا یابیم و 
بنگاه هــا برای حفظ خود در این رقابت 

باید بهره وری را افزایش دهند.
رئیس هیــات عامل ایمیدرو با بیان 
اینکه یکــی از عوامل مؤثــر بهره وری 
فناوری اســت و این حلقه با ســرعت 
در حال حرکت اســت و کسانی که به 
آن نزدیــک می شــوند در رقابت برنده 
می شوند، افزود: لذا ایمیدرو سعی کرده 
در این حــوزه خود را ارتقا دهد و برای 

آن اســتراتژی تعریف کرده است، لذا 
اگر این برنامه عملیاتی شود شرکت ها 
می توانند ۳۰ درصد ارتقا داشته باشند.

وی بــا بیان اینکــه عوامل دیگری 
نیز در بهره وری مؤثر اســت، گفت: لذا 
برای ما مهم اســت که خروجی بهتر با 
هزینه کمتر داشته باشیم؛ بنابراین آنچه 
در این همایش برای مــا اهمیت دارد 

استمرار فرایند ارزیابی است.
معــاون وزیر صمت اظهار داشــت: 
بنابرایــن ســال به ســال بــه تعداد 
و  اضافه  ارزیابی شــونده  شــرکت های 

خروجی آن نیز بیشتر می شود.
جعفری افزود: ایمیدرو به دنبال این 
است که بخش معدن و صنایع معدنی 
توســعه یابد و به دنبال فراهم ســازی 
بستر سرمایه گذاری است، لذا حمایت و 
هدایت باعث می شود که سرمایه گذاری 

اتفاق بیفتد.
وی اظهار داشــت: در این راستا سه 
اولویت داریم که اولویت اول ما پژوهش 

و فناوری است.
وی بیان داشــت: اولویت دوم ما نیز 
اکتشاف و اولویت ســوم نیز کمک به 

زیرساخت های کشور است.
جعفری بــا بیان اینکــه بیش از ۹ 

میلیارد دالر جذب ســرمایه گذاری در 
ایمیدرو صورت گرفته است گفت: بیش 
از ۴ میلیارد دالر آن اجرا شده و تولید و 

اشتغال را افزایش داده است.
معــاون وزیر صمــت با اشــاره به 
اکتشافات انجام شده در ایمیدرو اظهار 
داشــت: ارزش ذخایر برجــا حاصل از 
اکتشــافات معدنی مانند طــال، زغال 

ســنگ، ســنگ آهن و ...  قابل تبدیل 
به محصوالت مختلف ۲۷ میلیارد دالر 

است.
معــاون وزیر صمت با بیــان اینکه 
تاکــون تمرکز اصلــی در کشــور بر 
زنجیره هــای آهن، فــوالد، مس، طال، 
آلومینیوم، ســرب و روی بوده اســت 
گفت: از دو سال پیش به دنبال عناصر 
مورد نیاز و استراتژیک کشور بوده ایم و 
براین اساس ۱۴ عنصر و رشته فعالیت 

دیگر فعال می شود.
وی بــا بیــان اینکه دیگر شــاهد 
خام فروشــی در زنجیره فوالد نیستیم 
بیان داشت: در خصوص این ۱۴ عنصر 
تاکنــون واردکننده بوده ایم لذا نیازمند 
برنامه ریزی برای اکتشاف و ارتقا فناوری 

هستیم. 
جعفری به قانون جهش شرکت های 

دانــش بینان اشــاره کــرد و گفت: به 
شــرکت هایی که در راستای فناوری و 
نوآوری حرکت می کنند با کسر بخشی 

از مالیات کمک می شود. 
معاون وزیر صمت اظهار داشت: باید 
شرکت ها و بخصوص شرکت های مواد 
معدنی که در گروه مواد معدنی با ارزش 
قرار دارند را هدایت کنیم تا از پتانسیل 

نخبگان دانش بنیان استفاده کنند. 
این مراســم محمدرضا  ادامــه  در 
حصاری معاون ســازمان ملی بهره وری 
با بیان اینکه بهــره وری موتور محرک 
پیشــرفت کشور اســت، اظهار داشت: 
برای رشــد اقتصادی که بحران کشور 
اســت دو ابزار وجود دارد یا باید به بعد 
کمــی )معدن- طال- نفت - گاز( توجه 
کرد و آن را افزایش داد یا به بعد کیفی 
کار یعنی ارتقــای بهره وری توجه کرد 

و به عبارتی از منابــع محدود بهترین 
استفاده را داشت. 

وی افزود: از سال ۱۹۶۰ ایران عضو 
کشورهای آســیایی در حوزه بهره وری 
است در حالی که بسیاری از کشورهای 
جنوب شرق آسیا در ۶۰ سال گذشته 
بیش از ۵۰ درصد رشد اقتصادی شان را 
از بهره وری حاصــل کرده اند اما در ۴۰ 
سال گذشته رشــد بهره وری در ایران 

صفر و حتی کمتر بوده است. 
حصاری بیان داشــت: طی دو سال 
گذشته شاهد بهبود وضعیت بهره وری 
در کشــور بودیم و اگر این روند ادامه 
یابد، تا چند سال آینده به شرایط سال 

پایه ۹۵ برخواهیم گشت. 
وی با اشــاره به رشــد ۶,۱ درصد 
در بخــش معــدن گفــت: این بخش 
در بهره وری نســبت به ســایر حوزه ها 

وضعیت بهتری داشــته است. در حوزه 
نیروی کار بخش معدن و صنایع معدنی 
با شــاخص منفی ۳,۸ درصدی شرایط 
خوبی را شاهد نیستیم و لذا باید انتقال 
تجربیــات و کســب مهارت ها و دانش 

بیشتر شود. 
وی به ارائه ســه پیشنهاد برای ارتقا 
بهــره وری در حوزه معــدن و صنایع 
معدنی پرداخت و گفت: ورود حاکمیت 
برای سرمایه گذاری در حوزه بهره وری 
صنایع به ویژه ماشــین آالت ضرورت 
دارد.  معاون ســازمان ملــی بهره وری 
اظهار داشــت: از آنجا کــه بیش از ۳۰ 
درصد ارتقای بهره وری از محل آموزش 
اســت لذا ارتقا بهره وری نیروی انسانی 
و جلوگیری از خام فروشــی و توجه به 
زنجیره ارزش از جمله پیشــنهاد دیگر 

برای ارتقا بهره وری است.

ارزش ذخایر اکتشافات معدنی چقدر است؟

وزیر اقتصاد: مردم پیشرفت های دولت را احساس نمی کنند
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در حال حاضر پنجمین شریک کشورمان در بخش واردات یکی از کشورهای اروپایی است و این نشان می دهد که دامنه تجاری ایران تنها به منطقه محدود نشده است.

سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برنامه راهبردی گمرک در روز جهانی گمرک جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه شعار گمرک برای سال آینده پرورش نسل آینده است، اظهارداشت: 
آمار ۱۰ ماهه اقتصادی امسال نشان می دهد که توانسته ایم رکورد صادرات غیرنفتی را در تمام سنوات گذشته را زده ایم و این تجارت رو به رشد نشان می دهد که اگر در کشور بنای رشد باشد حتی 
در این محدودیت ها و فشارها هم امکان تحقق رشد و حرکت در مسیر رو به رشد وجود دارد و آمارهای اقتصادی کشور خالف ادعای عده ای است که می گویند در این شرایط محدودیت ها کشور تنها 
می تواند از تامین نان پس بیاید. وی گفت: در حال حاضر پنجمین شریک کشورمان در بخش واردات یکی از کشورهای اروپایی است و این نشان می دهد که دامنه تجاری ایران تنها به منطقه محدود 
نشده و به طور قطع پشتیبانی از این مسیر رو به رشد نیاز به تحول در گمرک دارد و در اجرای آن باید تمام دستگاه  های دخیل همراهی کنند.  وزیر اقتصاد ادامه داد : در این بستر برای تحقق اهداف 

خود اقدام کند بلکه باید به خوبی نقش خود را برای پیشرفت تجارت خارجی کشور ایفا کند تا در این دوره شاهد پوست اندازی و دگردیسی رو به رشد باشیم.

امین دلیری، اقتصاددان پاسخ داد؛

چگونه می توان از فقیرتر شدن جامعه جلوگیری کرد؟



خبر

خبر

یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱  ۵
  ۷ رجب ۱۴۴۴ـ  ۲۹  ژانویه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۲ـ  سال دهم-شماره ۳۴۳

وزیر راه و شهرسازی: بازآفرینی شهری ایران پیشرو در تولید مسکن شود
مجمع عمومی طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای ۱۴۰۰شــرکت باز آفرینی شهری ایران با حضور وزیر راه و شهرســازی و تصویب گزارش حسابرسی شرکت برگزار شد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، مجمع 
عمومی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۰ شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور مهرداد بذرپاش شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، نورایی رئیس امور مجامع 
و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مدیران ارشد شرکت در محل شرکت بازآفرینی برگزار شد. در این مجمع، گزارش حسابرسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۰ شرکت بازآفرینی 
شــهری ایران به تصویب رســید. مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرســازی در این نشست، بهره مندی از شرکت بازآفرینی شهری ایران را ظرفیت مناسبی برای تولید مسکن عنوان کرد و گفت: بهترین روش تولید مسکن که 
آسیب شهرهای جدید را ندارد تولید مسکن از طریق مدل های شرکت بازآفرینی شهری ایران است. بنابراین باید ظرفیت های شرکت بازآفرینی شهری در حوزه تولید مسکن تقویت شود. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: 
بازآفرینی شهری ایران و تولید مسکن در این بافت ها باید تبدیل به یک جریان اجتماعی شود. زیرا وقتی تولید مسکن در بافت های ناکارآمد شهری تبدیل به جریان عمومی شود با سرمایه اجتماعی مردمی می تواند تحوالت 
قابل توجهی را در بخش مسکن ایجاد کند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: 

نمیتوانیم در امور داخلی شرکت مخابرات مداخله کنیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت که در شــرکت های تابعه این 
وزارتخانه تاکنــون حدود ۲۳۷۳ نفر 
قانون تبدیل وضعیت  که مشــمول 
ایثارگران می شــدند تبدیل وضعیت 
شده اما در خصوص شرکت مخابرات 

قانون دست وزارتخانه را بسته است.
عیسی زارع پور با حضور در جلسه 
علنی مجلس شــورای اسالمی و در 
پاسخ به سوال عباس مقتدایی درباره 
علت عدم اجرای قوانین در خصوص 
تبدیل وضعیت ایثارگران شــاغل در 
شــرکت مخابرات ایران بیان کرد: ما 
در وزارت ارتباطــات پس از تصویب 
قوانین برای تبدیل وضعیت ایثارگران 
اقدامات گسترده ای را شروع کردیم و 
در بخش های مختلف این وزارتخانه 
تبدیل وضعیت صورت گرفته است، 
در ۹ دستگاه تابعه وزارتخانه تا کنون 
بالغ بر ۲۳۷۳ نفر مشمول قانون شده 
و تبدیل وضعیت صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در وزارت ارتباطات 
ارتباطــات  شــرکت  در  نفــر،   ۹۰
زیرساخت ۷۸۸ نفر، در شرکت ملی 
پســت ۷۳۰ نفر، در سازمان فضایی 
۴۱ نفر، در پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، 
در پست بانک ۳۷۴ نفر و در شرکت 
پیــام ۳۶ نفر کــه در مجموع حدود 

۲۳۰۰ نفر تبدیل وضعیت شدند.

وزیر ارتباطات در ادامه اظهار کرد: 
اما در خصوص شرکت مخابرات ایران، 
مساله به گونه دیگری است؛ شرکت 
مخابــرات ایران در ســال ۱۳۸۸ به 
بخش خصوصی واگذار شــده و دیگر 
ســهامدار عمده آن دولت نیســت. 
طبق قانون تجارت شرکت مخابرات 
یک شرکت خصوصی است و بنده به 
عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر 
این شــرکت دارم یکی تنظیم گری 
همه اپراتورها و دیگری پاسخگویی در 
برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن 
یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت 
مخابرات ایران و عزل و نصب در این 
شرکت و به کارگیری نیروی انسانی 

در آن دولت نقشی ندارد.
زارع پــور تصریح کرد: در ترکیب 
هیات مدیره این شــرکت تنها یک 
عضو از طرف دولــت وجود دارد که 
۲۰ درصد ســهام آن در دست دولت 
است. تصمیمات کالن در این شرکت 
با نظر سهامدار عمده صورت می گیرد 
و طبق قانون تجارت شرکت مخابرات 

یک شرکت خصوصی است.
وی در ادامــه تاکید کرد: بنده در 
آنجایی کــه قانون تاکید کرده و ابزار 
و اختیار داشتم به وظیفه خود عمل 
کرده و تاکنون بیــش از ۲۰۰۰ نفر 
تبدیل وضعیت شدند اما همانطور که 

گفتم در مورد شرکت مخابرات ایران 
از پنج عضو هیات مدیره آن تنها یک 
عضو آن را دولت تعیین می کند و ۲۰ 
درصد ســهام دولت در این شــرکت 
مدیریتی نیست. علی رغم این که بنده 
از نظــر قانونی در شــرکت مخابرات 
نمی توانم دخالــت کنم اما بی تفاوت 
نبــوده و این موضوع را بــا برگزاری 
جلســات با هیات مدیــره مخابرات 

دنبال کردم.
زارع پور گفت: اما نکته حائز اهمیت 
این است که مجلس شورای اسالمی 
منابعــی را در بودجه ســال جاری و 
بودجه ســال گذشــته برای تبدیل 
ایثارگران در دســتگاه های  وضعیت 
دولتی تعیین کرده است اما آیا ما این 
منابع را برای بخش خصوصی پیش 
بینی کرده ایم که از آنها انتظار داریم 

تبدیل وضعیت را انجام دهند؟
ما  اضافه کــرد:  ارتباطــات  وزیر 
نمی توانیم بخــش خصوصی را وادار 
به انجام تبدیــل وضعیت کرده و بار 
مالی به آن تحمیل کنیم بدون آنکه 
یک ریال به آن پرداخت کنیم. بیش 
از ۶۰۰۰ نفــر در شــرکت مخابرات 
مشمول قانون تبدیل وضعیت شدند 
که اجرای این قانون ســاالنه ۱۰۰۰ 
میلیــارد تومان بار مالــی برای این 
شرکت خواهد داشــت، شرکتی که 

با هزاران مشــکل دست و پنجه نرم 
می کند، چطور هزینه تبدیل را تامین 

کند.
وی ادامه داد: بنده در حوزه تلفن و 
اینترنت باید پاسخگو باشم اما موضوع 
تبدیل وضعیــت را پیگیری کردم و 
این شــرکت نیز علی رغم مشکالت 
مالی فراوان این موضوع را پذیرفته و 
فرآیند تبدیل وضعیت را آغاز کردم، 
در ۱۱ دی ماه نیز به اســتان ها ابالغ 
شــده تا لیست افراد مشــمول این 
قانون استخراج شــود اما در نامه ای 
به  که مدیرعامل شــرکت مخابرات 

بنــده ارائه کرده و بنده یک نســخه 
آن را به آقای مقتدایی داده و نسخه 
دیگری تقدیم هیات رئیسه می کنم 
تاکید شده که فرآیند تبدیل وضعیت 
را شــروع می کنند و در سال ۱۴۰۱، 
۱۰۰۰ نفر و در ظرف ماه های بعدی 
سایر افراد مشــمول تبدیل وضعیت 
در شــرکت مخابرات خواهند شد اما 
بایــد فکری برای منابــع آن صورت 
گیرد چرا که ما نمی توانیم به بخش 
خصوصــی تاکید کنیم که این کار را 
انجام دهد اما منابع مالی آن را پیش 

بینی نکنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در پایــان بیــان کرد: ما از شــرکت 
مخابرات انتظار داریم به سمت توسعه 
تلفن ثابت و اینترنــت و فیبر نوری 
برود نه این که منابع محدودی که در 
اختیار دارد را در جای دیگری خرج 
کند و ســپس بنده باید پاسخگوی 
نمایندگان درباره عدم توســعه تلفن 
و اینترنت باشــم. ما قــدردان همه 
ایثارگران بوده چرا که امنیت و آرامش 
کشور را مدیون آنها هستیم اما برای 
اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران باید 

مقدمات قانونی آن فراهم شود.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی خبر داد؛

افزایش رسمی ٣۰ درصدی بلیت هواپیما
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما 
خبر داد. مقصود اسعدی سامانی با بیان اینکه بر اساس قانون آزادسازی بلیت هواپیما 
قیمت بلیت تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و گفت: افزایش ۳۰ درصدی بلست هواپیما 

غیرقانونی نیست.
وی با اشــاره به عملکرد شرکت های هواپیمایی در سال گذشته اظهار داشت: در 
ســال گذشــته ایرالین  های داخلی  ۱۷۰هزار و ۱۲۵ پرواز داخلی انجام دادند که 
مجموع آن به ۲۷۷هزار و ۷۱۰ساعت پرواز می رسید. همچنین ۲۱ میلیون و ۷۶هزار 
و ۶۸۴ صندلی برای جابجایی ۱۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۲۲۸نفر عرضه شده و ضریب 
اشغال صندلی ۷۵ درصدی بود. همچنین در پروازهای خارجی ۴میلیون و ۵۵۶ هزار 

و ۲۳۷ صندلی با ضریب اشغال ۶۹ درصد صندلی به مسافران عرضه شد.
وی با اشــاره به بدقولی دولت نسبت به اقدام ایرالین ها برای کاهش قیمت بلیت 
در سال گذشته گفت: سال گذشته شرکت ها تا ۱۵ درصد نرخ بلیت را کاهش دادند 
و قرار بر این بود که دولت بابت این اقدام داوطلبانه ایرالین ها تسهیالتی از جمله ارز 
نیمایی در اختیار شرکت ها قرار دهد و همچنین عوارض فرودگاهی ریالی شود اما این 
تسهیالت ارایه نشدند. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه در عین حال 
هزینه ایرالین ها از جمله نرخ دستمزد و هزینه های تامین قطعات افزایش یافت، ادامه 
داد: واردات قطعات با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شــد اما به نرخ ets تغییر پیدا کرد 
و همچنین با آف ایش قیمت های جهانی مواجه شــدیم. با توجه به تمام این عوامل 
بهار امسال درخواست افزایش نرخ بلیت هواپیما را به شورای عالی هواپیمایی دادیم.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت بلیت در شورای عالی به تصویب رسید و قرار بر این 
شد که مرحوم قاســمی هماهنگی های الزم با دولت را انجام دهد اما اعالم شد که 
افزایش بلیت هواپیما پس از پایان ســفرهای اربعین اعمال شود که پس از سفرهای 
اربعین هم به اجرا نرســید و بعد از آن هم به تغییر وزیر برخوردیم و با فوت مرحوم 
قاســمی کار بر روی زمین ماند. اسعدی ســامانی تاکید کرد : افزایش قیمت بلیت 
هواپیما در شــورای عالی هواپیمایی به تصویب رســیده و در جلسه کارشناسی آن 
هم با افزایش قیمت بلیت موافقت شــد. وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم و 
ششم قیمت بلیت هواپیما آزاد و شناور شده، ادامه داد: پیشنهاد افزایش قیمت بلیت 
تا ۴۰ درصد داده شده بود اما شورا با افزایش ۳۰ درصدی موافقت کرد. دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی افزود : ظاهرا این میزان افزایش قیمت بلیت در ستاد تنظیم 
بازار را به تصویب رسیده و موارد قانونی را هم به دادستانی اعالم کردیم و باید توجه 

داشت که قرار نیست هزینه های حمل و نقل هوایی را عامه مردم بپردازند. 

معاون اول رئیس جمهور گفت: از ابتدای آغاز به کار 
دولت تا آخر سال قبل ۷۰۰ هزار شغل و در سال جاری 

۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
محمــد مخبر، معاون اول رئیــس جمهور در آیین 
تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصادی و رونمایی از سامانه 
تراز گفت: سال گذشــته بعد از روی کار آمدن دولت، 
۷۰۰ هزار شــغل جدید با کد ملی افراد شــاغل ایجاد 
شده، امســال هم تاکنون ۹۰۰ هزار فرصت شغلی بر 
اساس کد ملی ایجاد شده و بنابراین وعده دولت مبنی 
بر ایجاد یک میلیون شــغل در سال به راحتی تحقق 

پیدا می کند.
وی همچنین در مورد وعده دولت مبنی بر ساخت 
ســاالنه یک میلیون مسکن گفت: تا کنون بین ۱,۲ تا 
۱,۳ میلیون قطعه زمین برای احداث مسکن در ۱۱۰۰ 
شهر کشور انتخاب شــده و هم زمین وجود دارد، هم 
متقاضی و قرار نیست که همه مسکن ها را دولت ایجاد 
کند، بلکه زمین در اختیار مردم قرار می دهیم، خودشان 

مسکن می سازند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه 
۲۴۰ هزار واحد مســکن مهر نیمه کاره مانده اســت، 
اظهار داشت: همه دستگاه ها بسیج شد ه اند که مسکن 
مهر تکمیل و به مردم ارائه شــود. همچنین ســاخت 
۵۰۰ هزار مسکن برای مددجویان با کمک قرارگاه امام 

حسن)ع( امسال تمام می شود.
مخبر همچنین در مــورد بیمه درمان مردم گفت: 
در حال حاضر کمتر کســی در کشــور داریم که بیمه 
درمان نداشته باشــد، و همه مردم تحت پوشش بیمه 
سالمت قرار دارند، به گونه ای که وزیر بهداشت از وزیر 
فناوری اطالعات درخواست کرده شماره تلفن افراد را 
برای اطالع رسانی پوشش بیمه سالمت در اختیار وزارت 
بهداشــت قرار دهند. همچنین طرح پزشک خانوار در 

شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر اجرا شده است.
وی با بیــان اینکه طبق نقشــه های جغرافیایی از 
۱۲۰۰ ســال قبل تاکنون هیچ راهی جز عبور از مسیر 
ایران از شــمال به جنوب وجــود ندارد، گفت: در حال 
حاضر اتصال مســیر شــمال به جنــوب معطل ۱۵۰ 

کیلومتر ریل بین رشــت و آســتارا است که اگر انجام 
شــود، از شمال کشــور تا بندرعباس وصل می شود یا 
مسیر شلمچه تا بصره فقط ۲۴ کیلومتر نیاز به احداث 
راه آهن دارد تا ایــران را به دریای مدیترانه وصل کند؛ 
بنابراین نباید همه اینها را از دولت انتظار داشته باشیم. 
باید بخش خصوصی هم به کمک دولت بیاید و به دولت 
اعتماد کند و برعکس دولــت هم به بخش خصوصی 

اعتماد کند.
معــاون اول رئیس جمهور یکی از اقدامات دولت را 
حذف امضاهای طالیی عنوان کرد و اظهار داشت: هنوز 
برخی دستگاه ها با بخش خصوصی رفتار خوبی ندارند، 
به گونه ای که یک فرد نیکوکار ساختمان خوابگاه برای 
دانشگاه درست کرده، اما یک دستگاه او را آنقدر اذیت 

می کند که از کرده خود پشیمان شده است.
مخبر با بیان اینکه ما از معدن مس در کشور ۲۵۰ 
هزار تن تولید می کنیم، گفت: در                                 حالی                                 که در کشورهای 
دیگر با ذخایر مانند ایران و یا کمتر ساالنه یک میلیون 
تن تولید مس می کنند، ما یک کشــور خشک و نیمه 
خشک هستیم، اما این توان را داریم از شمال و جنوب 
به دریا راه داریم، در کشورهای دیگر با آب دریا رمل ها 
را سبز می کنند، اما آب شیرین را از مرکز کشور به دریا 
می بریــم، هم آب و هم مواد اولیــه را ۲ هزار کیلومتر 
انتقال داده و به کنار دریــا می بریم و از آنجا محصول 
تولیدی را ۲ هزار کیلومتر دیگر به داخل کشور می بریم 

و این مسائل باید حل شود.
وی با اشــاره بــه قضایای اغتشاشــات اخیر گفت: 
از سراســر دنیا امکانات کشــورها بسیج شــده بود تا 
اغتشاشات را زنده نگه دارند، ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر 
از ســوی آمریکا بر روی رســانه و بخش امنیت هزینه 
کردند، حــدود ۵۰ هزار نفر از افراد را از سراســر دنیا 
با مخارج یک کشــور در یک کشور دیگر جمع کردند، 
هزینه هتل، غذا و حتــی پول توجیبی آنها را دادند تا 

علیه ایران تجمعی را راه بیندازند، اما موفق نشدند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کشور ما در 
مسیر سه رگه ذخایر مس دنیا قرار دارد که بخش شکم 
آن در ایــران قرار دارد و به گفته مدیران این صنعت از 

هر یک میلیون تن مس کاتد، ساالنه ۱۰ میلیارد دالر 
درآمد به دست می آید. هنوز از ذخایر مس کشور فقط 

۷ درصد اکتشاف انجام شده است.
مخبر افزود: ما از نظر ذخایــر معدنی در دنیا رتبه 
۵ یا ۶ هســتیم، ولی از نظر تولید رتبه ۱۸ تا ۱۹ قرار 
داریم. به خاطر اینکه نتوانستیم از ظرفیت مردم برای 

سرمایه گذاری در معادن استفاده کنیم.
وی اضافــه کرد: در بخش معادن ۶۵ طرح به ارزش 
۱۸,۵ میلیارد دالر تعریف شــده است که این طرح ها 
میانگین ۲۲ درصد پیشرفت داشته اند. ممکن است یک 
طرح ناچیز و یک طرح ۴۰ درصد پیشرفت داشته باشد. 
در پتروشــیمی ۲۱ طرح بــه ارزش ۱۲ تا ۱۳ میلیارد 
دالر، در میادین نفتــی ۱۶ طرح به ارزش ۵۶ میلیارد 
دالر، کار تعریف شده است و برخی از این طرح ها شروع 
شــدند. در صنعت ۶ طرح به ارزش ۷ میلیارد دالر، در 

کشاورزی ۵ میلیارد دالر طرح تعریف شده است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ایران ۲۷۰۰ 
کیلومتر ساحل دریا دارد، اظهار داشت: همچنین ۴۰۰ 

کیلومتر ساحل متصل به اقیانوس در دسترس داریم.
مخبر با بیان اینکه در اجالس کشــورهای حاشیه 
خزر صحبت بر سر ترانزیت کاال از ایران از طریق شمال 
به جنوب مطرح بود، گفت: ما ظرفیت ترانزیت ساالنه 
۲۰۰ میلیون تن بار داریم، در                                 حالی                                 که ســاالنه ۷ تا ۸ 

میلیون تن بار از این مسیر ترانزیت می شود.
وی همچنیــن گفت: ما از قبــل از انقالب و حتی 
در انقالب نتوانســتیم از مشارکت بخش خصوصی در 
اقتصاد به خوبی اســتفاده کنیم، هر جایی که از توان 
مردم اســتفاده کردیم، مانند دفاع مقدس توانســتیم 

موفق شویم، اما در اقتصاد هنوز موفق نشدیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به سیاست های 
اصل ۴۴ گفت: هــم در رفتار با بخش خصوصی و هم 
در واگذاری ها به درســتی عمل نشده است. نتوانستیم 
از بخش خصوصی پشتیبانی کنیم. نه دولت به بخش 
خصوصی اعتماد می کند و نه بخش خصوصی به دولت 
اعتمــاد دارد، در                                 حالی                                 کــه توان دشــمن روی اقتصاد 

متمرکز شده است. 

رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی با 
بیان اینکــه در حال حاضر کل وجوهی که صنعت پرداخت می کند به جای اینکه در 
اختیار وزارت بهداشــت و ورزش و جوانان قرار گیرد، به بخش وزارت کشور پرداخت 

می شود، تاکید کرد مالیات نخی به ضرر تولیدکننده داخلی با نشان ایرانی است.
محمدرضا تاجدار در نشست خبری اظهار کرد:  در ۹ ماهه منتهی به آذر بیش از ۵۲ 
میلیارد نخ سیگار تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد رشد 
داشته است. اما تولید تنباکوی معسل بیش از ۳۰۰۰ تن شد، قاچاق افزایش می یافت 

و شاهد کاهش تولید و آسیب به اشتغال بودیم.
به گفته وی در حوزه تنباکوی معســل به دلیل عوارض و مالیات باال، واردات صفر 
است. برآورد مصرف حدود ۱۲ هزار تن است، اما پیش بینی می شود تولید تا پایان سال 
حداکثر ۵۰۰۰ تن  باشــد. بنابراین مابقی نیاز از مبادی غیر رسمی و تولید زیرپله ای 

تامین می شود که آسیب آن به مصرف کننده می رسد.
تاجدار با بیان اینکه در الیحه بودجه بسته ای ۲۰ هزار تومان برای تنباکوی معسل 
عوارض و مالیات پیش بینی شده، گفت: این در حالی است که قیمت فروش بسته های 
داخلــی حدود ۷۵۰۰ تومان و خارجی ها حدود ۲۰ هزار تومان اســت. اگر این قانون 

تصویب شود، آمار رسمی تولید کمتر از ۱۰۰۰ تن خواهد بود.
*مالیات نخی به ضرر تولیدکننده داخلی با نشان ایرانی است

رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی در 
ادامه با بیان اینکه در الیحه بودجه امسال پیش بینی شده از قیمت خرده فروشی هر 
نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی 
۱۰۰ تومان مالیات نخی دریافت شود، گفت: پیشنهاد ۵۰۰ هزار تومانی در هر کارتن 
برای تولیدات با نشــان ایرانی و یک میلیون تومانی در هر کارتن با نشان بین المللی 
در الیحه دولت برای دریافت مالیات نخی، در صورت اجرا به ضرر تولیدکننده داخلی 
با نشــان ایرانی اســت. چراکه مالیات ۵۰۰ هزار تومانی در هر کارتن نشان های ایرانی 
معادل یک ششم قیمت، اما برای سیگارهای بین المللی مالیات یک میلیون تومانی در 

هر کارتن معادل یک دوازدهم قیمت پایه خواهد بود.
از طرف دیگر به گفته وی قانون جدید مالیات ارزش افزوده که از دی ماه سال قبل 
اجرایی شد، تجمیع همه مالیات ها از جمله قانون مالیات ارزش افزوده آزمایشی، ماده 
۷۳ قانون برنامه ششم و مالیات نخی بود و قرار شد هر سال پنج واحد درصد به قانون 
یاد شده اضافه شود تا سقف مالیات تولیدات داخلی با نشان های ایرانی به ۵۵ و تولیدات 
داخلی با نشان های بین المللی به ۹۰ و وارداتی ها به ۱۲۰ درصد برسد. در سال جاری 
مالیات تولیدات داخلی با نشــان های ایرانی ۳۰ درصد و تولیدات داخلی با نشان های 
بین المللی ۴۵ درصد بود و در سال آینده این دو رقم به ۳۵ و ۵۰ درصد خواهد رسید.

تاجدار همچنین با بیان اینکه مشــکلی که وجود دارد این اســت که سازمان امور 
مالیاتی نمی تواند گزارش صحیحی از میزان مالیات پرداختی صنعت اســتخراج کند، 
تصریح کرد: این موضوع باعث شــده با اســتناد به قانون بودجه ایران در طیف قرمز 
سازمان بهداشت جهانی قرار گیرد که یعنی سهم مالیات سیگار از کل عوارض و مالیات 

کم است. اما اگر اطالعات درست منتشرش شود در محوده سبز قرار می گیریم.
وی افزود: این در حالی است که در بودجه سال جاری سقف مالیات پیش بینی شده 
در بودجه برای صنعت دخانیات ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که صنعت حدود 
شــش برابر این رقم مالیات پرداخت می کند. همچنین در ۹ ماهه سال جاری ۳۰۰۰ 
میلیارد تومان محقق شده است. درخواست ما این است گزارش کامل و دقیقی از میزان 

مالیات صنعت دخانیات منتشر شود که تا کنون محقق نشده است.
*وزارت کشور جای وزارت بهداشت را گرفت

رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی با 
بیــان اینکه در قانــون مالیات بر ارزش افزوده کاالی دخانــی در بند ب ماده ۲۶ قرار 
داشت، گفت: در اصالحات بعدی سیگار در بند پ قرار گرفت. بر این اساس در سرفصل 
هزینه ها که ماده ۳۸ به بعد اســت، جابجایی بند باید اتفاق می افتاد که نیفتاده و کل 
وجوهی که صنعت پرداخت می کند به جای اینکه در اختیار وزارت بهداشت و ورزش 

و جوانا قرار گیرد، به بخش وزارت کشور پرداخت می شود.
وی افزود: این موضوع مشــکل جدی در نحوه توزیع حاصل از دخانیات ایجاد 
کرده و مســتقیم وارد خزانه دولت نمی شــود. این ایراد را در قالب مشورت اعالم 
کردیم تا اصالح شود و هم درآمدها واریز به خزانه دولت شود و هم در اختیار وزارت 
بهداشت قرار گیرد. یکی از مشکالت عمده صنعت با وزارت بهداشت است که چون 
عایدی از مالیات صنعت نداشته به دنبال این است که یک درآمد جدید برای خود 
ایجاد کند. این در حالی است که صنعت بیش از توان خود مالیات پرداخا می کند و 
اگر مالیات جدید اضافه شود، شفافیت از صنعت خواهد رفت، تولید آسیب می بیند 
و درآمــد عمومی دولت کاهش می یابد. تاجدار همچنین با بیان اینکه پیشــنهاد 
مالیات جدید برای زمانی اســت که اقدام موثری برای تولید و جلوگیری از قاچاق 
انجام شده باشد که تاکنون انجام نشده، تصریح کرد: در حال حاضر برآورد می شود 
۸۰ تا ۸۵ درصد بازار در دست برندها و تولید قانونی و ۱۵ تا ۲۰ در اختیار قاچاق 
باشــد. همچنین مصرف سیگار حدود ۸۰ میلیارد نخ برآورد شده است. تاجدار در 
مورد صادرات سیگار و محصوالت دخانی نیز گفت: از آنجا که بخشی از موارد اولیه 
مورد نیاز تولید ســیگار و محصوالت دخانی است، بنابراین با توجه به هزینه تولید 
امکان رقابت در بازارهای بین المللی را نداریم و در زمینه صادرات این کاال موفقیت 

چندانی نداشته ایم.
وی افــزود: صنعت دخانیات ۲۱ قلم مواد اولیه نیــاز دارد که ۱۶ قلم آن از طریق 
تولیدات داخلی تامین می شــود، اما برخی از مواد اولیه از جمله استات، کاغذ سیگار و 
کاغذ فیلتر داخلی سازی نشده است. اگر چه سرمایه گذاری قابل مالحظه ای انجام شده 
و پیش بینی می شود ک این دو قلم کاال تا سال آینده در داخل تولید شود، اما در زمینه 

تولید داخلی استات در حال تحقیقات اولیه هستیم.

معاون اول رئیس جمهوری خبر داد؛ 9۰۰ هزار شغل در سال جاری ایجاد شد

رئیس سازمان امور مالیاتی از تولید اظهارنامه برآوردی برای 
اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی کنند، 

خبر داد.
داوود منظور در آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران با 
تاکید بر اینکه بخش بزرگ جامعه مودیان خوش حساب هستند 
کــه پرداخت مالیات را وظیفه خود می دانند، اظهار کرد: دولت 
برای اینکه بتواند خدمات شایسته ارائه کند، نیازمند تامین مالی 

پایدار است و مالیات این نقش را به خوبی ایفا می کند.
وی ادامه داد: در این راســتا ســال گذشــته و سال جاری 
گام های مهمی برداشــته شد. رویکرد ما در دوره تحول مالیاتی 
تعامــل حداکثری با جامعه مؤدیان اســت، زیرا معتقدیم نظام 
مالیاتی شریک فعالیت اقتصادی همه فعاالن اقتصادی است که 

به یمن تالش آن ها چرخ های اقتصاد می چرخد.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این سازمان به مؤدی 
محوری معتقد است، گفت: تالش این است خدمات الکترونیکی 

شود. در هفته قبل نیز سکوی نرم افزاری مالیات من برای تلفن 
همراه رونمایی شــد که هرکس از تلفن همراه از سوابق مالیاتی 

خود مطلع شود.
منظور با تاکید بر اینکه یکی از اصول دیگر ســازمان اعتماد 
به خوداظهاری ها است، افزود: رییس جمهور و معاون اول رییس 
جمهور بر اعتماد به خوداظهاری مؤدیان تاکید دارند. این فرایند 
در ســال گذشته شروع شد و امســال افزایش قابل مالحظه ای 
داشــت. در ســال جاری ۷۷ درصد اظهارنامه عملکرد ۱۴۰۰را  
بدون رسیدگی پذیرفتیم. اوراق قطعی برای یک میلیون و ۸۰۰ 
مؤدی اماده و به کارپوشــه آن ها ارسال شده و قرار است پنج تا 

۱۰ درصد مؤدیان به صورت تصادفی بررسی شوند.
وی در ادامــه از تولید اظهارنامه بــرآوردی خبر داد و گفت: 
در ســال جاری تالش شد اظهارنامه های برآوردی برای فاقدین 
اظهارنامه تولید کنیم. درواقع برای افرادی که اظهارنامه تسلیم 

نکنند، اظهارنامه برآوردی تولید می شود.

مدیرعامل شــرکت آلومینــای ایــران از افزایش حفاری 
اکتشــافی به بیش از ۱۱ هزار متر در سال خبر داد و گفت: 
در شرایط فعلی محدودیت های اعمالی برای صنایع کشور در 

مصرف گاز، تولید را بسیار دشوار کرده است.
نهمین همایش بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران با 
همت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( با حضور تعدادی از شــرکت های بزرگ معدنی در 

محل کتابخانه ملی برگزار شد.
در ابتدای این همایش، غالمرضا مالطاهری، دبیر همایش 
مذکور ضمن اشــاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی 
بر اینکه بهره وری رکن اصلی اقتصاد مقاومتی اســت و نکته 
مهم در این زمینه ایجاد فرهنگ بهره وری است، اظهار کرد:  
در حالیکه طی ۱۰ ســال گذشته شــاخص بهره وری کشور 
منفی یک درصد بوده اســت، در یک سال گذشته این روند 
مثبت شده است. در برنامه ششم توسعه اقتصادی در دولت 

سیزدهم، ۳.۵ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل بهره وری 
است.

وی با بیــان اینکه برای رشــد اقتصادی نیازمند رشــد 
سرمایه گذاری هســتیم، گفت: با وجود تحریم ها بایستی به 
سرمایه ها و ظرفیت های موجود برای رشد سرمایه گذاری اتکا 
کنیم. توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و توانمندی سازی 
این حوزه، در ســازمان های توسعه ای برای افزایش بهره وری 
برنامه هایی تعریف شده و در بخش توانمندسازی نیز توسعه 
پژوهش های کاربردی، توســعه فناوری و بهبــود بهره وری 

تعریف شده است.
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو، هدف از اجرای 
فرآیند بهره وری را تشویق بنگاه ها برای عملیات خودارزیابی و 
شناسایی نقاط قوت، ایجاد فضای الزم برای تبادل تجربه های 
موفق بنگاه ها، ایجاد فضای رقابتی به منظور ارتقای بهره وری 

و شناسایی و برجسته نمودن موفقیت شرکت ها خواند.

محدودیت های انرژی کار را بسیار دشوار کرده استتهیه اظهارنامه برآوردی برای مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی نمی دهند
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران علت افزایش قیمت گوشت قرمز در چند 

وقت اخیر را داللی در بازار گوشت و افزایش فاصله تولید تا مصرف دانست.
سید احمد مقدسی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت گوشت گوساله در بازار گفت: 
قیمت دام سنگین از کیلویی ۸۰ هزار تومان به کیلویی ۹۰ هزار تومان رسیده که هنوز 

۱۵ هزار تومان با قیمت تمام شده برای دامداران یعنی ۱۰۵ هزار تومان فاصله دارد.
وی ادامه داد:افزایش قیمت دام و گوشــت هیچ تناســبی بــا یکدیگر ندارد. مثال 
اگر قیمت دام زنده ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد به قیمت گوشــت ۵۰۰۰ تومان اضافه 
می شود. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران اضافه کرد: معتقدیم فاصله تولید 
تا مصرف بســیار زیاد و در بازار دالل بازی اتفاق افتاده اســت. وی تصریح کرد: الشه 
دام ۹۰ هزار تومانی ۱۸۰ هزار تومان می شود و گوشت آن باید به دست مصرف کننده 
با قیمت هر کیلو ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان برســد. مقدســی با بیان اینکه با واردات 
گوشت گرم موافق نیستیم چرا که می توان به جای آن از دامدار داخلی حمایت کرد، 
گفــت: دولت می تواند با تامین منابع مالی از دامداران دام خریداری کند. با این اقدام 
از تولیدکننده داخلی و مصرف کننده حمایت می شــود. ضمن اینکه دام نیز به اندازه 

کافی در کشور وجود دارد.

بازار گوشت زیر سایه دالل ها

رئیس انجمن تولیدکننـدگان محصوالت دخانی اعالم کرد؛

 مالیات سیگار به جای وزارت بهداشت 
به وزارت کشور واریز می شود



خبر

خبر

۶ یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱  
  ۷ رجب ۱۴۴۴ـ  ۲۹  ژانویه ۲۰۲۳

شماره پیاپی ۵۰۲ـ  سال دهم-شماره ۳۴۳

محمــد اســمعیل خوبجو- 
مصرف ســاالنه گاز طبیعی کشــور 
بیــش از ۲۲۸ میلیــارد مترمکعب 
می رسد که ۷۰ درصد آن در بخش 
صنعتی و ۳۰ درصد در بخش خانگی 
و تجاری مصرف می شود، این نسبت 
به گونه ای  بوده  برعکس  زمستان  در 
که ۷۰ درصد گاز از سوی مشترکان 
خانگی، تجــاری و صنایع غیر عمده 
مصرف می شود و حتی این مقدار به 

۸۰ درصد هم رسیده است.
در ایــن روزهــای زمســتان با 
وجود تولیــد و تزریق بیش از ۸۴۸ 
روز  در  گاز  مترمکعــب  میلیــون 
بــه خطــوط سراســری، بیش یک 
ماه اســت که روزانــه بیش از ۶۰۰ 
میلیون مترمکعب در بخش خانگی، 
تجاری و صنایــع غیر عمده مصرف 
می شود که هدررفت منابع، سرمایه 
و ثروت را در پــی دارد.  از روزهای 
دی مــاه ۱۴۰۱ مصرف روزانه بخش 
خانگی، تجــاری و صنایع غیرعمده 
به دلیل ســرمای شــدید و پایداری 
هوا نســبت به  مدت مشابه پارسال 
تا ۱۵۰ میلیــون مترمکعب افزایش 

یافته است.
آن طور که جواد اوجی وزیر نفت 
اعالم کــرده  مصرف گاز طبیعی در 
بخــش خانگی و تجــاری معادل ۲ 

فاز پــارس جنوبی نســبت به زمان 
مشابه پارســال افزایش یافته است. 
شــدت مصرف انرژی در ایران ۲.۵ 
برابر میانگین جهانی اســت،  روزانه 
۹۹۰ میلیــون مترمکعب گاز ترش 
در کشور برداشت می شود، روزانه از 
این مقدار گاز حــدود ۸۴۸ میلیون 
مترمکعب در ۲۱ پاالیشــگاه گازی 
کشور شیرین سازی و در بخش های 

مختلف کشور مصرف می شود.
بــه گفته وی، امســال تولید گاز 
کشور نســبت به پارسال ۱۳ تا ۱۵ 
میلیــون مترمکعب افزایــش یافته 
اســت. روزانه بیش از ۱۹۰ میلیون 
نیروگاه هــای  بــه  گاز  مترمکعــب 
سراسر کشــور تحویل داده می شود 
و هیچ گونه قطعی برق در سراســر 

کشور گزارش نشده است.
مصرف کننده  نهمین  *ایران 

انرژی دنیاست
در مورد شدت انرژی، چند عامل 
مهم تأثیرگذار بر کشورهای مختلف 
وجــود دارد؛ »وســعت جغرافیایی 
و عوامل آب و هوایی«، »اســتفاده 
درســت و همه جانبه از شــبکه های 
اطالعاتی و مخابراتــی و اینترنت«، 
انرژی«،  »قیمت  درآمــد«،  »میزان 
نیروی کار«،  »نســبت ســرمایه - 
»گسترش شهرنشینی« و به خصوص 

تجــارت«،  و  اقتصــاد  »وضعیــت 
»کشاورزی و شبکه های حمل ونقل« 
در هر کشــور تأثیری مســتقیم بر 
»شــدت انــرژی« دارند. حــاال اگر 
همیــن چنــد عامل گفته شــده را 
متناسب با آنچه در کشورمان وجود 
دارد، محاسبه کنیم، متوجه خواهیم 
شد که چرا بر اساس استانداردهای 
جهانی، میانگیــن مصرف انرژی در 
ایران ۲.۵ برابر مصرف جهانی است.

در آمارهای جهانی که هر ســال 
بررسی مجدد و به روزرسانی می شود، 
ایران همچنان در میان ۱۰ کشوری 
قرار دارد که بیشترین میزان مصرف 
انرژی را به خود اختصاص داده است. 
این موضوع سال هاست که به عنوان 
یک موضــوع مهــم و نگران کننده، 
مرکز بحث و نظر قرار دارد تا عوامل 
و ریشــه های اصلــی، شناســایی و 
راهکارهایی برای آن پیدا شــود، اما 
اثرگذاری این بررســی ها در زندگی 
عموم مردم، به شــکل مطلوب دیده 
نمی شود. طبق آخرین اعالم  نهمین 
مصرف کننــده انــرژی دنیاســت و 
شاخص شدت مصرف انرژی ایران به 
بیش از ۰.۶۳ درصد رسیده و طبق 
آمار، مجموع میزان مصرف و تلفات 
انرژی از عرضه، سبقت گرفته و این 
موضوع می توانــد در آینده، ایران را 

بــه واردکننده انــرژی تبدیل کند 
یا همچون کمبــود منابع آب که با 
بحران آن مواجه شــده ایم، در مورد 
انرژی هم صــدق کند، به طوری  که 
روزی با بحــران تأمین منابع انرژی 

هم مواجه شویم.
کاهش  را  مصــرف  *چگونه 

دهیم؟
راه کارهــای کوتاه مــدت و میان 
مدتــی بــرای کاهش مصــرف گاز 
در کشــور وجــود دارد، از جملــه 
راهکارهــای کوتاه مدت در بازه یک 
تــا پنج ســاله می توان بــه افزایش 
قیمت گاز در همه بخش ها شــامل 
نیروگاه ها، صنایع فوالد، ســیمان و 
پتروشیمی ها، صنایع خرد و مصارف 
خانگــی بخش پرمصــرف، اداری و 
تجاری با هــر روش ممکن از جمله 
پلکانــی، تدریجی، اعمــال جرایم و 
حتی آزاد ســازی کامــل قیمت ها، 
افزایش قیمت گاز در روزهای خیلی 
سرد و قیمت برق در روزهای خیلی 
گرم به منظور ترغیب مشــترکان به 
کاهش مصــرف انرژی در بازه زمانی 
اعالم شده اشــاره کرد. همچنین به 
واردات ســریع وســایل گرمایشی و 
سرمایشی با راندمان باال و از نوع کم 
مصرف بدون تعرفه گمرکی و فروش 
تــوأم با تســهیالت آنها بــه مردم، 

تعطیلــی یا محدودســازی مصرف 
گاز در صنایــع عمــده در روزهای 
اوج مصــرف گاز، توســعه ســریع 
نیروگاه های خورشیدی فوتوولتائیک 
از طریق واردات پنل های خورشیدی 
و احداث آنها در نزدیکی شــهرهای 
پرجمعیت یا دارای ســابقه کمبود، 
نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی 
نیروگاه های فرســوده با هدف بهبود 
راندمان آنها، تسهیالت ارزان قیمت 
بانکی برای تعویض در و پنجره های 
فرســوده با انواع دوجداره، نوسازی 
موتورخانه ها، پکیــج ها و کولرهای 
گازی قدیمــی و فرســوده می توان 
اشاره کرد. در حوزه راه کارهای بلند 
مدت نیز می توان به بومی ســازی و 
ســاخت داخل تجهیزات روشنایی، 
سرمایشــی و گرمایشی کم مصرف 
در مقیــاس وســیع و جایگزینی با 
تجهیــزات پرمصــرف و فرســوده، 
اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی 
ســاختمان در ساختمان های جدید 

االحداث و بهسازی و نوسازی تمامی 
عمومــی  و  اداری  ســاختمان های 
دولتی با هدف مصرف کمتر انرژی، 
راندمان  بهبــود  و  ســرمایه گذاری 
بهره گیری  بــا  نیروگاه های کشــور 
از تجهیــزات و تکنولوژی هــای روز 
و تبدیــل نیروگاه هــای حرارتی به 
سیکل ترکیبی و همچنین نوسازی و 
بهسازی شبکه انتقال برق،   توسعه 
و نصب فراگیر کنتورهای هوشــمند 
و قرائــت از راه دور با قابلیت قطع و 
وصــل گاز و برق به منظور مدیریت 
پرمصرف ها اشــاره کــرد. هر چند 
ایران از نظر ذخایر گازی غنی است 
و مشــکالتی نیز در حوزه مدیریتی 
وجــود دارد اما با این حال نمی توان 
واقعیــت مصرف فزاینــده انرژی در 
ایران را نیز نادیده گرفت، موضوعی 
که اگر فکری به حال آن نشود قطعا 
در آینده دامن گیر کشور خواهد شد، 
لذا الزم است همه مشترکان به این 

موضوع توجه داشته باشند.

رئیس صنف جایگاهداران کشور:

کمبود بنزین نداریم
رئیس صنف جایگاهداران کشــور گفت: طی چند سال اخیر تاکنون متاسفانه 
به سامانه هوشمند سوخت و خصوصا تجهیزات مربوطه در جایگاه ها توجه نشده 
به حدی که مســتهلک شده اند و خرابی های زیادی در کارتخوان ها داریم و همه 

نازل ها فعال نیستند.
اســداهلل قلیزاده اظهار کرد: بیش از ۶۰ هزار نــازل عرضه فراورده های نفتی 
در جایگاه های ســوخت کشــور داریم که قطعا باید برای کیفیت پایدار خدمات 
توزیع سوخت، کاهش مدت زمان سوختگیری و جلوگیری از زیان جایگاهداران 
همه نازل ها فعال باشــند، ولی در اثر تاخیرها و ترک فعلها شــاهدیم که مردم و 
جایگاهداران با مشــکل مواجهند و مسئوالن مربوطه نیز به جز انتشار خبرهایی 

مبنی بر وعده وعید و تئوریک، اقدام عملیاتی مهمی در این حوزه نداشته اند.
وی افزود: ما احتمال می دهیم برخی تصمیم گیران احســاس می کنند که به 
این خرابی های نازل ها عادت شده و نیازی نیست تالش زیادی بکنند، پیگیری های 
ما نشــان می دهد هر بخشــی قصور را متوجه دیگری می کند و با اصراری که بر 
تسلط دولتی روی همه بخشهای سامانه هوشمند سوخت وجود دارد، ولی حاضر 
به اقدامات پایدار نیســتند. برای ما سوال است که آیا کسانی از وضع موجود در 
بخش ســامانه هوشمند و کارت سوخت نفع می برند!؟ متعجبیم که حل و فصل 

مساله ای به این سادگی چرا اینقدر طوالنی شده است و کسی پاسخگو نیست؟
قلیزاده با بیان اینکه ما از مسئوالن دولت سیزدهم انتظار داریم پاسخگو باشند 
و شفاف با مردم و بخش خصوصی صحبت کنند تا روند فعلی تصحیح شود، گفت: 
در اقصی نقاط کشور بسیاری از کارتخوان های هوشمند را داریم که خراب هستند 
و اصال فراموش شده اند.  خصوصا بعد از حمله سایبری تالشهای بسیاری کردیم 
که برای حل مشــکل کمک کنیم ولی متاســفانه برخی نگاه بسته و تعصبی به 

موضوع دارند و کار پیش نمی رود.
قلیــزاده با بیان اینکه مردم باید بدانند جایگاهــداران نه تنها توان مالی بابت 
تعمیرات و نگهداری تجهیزات ســامانه هوشمند ندارند بلکه تعهدی هم ندارند و 
اصوال شــرکتهای تابعه وزارت نفت باید پاسخگو باشند و وظیفه آنهاست که این 
کارتخوان ها را در ســرویس نگه دارند، گفت: دستگاه های نظارتی جدی و بدون 
مماشــات ورود کنند، این مداخله می تواند به حل مساله کمک کند و همه چیز 

شفاف شود.

استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه 
شهید چمران اهواز گفت: اگر راندمان را باال ببریم و با باال 
بردن الگوی کشت و راندمان ۱۵ تا ۲۰ درصد در مصرف 
کشــاورزی کم کنیم بدون اینکه لطمه ای به کشاورزان 

وارد شود، می توانیم بحران آب را حل کنیم.
مهدی قمشــی درباره بارندگی ها و تاثیر آن بر حل 
مشکل کم آبی در کشور اظهار داشت: پیش بینی اقلیمی 
در اکثر نقاط کشــور نشــان می دهد که سال نرمال و 
فرانرمال خواهیم داشــت و امیدواریم که بارندگی های 
خوبی در ۳ ماه آینده داشــته باشــیم، اما پیش بینی ها 
وضعیــت را در حوضه کرخه همچنان بحرانی نشــان 
می دهــد، یعنی علیرغم اینکه وضــع عمومی حوضه ها 
فرانرمال است در این حوضه بارش ها زیر نرمال و تداوم 
خشکسالی نسبی را خواهیم داشت. به نظر می رسد اگر 
بخواهیم به فکر باشــیم باید به کرخه فکر کنیم که به 
خاطر خشکسالی دو سال گذشته وضعیت فوق بحرانی 
داشته و امســال هم حتی اگر بارش های خوبی داشته 

باشد اوضاع بهتر نخواهد شد.
وی افزود: اگر شــرایط کشور به ســمت زیر نرمال 
باشــد و بارش ها خوب نباشــد باید برنامه ریزی کنیم، 
یعنی در مناطقی که پیش بینی می شــود با خشکسالی 
مواجه باشــیم باید به اندازه مصارف حوزه آب داشــته 
باشیم و اولویت بندی شود. در مورد آب شرب، بهداشت 
و صنایــع نمی توانیم محدودیت اعمال کنیم، مســائل 
زیســت محیطی هم با سالمت جامعه بشری و طبیعت 
گره خورده و باید حقابه اش تامین شود، بنابراین خود به 
خود مدیریت را باید به سمت کشاورزی ببریم و کاهش 
مصرف داشــته باشــیم. باید هماهنگی بین دستگاهی 

وزارت نیرو، جهاد کشــاورزی، وزارت کشور، استانداری 
و نیروی انتظامی داشــته باشــیم تا مسئله مصرف آب 
این بخش را مدیرت و نظارت کنند و به ســمت الگوی 
کم مصرف و یا کاهش ســطح کشت بروند و سعی کنند 
آب را در حوضه مدیریت تا به تالطم اجتماعی نرســد و 

مردم هم تکلیف خود را بدانند. 
استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه 
شهید چمران اهواز گفت: پیش بینی این است که ما فقط 
در حوضه کرخه مشــکل خواهیم داشت و بقیه کشور 
در حــد خودش آب دریافت خواهد کرد. ولی اینکه این 
پیش بینی چقدر محقق شــود؛ مشــخص نیست، زیرا 
پیش بینی های اقلیمی حداکثر ۷۰ درصد محقق می شود 
و ۳۰ درصد خطا دارد، همانگونه که ســال های قبل هم 
این اتفاقات افتاده به طوری که پیش بینی ها ترسالی بوده 
اما خشکسالی داشته ایم، در هر صورت مجبوریم اعتماد 
کنیم و امید داشــته باشــیم که تحقق یابد. در صورت 
درســت بودن پیش بینی کرخه مشــکل دارد بنابراین 
استان های همدان، کرمانشاه، ایالم، لرستان و خوزستان 
که در حوضه کرخه هستند، چالش خواهند داشت، باید 
همه دســتگاه ها مدیریت کنند تا در انتهای حوضه که 
هورالعظیم است صدمه جدی وارد نشود و همه بتوانند 

به صورت نسبی از حوضه بهره مند شوند. 
وی با بیان اینکه وضعیــت هوا و جبهه های ابری به 
نحوی اســت که در بهمن و اسفند هم بارش های خوبی 
داشــته باشــیم، خاطرنشــان کرد: حوضه هایی هم که 
کاهش آورد داشــته اند از حد نرمال زیاد فاصله ندارند و 
خیلی مناطق باالی نرمال هستند که امیدواریم همین 
وضعیت حفظ شود و در ادامه فصل بارش هم باران های 

خوبی دریافت کنند.
قمشی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد 
آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف می شود در کشور 
ما بصورت جهانی، هدررفت آب بخش کشــاورزی زیاد 
و حــدود ۲۰ تا ۲۵ درصــد و راندمان بکارگیری آب در 
حوزه کشاورزی حدود ۳۰ درصد است، در حالی که حد 
قابل قبول باید به ۵۰ تا ۵۵ درصد برسد. اگر راندمان را 
باال ببریم و با باال بردن الگوی کشــت و راندمان، ۱۵ تا 
۲۰ درصد در مصرف کشــاورزی کم کنیم بدون اینکه 
لطمه ای به کشــاورزان وارد شود می توانیم بحران آب را 

حل کنیم. 
وی همچنین به موضوع آب در تهران اشاره و تصریح 
کرد: مسئله تهران بیشتر شرب است باتوجه آب هایی که 
منتقل می شــود فعال مشکلی ندارد اما از نظر تامین آب 
شرب و بهداشت یکی از استان های بحرانی کشور است، 
یعنی اگر بحرانی ترین استان را از نظر شرب و بهداشت 
اعالم کنیم حتما تهران اســت. کمترین آب را نسبت به 
جمعیت دارد و برای تامین نیاز شهر باید فکر جدی شود، 
در هر صورت فعال از اطراف تهران انتقال صورت گرفته و 
فعلی مشکلی نیست به شرطی که در اطراف از مدیریت 

آب کشاورزی نهایت استفاده شود.

 اتمام حجت با افغانستان 
برای انتقال آب هیرمند

نماینده مردم زابــل و زهک در مجلس گفت: رئیس جمهــور به وزارت امور 
خارجه تکلیف کرده که هر چه سریع تر با اتمام حجت به افغانستان حقابه هیرمند 

را بگیرند.
محمد سرگزی درباره اوضاع تامین منابع آبی استان سیستان و بلوچستان در 
پی بارندگی های اخیر اظهار داشت: سیستان و بلوچستان استان پهناوری است 
که بارندگی در هر منطقه ای از آن آثار خاص خود را دارد. در حوزه شمال استان 
یعنی زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند و زاهدان از منابع چاه نیمه برای شرب 
استفاده می کنند که بارندگی های اندک هیچ تاثیری در بهبود ذخیره های منابع 
آبی نداشــته است، بنابراین همچنان در منطقه شــمال استان بحران آب وجود 
دارد و تنها منبع تامین آب هم ذخایر چاه نیمه ها بوده که قرار است بیش از یک 

میلیون نفر از مردم شمال استان از آن استفاده کنند. 
وی با تاکید بر لزوم اقدام عاجل دولت برای حل مشــکل آب استان بخصوص 
در سیســتان گفت: اگرچه اقداماتی برای هدایت آب های مرزی و داخلی صورت 

می گیرد، مثال به عنوان پروژه کوتاه مدت چاه های حرمک و دشت هامون و هدایت 
آب هایی در ایام سیالب روانه شده است و همچنین خرید آب چاه های کشاورزی 
برای تامین آب شرب در نظر گرفته شده است. در میان مدت انتقال آب از تهالب 
و آب های ژرف مطرح است، در درازمدت نیز انتقال آب از دریای عمان در دستور 
کار اســت، بنابراین با وجود آب های چاه نیمه ها پس از اردیبهشــت ماه این آب 
موجود نیست و باید هرچه زودتر برنامه های کوتاه مدت اجرایی و به بهره برداری 

برسد. 
عضو هیات نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اعتبارات تعیین 
شده در بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۲ برای موضوع تهالب اعتباری 
قریب به ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شــده اســت، برای هدایت 
آب های مرزی ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تخصیص پیدا کرده 
و پروژه در حال اجرا است. برای چاه های حرمک و دشت هامون اعتبار قریب به 
۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که امیدوار هستیم با این اقدمات بخشی 
از مشکالت حل شود. وی در ادامه با اشاره به کیفیت آب استان بیان کرد: هر قدر 
ذخیره منابع و حجم آب چاه نیمه ها کمتر می شــود به همان میزان کیفیت آب 
هم به واسطه افزایش سختی کمتر می شود، بنابراین باید از شیوه های دانش بنیان 

برای تصفیه آب و افزایش کیفیت استفاده شود. 
نماینــده مردم زابــل و زهک در مجلس درباره آخریــن وضعیت ورود آب از 
هیرمند به ایران خاطرنشــان کرد: باتوجه به اینکه به فصل ســیالب ها نزدیک 
می شــویم رئیس جمهور به وزیر امور خارجه ماموریت ویــژه داد که برای برای 
گرفتن حقابه هیرمند رایزنی کنند، طبق معاهده ۱۳۵۱، ۸۲۰ میلیون متر مکعب 
حقابه برای ایران پیش بینی شده اما در این سال ها این آب به کشور ما داده نشده 
اســت، بنابراین رئیس جمهور تکلیف کرده که هر چه سریع تر با اتمام حجت به 
افغانستان این حقابه را بگیرند. در سفر معاون اول رئیس جمهور به حوزه سیستان 
نیز به نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفته شد که به هیات حاکمه 
افغانستان اعالم کنند در صورتی که حقابه سیستان را ندهند تمام اتباعی را که 
در استان حضور دارند اخراج خواهند کرد. وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه فصل 
ســیالب را داریم حتما هیرمند آورده آبی خواهد داشت، بنابراین باید از طریق 
دیپماسی و کمیساریای آب پیگیری شود که حقابه را دریافت کنیم، در غیر این 

صورت ما دچار مشکل خواهیم شد.

تهران؛ بحرانی ترین استان کشور در تامین آب شرب

از  یکــی   - نصیــری  شــهره   
سرچشــمه های مهــم تولیــد گازهای 
گلخانــه ای در ایران، ســوزاندن گازهای 
همراه نفت است که زیان های اقتصادی و 
مشکالت محیط  زیستی مختلفی به همراه 
دارد. یکــی از ابزارهــای ایمنی و کنترل 
فشار در اغلب فرآیندهای شیمیایی مانند 
پاالیشــگاه های نفت و گاز و مجتمع های 
پتروشیمی، شبکه رهاسازی گازها است 
که در آخرین قسمت این شبکه برج فلر 
قرار دارد. در این شــبکه گازهای اضافی 
پس از جمع آوری از واحدهای مختلف به 
سمت برج فلر فرستاده می شود تا سوخته 
شــوند. حجم زیادی از این گازهایی که 
ســوزانده می شــوند، از ارزش سوختی و 
اقتصادی باالیی برخوردار هســتند و در 
بعضی موارد می تــوان از آن ها به عنوان 

خوراک واحدهای مختلف استفاده کرد.
ســوزاندن این گازها در برج فلر عالوه 
بر ایجاد مشکالت زیست محیطی از جمله 
آلودگی هوا، دود، صــدا و بوی نامطبوع، 
هدر دادن منابع انرژی و اقتصادی اســت 
و از این رو جمع آوری و تبدیل این گازها 
به یک محصول قابل استفاده می تواند از 

اهمیت بسیاری در ابعاد مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و محیط زیست برخوردار باشد.

*جمــع آوری گازهــای همراه، 
تبدیل ثروت به ثروت بیشتر است

مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات 
علمی دانشــگاه شــهید چمــران اهواز 
در خصــوص اهمیت اجــرای طرح های 
جمع آوری گازهای مشعل توسط شرکت 
ملی مناطق نفتخیــز جنوب عنوان کرد: 
بحث جمع آوری گازهای مشعل و استفاده 
از آن ها دارای اهمیتی اســت که همه بر 
آن واقف هســتند و این مساله موضوعی 
اســت کــه در ابعاد مختلــف اقتصادی، 
اجتماعی، زیست محیطی و... موثر است. 
این اقتصاددان گفت: طبیعی اســت که 
هرچه بیشــتر از منابعی کــه تا پیش از 
این ســوزانده می شدند اســتفاده کنیم 
قطعا شــاهد افزایش رفاه مردم و رشــد 
تولید ملی و افزایش درآمدها خواهیم بود. 
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران 
اهواز بیان کرد: سال ها بحث جلوگیری از 
سوختن گازهای همراه یکی از دغدغه های 
اصلی مردم، فعاالن محیط زیست و حتی 
مســئوالن حوزه نفت بود و خوشبختانه 

شــرکت ملی مناطق نفتخیــز جنوب با 
اجرای طرح هایی سعی در جمع آوری این 
گازها، جلوگیری از سوختن آن ها و تبدیل 
به خوراک برای واحدهای تولیدی را دارد.

افقه با بیان اینکه جمع آوری گازهای 
مشــعل، ثروتی را که تا پیش از این فقط 
هــوا را آلوده می کرد به ثروت بیشــتری 
تبدیل می کنــد، گفت: حفظ منابع ملی، 
تبدیل آن به ثروت و همچنین جلوگیری 
از آلودگــی محیــط زیســت مهمترین 
دستاوردهایی هستند که اجرای طرح های 
جمع آوری گازهای همراه به دنبال دارد و 
از این رو باید ســرعت اجرای این طرح ها 

افزایش یابد.
وی ادامه داد: وزارت نفت و شــرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب باید اجرای این 
طرح ها را با توجه به اهمیتی که در رشد 
اقتصادی، تولید داخل و همچنین ایجاد 
اشتغال دارند در اولویت برنامه های کاری 
خود قرار دهند. در ســال های بســیاری 
منابع ملی به هدر رفته اســت و محیط 
زندگی و تنفس مردم به خطر افتاده است 
اما وقت آن اســت که اجــرای طرح های 
جمع آوری گازهای همراه در اولویت قرار 

گیرد. این اقتصاددان با بیان اینکه اهمیت 
اجرای طرح های جمع آوری گازهای همراه 
اظهرمن الشــمس است، تصریح کرد: هر 
نوع اســتفاده ای از این گازها که سوزانده 
می شوند، می تواند به ایجاد اشتغال برای 
جوانان کمک کند. همچنین نقشی بسیار 
موثــری در ایجــاد ارزش افزوده، رشــد 
تولید ملی و تولید ثروت خواهد داشــت. 
با اســتفاده از این منابع شــاهد کاهش 
فقر و نابرابــری خواهیم بود و این عوامل 
نیز خود بر کاهش مشــکالت اجتماعی و 
ناهنجاری های اجتماعی و... موثر هستند.

وی ادامــه داد: اســتفاده از ثــروت 
گازهای همراه به جای ســوزاندن، فقط 
به حوزه اقتصاد مرتبط نیست بلکه منافع 
زنجیره ای را به دنبال خواهد داشــت که 
در همه حوزه هــای اجتماعی، اقتصادی، 

سیاسی، محیط زیست و... اثرگذار است.
با  توان زیســت پذیری  *کاهش 

فعالیت فلرهای نفتی
همچنین محمد درویش رئیس کمیته 
محیط  زیست در کرسی سالمت اجتماعی 
یونسکو و فعال محیط زیست در خصوص 
اهمیت اجــرای طرح هــای جمع آوری 

گازهــای همراه و فلرهــا نفتی در حفظ 
محیط زیســت عنوان کرد: مشــعل های 
نفتی و فلرهایی که طی سالیان بسیار در 
مناطق نفت خیز فعــال بوده اند عالوه بر 
گرمتر کردن دمای هوا و همچنین آلودگی 
محیط زیســت، توان زیســت پذیری در 
منطقه را نیز کاهش می دهند. این فلرها 
همچنین مشکالت جدی را برای پرندگان 
ایجاد می کننــد. وی با بیان اینکه اجرای 
طرح های جمع آوری گازهای همراه باعث 
حفظ سرمایه های کشــور می شود که تا 
پیش از این هــدر می رفت، افزود: باید از 
این ســرمایه ها به بهترین شکل استفاده 
کــرد و اجرای این طرح ها می تواند عالوه 
بر حفظ محیط زیست به تولید ثروت از 
این ســرمایه ها کمک کند. رئیس کمیته 
محیط  زیست در کرسی سالمت اجتماعی 
یونسکو عنوان کرد: نباید به راحتی اجازه 
داده شود تا با فعالیت فلرها، گاز که یک 
ســرمایه ملی اســت به راحتــی به هدر 
بــرود. میلیاردها دالر ارزش ســرمایه ای 
این گازهایی اســت که توســط فلرها و 
مشعل ها سوزانده می شود و در صورتی که 
طرح های جمع آوری اجرایی شوند قطعا 

می توانند به حفظ این ســرمایه ها بسیار 
کمک کنند. این فعال محیط زیســت با 
اشاره به بحث مشکل کمبود گاز در کشور 
گفت: اگر بحث کمبود گاز در این شرایط 
آب و هوایی در کشــور مطرح می شــود، 
اجرای طرح هــای جمــع آوری گازهای 
همراه و مهار فلرها می تواند راهکار بسیار 
خوبی باشــد تا عالوه بــر حفظ محیط 
زیست و سرمایه های کشور، مشکالت را 

در بحث کمبود گاز نیز حل کنیم.
درویش ادامه داد: اجرای این طرح ها 
باعث افزایش توان زیست پذیری می شود. 
به این دلیل اجــرای این طرح ها باید در 
اولویت قرار گیــرد و دولت ها باید به این 
مســاله توجه جدی داشته باشند و نباید 

این مساله را به تعویق بیندازند.
پروژه های  اجــرای  ُکند  *روند 

جمع آوری گازهای همراه
ســید کریم حســینی نایــب رییس 
کمیســیون اجتماعی مجلس با انتقاد از 
روند کند اجــرای پروژه های جمع آوری 
گازهای همــراه و فلرهــای نفتی اظهار 
کــرد: الزاماتی در این زمینه وجود دارد و 
با توجه به این الزامات، نمایندگان مجلس 

خوزستان وزارت نفت را مکلف به اجرای 
این پروژه ها کرده اند. وی افزود: تاکیدات 
الزم برای تسریع در روند اجرای پروژه های 
جمع آوری گازهای مشــعل به وزیر نفت 
شده است و شخص ایشان نیز قول هایی را 
در این خصوص داده است تا شاهد اجرای 
این طرح ها باشیم. نایب رییس کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به آلودگی هوا در کالنشــهرهای کشور از 
جمله اهــواز گفت: آلودگی فلرهای نفتی 
در این روزها و سال ها مشکالت متعددی 
را بــرای مردم به وجود آورده اســت که 
انتظــار داریم بحث جمــع آوری گازهای 
همراه به صــورت جدی تری اجرایی و در 
اولویت وزارت نفت قرار بگیرد. حســینی 
عنوان کرد: همچنین مجددا در خصوص 
اینکه روند اجــرای پروژه های جمع آوری 
فلرهای نفتی در خوزســتان به کندی در 
حال پیش رفتن است به وزیر نفت تذکر 
خواهیم داد تا شــاهد سرعت بخشیدن 
به اجرای این طرح ها باشــیم. وی با بیان 
اینکه بهره برداری از طرح های جمع آوری 
گازهــای همــراه نفت بر اقتصــاد نفت 
اثرگذاری بســیار خوبی دارد، ادامه داد: 

اجــرای این طرح ها عالوه بــر اثرگذاری 
مســتقیم بر بهبود وضعیت هوا، محیط 
زیســت و کاهش آلودگی، مستقیما در 
خلق ثروت و همچنین ایجاد اشــتغال و 
تامین خوراک واحدهای پتروشــیمی و 

پاالیشگاهی نیز اثرگذار است.
ســوختن  از  جلوگیری  *رویای 
به واقعیت تبدیل  گازهای مشــعل 

می شود
همچنین محمود امین نژاد مدیرعامل 
شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیج 
فــارس اظهار کرد: قــرارداد یک میلیارد 
و ۱۰۹ میلیون دالری طرح »بهســازی 
و احداث تاسیســات جمع آوری گازهای 
مشــعل« در شرق کارون ســال ۱۳۹۷ 
میــان هلدینگ خلیج فارس و شــرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنــوب امضا و از 
ســوی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
فــارس از مهرماه ۱۳۹۸ فعال شــد. وی 
افــزود: با اجرای این طرح ضمن خاموش 
شدن مشــعل های منطقه و جلوگیری از 
ســوزاندن ثروت و حفظ محیط زیست، 
خوراک این پاالیشــگاه افزون بر تثبیت، 

افزایش  می یابد. 

رویای دیرینه خاموشی فلرها کی رنگ واقعیت می گیرد؟

علت افزایش قیمت قبوض گاز برخی از مشترکان خانگی چیست؟
ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: بر اساس الیحه بودجه سال جاری مشترکان پرمصرف دیگر از یارانه انرژی برخوردار نیستند و آنچه در افزایش قیمت قبوض برخی از مشترکان خانگی رقم 
خورده، مطابق قانون است. مالک شریعتی نیاسر درباره علت افزایش قیمت قبوض گاز برخی از مشترکان خانگی، بیان کرد: آنچه که در محاسبه تعرفه های گاز و برق از سال ۱۴۰۰ کلید خورد مطابق با تکلیف قانونی است 
که مجلس شورای اسالمی در بند ی تبصره ۸ الیحه بودجه ۱۴۰۰ و همچنین در بند ی تبصره ۱۵ الیحه بودجه ۱۴۰۱ تکلیف کرده است که تعرفه گذاری برق و گاز به نحوی اصالح شود که کم مصرف ها بدون تغییر 
باشند و مشترکانی که زیر الگوی مصرف از برق و گاز استفاده می کنند با افزایش تعرفه مواجه نشوند و افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند نیز از تعرفه رایگان برخوردار شوند و 
مشترکان پرمصرف دیگر از یارانه انرژی برخوردار نباشند. وی در ادامه اظهار کرد: قاعدتا چند درصد محدودی از مصرف کنندگان در سطح جامعه پرمصرف هستند و طبیعتا ممکن است از این افزایش قیمت ها ناراحت نیز 
بشوند اما ما باید رضایت عامه را بر رضایت تعداد محدودی مشترک پرمصرف ترجیح بدهیم. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: ممکن است در مواردی نیز در محاسبه و صدور قبض ها در ماه اخیر اشتباهی از سوی 

مجموعه وزارت نیرو و وزارت نفت صورت گرفته باشد، این موضوع را کتمان نکرده و باید حتما رسیدگی شود اما آنچه که در افزایش قیمت قبوض رقم خورده کامال مطابق قانون است.

ایرانی ها ساالنه چقدر گاز مصرف می کنند؟
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معاون زاکانی ؛ پرچم دار تبدیل وضعیت ایثارگری در کشور هستیم
معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در مورد لیست منتشر شده در خصوص جذب چند هزار نفری در شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری واکنش نشان داد. اعضای شورای شهر تهران روز گذشته اصالحیه 
» قانون درآمد پایدار و هزینه شهر تهران« را روی میز بررسی قرار دادند و باقری معاون برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران با بیان اینکه قانون در سال جاری تغییر کرده است و بخشنامه های وزارت کشور نیز 
در خصوص قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها با تاخیر آمده است، گفت: امروز در قالب الیحه ای ۱۹ عنوان را برای بررسی تقدیم شورا کردیم. اعضای شورای شهر تهران با رأی اکثریت خود یک فوریت این 
الیحه را تصویب کردند. باقری در ادامه سخنان خود با اشاره به لیست منتشر شده مبنی بر جذب ۴۰۰۰ نفر در شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری، گفت: استنباط من این است که برخی فضاسازی های 
رسانه ای به گونه ای است که نقاط قوت ما را تبدیل به ابهام کند. چرا که در موضوع تبدیل وضعیت در شهرداری تهران پرچم دار تبدیل وضعیت ایثارگری در کشور هستیم، به گونه ای که ۲۸۳۰ نفر جذب شدند که این 
یک نقطه قوت است اما یک لیست موهوم به صورت کهکشانی منتشر شده است که اگر همه تبدیل وضعیت ها را جذب تلقی کنیم، به عدد آن لیست نمی رسد. وی افزود: لیست این جذب نیروها را با ذکر تحصیالت و 
مشخصات به کمیته منابع انسانی شورای شهر دادیم.

معاون سازمان نظام پزشکی تشریح شد؛

خطر »آبکی شدن« خدمات سالمت
معــاون فنی و نظارت ســازمان نظام 
پزشکی کشور با بیان اینکه قیمت گذاری 
دســتوری نرخ خدمات ســالمت باعث 
کاهش کیفیت خدمات پزشکی می شود، 
گفت: باید در کشور کف تاب آوری مراکز 
ارائه دهنــده خدمت را بررســی و احصاء 
کنیم و از دولت هم انتظار داریم که آن ها 

را اعمال کند.
دکتر علی ساالریان درباره پیشنهادات 
مطرح شده برای تعیین تعرفه های پزشکی 
سال ۱۴۰۲، گفت: باید توجه داشته باشیم 
که تورم موجود در جامعه می تواند بر روی 
کیفیت خدمات ســالمت، انگیزه پزشک، 
مهاجرت پزشــک و ... اثر بگذارد. بنابراین 
تعرفه بسیار مهم است. از سوی دیگر تعرفه 
اضافی که باعث شــود پرداخت از جیب 
مردم در این شرایط باال رود نیز خطرناک 

بوده و می تواند آسیب زا باشد.
* تعرفه های پزشکی افزایش واقعی 

یابد تا خدمات پزشکی آبکی نشوند
وی افــزود: دولت هــا در ایــن مواقع 
موظفند که به عنــوان پایه ای ترین حق 
یک فرد که ســالمت و حفظ جان است، 
بــه کمک مردم بیاینــد و بخش خالی و 
اثرات تورم و جبران قیمت باالرفته را در 
بیمه ها اعمال کنند تا هم خرج و پرداخت 
از جیب مردم افزایش نیابد و هم با پایین  
نگه داشتن دســتوری تعرفه، این وزن بر 
شانه نحیف جامعه پزشکی تحمیل نشود. 
امروز اعالم می کنند که تورم ۴۶.۳ درصد 
است. وقتی تورم متوســط ۴۶.۳ درصد 
است، در حوزه پزشکی که اکثر دستگاه ها 
و لوازمــش از خارج از کشــور خریداری 
می شود و وابسته به ارز است، قطعا تورم 
۲۰ تــا ۳۰ درصد بیش از این ۴۶ درصد 
است. بنابراین واضح است که برای حفظ 
کیفیت خدمات ســالمت و بــرای اینکه 

کیفیت خدمات تنــزل پیدا نکرده و این 
خدمات به قولی آبکی نشــود، دولت باید 
بیمه ها را تقویت کند و افزایش واقعی در 

تعرفه های پزشکی رخ دهد.
* اُفت کیفیت خدمات سالمت در 

سال های اخیر
ساالریان ادامه داد: اینکه بخواهیم به 
صورت دستوری و با توجه به میزان پول 
مقرری که داریم، نرخ خدمات پزشکی را 
قیمت گذاری کنیم، باعث کاهش کیفیت 
خدمات پزشکی می شــود. در عین حال 
این روش به ســالمت مردم آسیب زده و 
باعث شده که کیفیت خدمات سالمت در 
ســال های اخیر اُفت پیدا کند و در عین 
حال بسیاری از پزشکان خوب ما مهاجرت 
به ســمت رشته های  کردند، بســیاری 
زیبایی یا جراحی هایی که خیلی حیاتی 
نیســت، رفته اند. از طرفی پزشک مجبور 
است برای اینکه مطبش بگردد و زیر بار 
هزینه های آنچنانی نرود، این اقدامات را 
انجام دهد. معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی کشور درباره پیشنهادات این 
سازمان در زمینه افزایش تعرفه های سال 
آینده، گفت: عددی که معموال پیشنهاد 
می کنیــم به این صورت اســت که برای 
جزء حرفه ای یعنی دســتمزد پزشــک، 
میزان افزایش ســازمان تامین اجتماعی، 
یعنی حقــوق کارگری در نظــر گرفته 
شود. همچنین برای تعیین جزء فنی که 
مربوط به خرید دستگاه، اجاره مطب و ... 
اســت، آمار را در زمینه تورم باید در نظر 
گرفــت که البته هر یــک از این ها وزنی 
دارد. سازمان نظام پزشکی بر این اساس 
پیشنهادش را ارائه می دهد. هرچند دولت 
همیشــه از این مبلغ پیشنهادی سازمان 
می کاهد. در ماه اخیــر نرخ تورم حداقل 
۴۶ درصد است. از طرفی افزایش حقوق 

کارگری هم اعمال می شــود که باید در 
تعیین تعرفه ها مورد توجه قرار گیرند. در 
حال حاضر هم در شــورای عالی بیمه در 

حال پیگیری هستیم.
* تعیین تعرفه ها بر اســاس کف 

تاب آوری مراکز درمانی
ســاالریان با بیان اینکه تورم در حوزه 
درمان باالتــر از تورم میانگین در جامعه 
است،  گفت: قیمت دســتگاه هایی مانند 
MRI، لــوازم سی تی اســکن، داروهــا، 
کیت های آزمایشــگاهی و ... تا پنج الی 
هفت برابر شــده است. همه این موارد به 
عنوان جزء فنی در نظر گرفته شده و باید 
لحاظ شود. باید در کشور کف تاب آوری 
مراکــز ارائه دهنده خدمت را بررســی و 
احصاء کنیــم و از دولت هم انتظار داریم 

که آن ها را اعمال کند.
از  تعرفه ها؛  افزایــش  لــزوم   *

هتلینگ تا ویزیت
وی دربــاره بخش های مختلف تعرفه 
که باید مــورد توجه قــرار گیرد، گفت: 
به عنوان مثــال در حال حاضر در بخش 
هتلینگ ببینید که قیمت هتل داری در 
مراکز درمانی اعم از ســاختمان، تخت، 
مواد غذایی که باید به بیمار و همراه بیمار 
ارائه شــود و ... چقدر افزایش یافته است. 
در زمینه آزمایشگاه، قیمت کیت ها چند 
برابر شده است. ما انتظار داریم که وقتی 
آزمایش می دهیــم، متخصص پاتولوژی 
به درســتی آزمایش مان را بررسی کند و 
وقتی قیمت ها چند برابر شد، این مستلزم 
تعیین و افزایش مناســب تعرفه هاست. 
حتی در حوزه مطب داری و نسخه نویسی، 
بایــد توجه کرد که یک متخصص اطفال 
دو سال قبل در تهران چقدر اجاره مطب 
می پرداخته و اکنــون اجاره مطب چقدر 
اســت؟. بنابراین ویزیت هم باید افزایش 

مناســب داشته باشد تا برای پزشک، کار 
در  مطب به صرفه باشد.

* مطب داری به صرفه نیست
ســاالریان گفت: در حال حاضر طبق 
مشاهداتی که داشــته ایم، استقبال برای 
افتتاح مطب بســیار کم شده و بسیاری 
از مطب های فعال هم به دلیل مشــکالت 
درآمدی بسته شــدند. زیرا مطب داری از 
نظر اقتصادی به صرفه نیســت. همچنین 
بسیاری از مطب ها هم به کارهای غیرضرور 
تغییر عملکرد داده اند. البته ما نمی گوییم 
که انجام اقدامات و اعمال زیبایی بد است 
و باید به میزان نرمال در دســترس مردم 
باشــد، اما اینکه فوق تخصص رشته های 
مختلــف کار زیبایی کنند، معنــا ندارد. 
جامعه برای یک فرد امکانات گذاشــته تا 
درس تخصصــی و فوق تخصصی بخواند، 
اما وقتی فارغ التحصیل می شود، نمی تواند 
مایحتاج، مسکن و ماشــین اش را تامین 
کند. در نتیجه مجبور است کاری را انجام 
دهد که اصال نیاز به این همه سال آموزش 
نداشته است. این موارد نشان می دهد که 
ما در تعرفه گــذاری و نرخ گذاری خدمات 
ســالمت، درســت عمل نکردیم و دولت 
حق جامعه پزشکی را ادا نکرده است. وی 
درباره وضعیت تعطیلی مطب های پزشکی 
در سال های اخیر، گفت: افتتاح کلینیک ها 
و موسســات درمانی، بسیار کاهش یافته 
است. در برخی رشته ها مانند مامایی که 
افتتاح مطب به صفر رسیده است. به این 
معنا که افتتاح مطب مامایی در کل کشور 
شاید در سال انگشت شمار باشد یا ایجاد 
مطب جدید در زمینه طب پایه و عمومی 
بسیار کم شده است و اگر هم ایجاد شود، 
در حوزه خدمات زیبایی و اعتیاد اســت. 
البته نــه اینکه ارائه این خدمات بی ارزش 
باشد، بلکه نشان می دهد که ارائه خدمت 

در سایر حوزه های پزشکی یه هیچ وجه به 
صرفه نیست و این باعث می شود که مردم 

خدمت مورد نیازشان را دریافت کنند.
فوق تخصص هایی  و  تخصص ها   *

که در خطرند
ساالریان با بیان اینکه جامعه پزشکی 
کشــور به لحاظ علمی بسیار موفق است، 
 اظهار کرد: در کشورهای پیرامونی مان و در 
دنیا، در حوزه پزشــکی حرف برای گفتن 
داریم. بنابراین الزم اســت که این سرمایه 
حفظ شــود و با بی تدبیری آن را از دست 
ندهیم. باید توجه کرد کــه اکنون با این 
وضعیت درآمدی پزشــکان و تعرفه های 
پزشکی، رشته هایی مانند عمومی، داخلی 
و اطفــال در خطرند و اخیرا رشــته های 
جراحی هم مانند جراحی عمومی به این 
گروه اضافه شدند. کرسی های بسیاری از 
رشته های پزشــکی مانند عفونی، اطفال 
و... خالــی مانده و ایــن موضوع اخیرا هم 
به رشــته های فوق تخصصی تسری یافته 
اســت. به عنوان مثال فوق جراحی قلب و 
... فرد می گوید من ســال های عمرم را در 
یک رشته فوق تخصصی حساس آموزش 
ببینم، در باالی ۴۰ سالگی فارغ التحصیل 
شــوم و بعد ببینم بازاری وجــود ندارد و 
تعرفه های تعیینی هم اصال منطقی نیست. 
با این شرایط کرسی های آموزشی در این 
رشته ها خالی می ماند. وی درباره رشته های 
در معرض خطری که داوطلب برای آن ها 
کم اســت، گفت: زمانی که حقوق مکفی 

باشد و امکانات وجود داشته باشد، کسی 
بــدش نمی آید که مدرک باالتر اخذ کند، 
اما وقتی فــردی می بیند که در باالی ۴۰ 
سالگی فارغ التحصیل می شود و نمی تواند 
خرج مطبش را دربیاورد و باید یک حقوق 
حداقلی و کارمندی را که می توانســته در 
سن ۲۰ ســالگی به دست آورد،  اکنون در 
۴۰ ســالگی در بیمارستان به دست آورد، 
قطعا گرایشــی برای خواندن تخصص در 
برخی رشته ها ندارد. متاسفانه رشته های 
مادر هستند که اقبال نسبت به آن ها کم 
شده اســت؛ مانند تخصص طب اورژانس، 
عفونی، داخلــی و... و این موضوع دارد به 
سمت رشــته هایی که در گذشته لوکس 
هم محســوب می شد، کشــیده می شود. 
به عنــوان مثــال دربــاره فوق تخصص 
جراحی های اطفال، قلب، قفســه سینه و 
... حتی تخصص هایی که بسیار استراتژیک 
اســت، مانند فوق تخصص عروق و ... در 
خطرند و کرسی هایشــان خالی می ماند. 
زیرا فارغ التحصیلی که در دوره عمومی یا 
تخصص می خواهد به مقطــع باالتر رود، 
بررسی می کند و می بیند که دو سال باید 
با کمترین حقوق که در حد دانشــجویی 
اســت، ســخت ترین کار را انجام دهد و 
بعد از فارغ التحصیلی هم بازار دلچســب 
نیست. بنابراین به جای این کار، یا بازارهای 
جذاب تری در کشورهای اطراف وجود دارد 
که مهاجرت می کنند یا اینکه وارد بازارهای 

جذاب تر و پول سازتر داخلی می شوند.

سخنگوی پلیس خبر داد؛

کشف بیش از ۱۰ میلیون ارز تقلبی
ســخنگوی فراجا از کشف بیش از ۱۰ میلیون واحد انواع ارز تقلبی توسط پلیس 

امنیت اقتصادی خبر داد.
سردار مهدی حاجیان روز گذشته در یک نشست خبری درباره اقدامات پلیس در 
مقابله با اخاللگران ارزی، اظهار کرد: پلیس از ابتدای سال قرارگاه امنیت اقتصادی را 
تشکیل داد و بیش از ۳۰۰ نفر تاکنون از افرادی که عامدانه قصد اخالل در بازار ارز 
داشتند شناسایی و دستگیر شدند. برخی از این افراد سرشبکه هایی بودند که به دنبال 

سود و منافع بیشتر بودند و در بازار ارز اخالل ایجاد کرده بودند.
وی افــزود: با همکاری بانک مرکزی به صورت دائم این رصد و پایش می شــود 

که هرگونه اخالل در بازار ارز را پلیس به همراه سایر نهادها تحت کنترل قرار دهد.
به گفته سخنگوی پلیس ، در موضوع جعل اسکناس و ارز نیز پلیس توانسته ۵۷ 
کارگاه جعل اسکناس و ارز را از ابتدای سال تاکنون شناسایی کند و ۱۷۰ نفر نیز در 
این خصوص دســتگیر شده اند. وی همچنین اعالم کرد تا به امروز ۱۰ میلیون و ۸۰ 
هزار و ۳۰۰ واحد انواع ارز تقلبی توســط پلیس امنیت اقتصادی کشف شده است. 
سخنگوی فراجا همچنین از کشف حدود ۶۳۲ قطعه طالی تقلبی خبر داد و درباره 
اقدامات پلیس در حوزه جعل و کالهبرداری نیز گفت: پلیس آگاهی توانســته بیش 
از ۸۴ درصد از پرونده های جعل و کالهبرداری را در ۱۰ ماه سال جاری کشف کند.

* کشف ۲۲ هزار و ۲۲۴ فقره کالهبرداری در  ۱۰ ماه سال جاری
به گفته ســردار حاجیان بیشــتر کالهبرداری ها در حوزه خرید و فروش خودرو، 
زمین و واحدهای مسکونی بوده است که در حوزه اتومبیل ۲۷۵۸ فقره کالهبرداری، 
در حوزه زمین ۲۳۸۰ فقره و واحدهای مســکونی ۲۲۱۱ فقره کالهبرداری صورت 
گرفته است. در مجموع ۲۲ هزار و ۲۲۴ فقره کالهبرداری کشف شده که بیشتر آن 
در حوزه اتومبیل بوده اســت. سخنگوی فراجا با بیان اینکه اولویت بعدی در مقابله 
کالهبرداری بعد از اتومبیل و زمین و واحدهای مسکونی، در بحث برداشت متقلبانه 
از حســابهای بانکی بوده است گفت: در ۱۰ ماهه اول سال  در مجموع ۵۱۵۹ فقره 
برداشــت متقلبانه از حسابهای بانکی اتفاق افتاده اســت که نوع های متفاوتی دارد. 
برداشــت از حســاب های بانکی به صورت تلفنی یعنی کارت به کارت ۱۰۴۳ فقره، 
در حــوزه مراجعه به خودپردازها که با اقدامات متقلبانه و فریبکارانه افراد را به کنار 
دســتگاه های خودپرداز دعوت می کنند ۹۴۸ فقره کالهبرداری اتفاق افتاده اســت. 
ســخنگوی فراجا به عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی و ارائه ۶۰ میلیون خدمات 
در ســال به مردم اشــاره کرد و گفت: تمامی فرآیند شماره گذاری خودرو، اینترنتی 
شده است و در سامانه پلیس من این خدمات قابل ارائه است و مردم می توانند برای 

دریافت خدمات پلیسی به این سامانه مراجعه کنند.
* شناسایی ۱۳۴ جایگاه سوخت متخلف و توقیف ۹۷ تانکر دارای باک اضافه

وی همچنین به اقدامات مســتمر پلیس در حوزه قاچاق سوخت اشاره و عنوان 
کرد: طی بازدید از جایگاه های سوخت و عرضه فرآورده های نفتی در هفته گذشته و 
طی ۷۲ ســاعت ۱۳۴ جایگاه و کارگاه متخلف شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی 
شــد ضمن اینکه ۹۷ دستگاه خودرو )تانکر حمل سوخت( توقیف و ۱۴۶ نفر هم در 

این زمینه دستگیر شدند.

تامین داروی کشــور تا قبل از آزادســازی نرخ ارز، 
با معضل تامین ارز ترجیحی دســت بــه گریبان بود و 
امروز هم بعد از آزادســازی نرخ ارز، درد اصلی آن »نبود 
نقدینگی« اســت؛ به طوری که گفته می شــود میزان 
تســهیالت پرداختی بــه صنعت بابت تولیــد داروهای 
داخلی باید دو تا ســه برابــر و در داروهای وارداتی باید 
حداقل پنج برابر سال گذشته باشد و مشکل آنجاست که 
در کنار افزایش نیاز به نقدینگی، تزریق اعتبار از ســوی 
سازمان های بیمه گر و همچنین سازمان برنامه و بودجه 
هم کاهش یافته و همین موضــوع، »پایداری« در بازار 

دارویی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است...
طرح دارویاری با هدف اصالح سیاست های ارزی در 
حوزه دارو کلید خورد. بر این اساس قرار شد تا در قالب 
طرح دارویاری، ارز دارو در راستای رفع مشکالت تامین 
ارز دولتی که در برخی اقالم کمبودهای شدیدی را ایجاد 
کرده بود، آزاد شده و همچنین در جهت رفع چالش هایی 
مانند قاچاق معکوس داروهای ارزان ایرانی به کشورهای 
همســایه که کمبودهای دارویی را هم در کشور تشدید 
می کرد، گام برداشته شود تا ثبات به بازار دارویی کشور  

بازگشته و بیماران با خیال راحت بتوانند داروهایشان را 
تامین کنند.

در عین حال از آنجایی که آزادســازی نرخ ارز دارو، 
افزایش قیمت داروها را به دنبال داشــت، مجریان طرح 
دارویاری اعالم کردند کــه با انتقال یارانه دارو از طریق 
بیمه ها به مردم، پوشش بیمه ای داروها را افزایش داده، 
اقالم بیشــتری از داروها را زیر چتــر بیمه ها برده و در 
عین حال قیمت دارو را بدون افزایش پرداخت از جیب 
مردم، به ســمت واقعی شدن سوق می دهند. بر همین 
اساس هم اعتباری ۷۳ هزار میلیاردی برای اجرای طرح 
دارویاری در نظر گرفته شــد و بنا شد این پول از طریق 
بیمه ها، قیمت دارو را برای مردم تحت پوشــش بیمه و 

بدون افزایش  قیمت، نگه دارد.  
* کمبودهای دارویی در پسادارویاری

با این حال تنها با گذشت چند ماه از اجرای این طرح 
و با آغاز فصل ســرد، مجددا کمبود برخی اقالم بر بازار 
دارویی کشور چیره شد و مشکالتی در تامین داروهایی 
مانند آنتی بیوتیک ها، سوسپانسیون های کودکان، سرم، 
برخی داروهای وارداتی و... ایجاد شد؛ موضوعی که البته 

دالیل متعددی اعم از احتکار، کمبود نقدینگی صنعت 
داروسازی، عدم اصالح قیمت برخی داروها و ... برای آن 
مطرح شــد که البته بعد از چند هفته با افزایش سریع 
واردات و همچنین چند برابر شــدن تولیدات داخلی و 
البته اصالح قیمت ها برای تولیدکنندگان، این کمبودها 

تا حد زیادی رفع شدند.  
با این حال مســئوالن ســازمان غذا و دارو همچنان 
نگــران بی ثباتی بازار دارویی کشــور هســتند و علت 
کمبودها در پســادارویاری را کمبود نقدینگی در حوزه 
دارو عنــوان می کننــد؛ چراکه با آزاد ســازی نرخ ارز، 
میزان نقدینگی مورد نیاز برای تامین داروهای وارداتی 
و همچنین تامین مواد اولیه وارداتی برای داروهای تولید 
داخلی چندین برابر شــده است؛ این در حالی است که 
تاکنون نه بانک ها در راســتای ارائه تسهیالت مصوب به 
صنایع دارویی، برخالف قول هایشان، اقدامی قابل توجه 
کرده اند و نه سازمان برنامه و بودجه اکنون که در واپسین 
روزهای سال به سر می بریم، تمام اعتبار مصوب دارویاری 
را پرداخت کرده است؛ موضوعی که می تواند تهدید برای 
بروز کمبودهای دارویی بیشتر بویژه در سال آتی باشد.  

 وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ما انتظار داریم 
دانشگاه و پژوهشگاه های ما نسبت به اتفاقات روز آموزش 
و پرورش واکنش نشان دهند گفت: معلم باید هرکجا که 
هست مسئولیت اجتماعی اش را ایفا کند. ما باید معلم ها 

را آماده نگه داریم.
یوســف نوری در سی و ســومین اجالس سراسری 
مدیران دانشگاه فرهنگیان که در اردوگاه دانش آموزی 
باهنر برگزار شــد با بیان اینکه هرچه نداشته باشیم در 
حوزه تعلیم و تربیت، قرآن کریم، کتاب هدایت داریم و 
از الگوها و اســوه ها هیچ کم نداریم گفت: ما برای معلم 
و پیرامــون آداب معلم و متعلم همه چیز داریم و دارای 
الگو هستیم. سیره معلمان تاریخ بشریت ما که اوجش 

در اسالم است را در اختیار داریم.
وی افــزود: روش ها و الگوهــای تربیت معلم را نیز 
در اختیار داریم اما مــا این روش ها و مکاتب تربیتی را 

دســته بندی نکردیم. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
اینکه حتی شیوه های ارزشیابی را هم داریم و شیوه های 
ارزشیابی در مکتب اســالم با مچ گیری کامال متفاوت 
اســت گفت: دانشگاه فرهنگیان قدمتی ۱۰۰ ساله دارد 
و زنجیره تامین ارزشی از دانشسرای عشایری گرفتن تا 
دانشگاه جامع را در دل خود داشته، اما در ادامه مسیرش 
تغییراتی پیدا کرد و نسخه وارداتی وارد دانشگاه شد که 
تبعاتی به همراه داشت. نوری ادامه داد: در دوره ای که 
بر تربیت معلم تمرکز شد معلمانی تربیت شدند که هنوز 
هم التزام و تعهدشــان به آموزش و پرورش مثال زدنی 
است. وی با اشاره به ارکان تربیت اعم از مدرسه، خانواده 
و رســانه گفت: آموزش و پرورش بستر حکمرانی نظام 
است. همه چشم امید به معلم دارند. شاهد هجمه های 
رسانه ای هستیم، به قرآن کریم اهانت می شود و ما هم 
محکوم می کنیم. در چنین شــرایطی حتی اگر کتاب و 

مدرسه هم نباشــد، معلم می تواند دانش آموز را تربیت 
کنــد. وزیر آموزش و پرورش با بیــان اینکه یقین دارم 
کمبود زیاد دارید و به خوابگاه ها رفته ام و واقعا مناسب 
نیستند، ما باید در این مدت بخشی از نقصان ها را جبران 
می کردیم گفت: اینکه دانشگاه فرهنگیان قبال ماموریت 
گرا نبوده عللی داشته، یک مصداق اینکه ۲۶ ماه مدارس 
به واســطه کرونا تعطیل بودند اما یک مقاله هم بیرون 
نیامد. در همین شــرایط اخیر ما اعالم کردیم مدارس 
باز باشــد و منظور این بود که اختیار تعطیلی با آموزش 
و پرورش باشــد و قاعده این اســت که اگر تعطیلی ها 
بیشــتر از یک روز باشــد باید به هیئت وزیران برود یا 
رئیس جمهور دستور بدهد اما ما هرچه می گفتیم تنها 
بودیم. انتظار این بود که دانشــگاه فرهنگیان بیاید و نه 
از ما، بلکــه از دانش آموز و خانواده حمایت کند. درس 
خواندن در فضای مجازی مشکل است. نوری ادامه داد: 
ما آلودگی داریم و شــاخص های آلودگی در کشورهای 
دیگر قابل مشــاهده و رصد است. اما دنیا چه می کند؟ 
یک گروه باشــگاه دانش پژوهان درباره وضعیت جهان 
مقاله ای تدوین و منتشر کرد. ما انتظار داریم دانشگاه و 
پژوهشگاه های ما نسبت به اتفاقات روز آموزش و پرورش 

واکنش نشان دهند. 

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد؛ »نقدینگی«؛ درد اصلی دارو 

رئیس شورای اسالمی شــهر تهران با تاکید بر اینکه 
موضــوع آلودگی هوا با همه دســتگاه هایی که در حوزه 
آلودگی هوای تهران وظیفه دارند باید مورد بررســی قرار 
بگیرد، گفت: عمده بحث آلودگــی هوا در گروی تامین 

اتوبوس، تاکسی و مترو است.
مهدی چمران پیش از آغاز یکصد و بیست و پنجمین 
جلســه علنی شــورای اســالمی شــهر تهران در جمع 
خبرنگاران در خصوص جلسه امروز یکشنبه شورا، افزود: 
در جلسه امروز گزارش مالی شهرداری تهران در دستور 
کار نخســت قرار دارد که توســط خزانه دار شورا قرائت 

می شود.
وی افزود: در دســتور کار بعدی دو نفر از شورا و یک 
نفر توسط شورا برای مرکز پژوهش های شهرداری انتخاب 

خواهد شد تا بر کار پژوهشی و تحقیقاتی نظارت کند.
رییس شــورای شــهر تهران در خصوص زمان ورود 
الیحه بودجه سال آینده شهرداری تهران به صحن شورا 
گفت: تا آخر بهمن ماه باید روی بودجه در کمیسیون های 
شورا کار شــود و پس از آن در انتهای بهمن ماه بودجه 
به صحن شــورا خواهد آمد. روز گذشــته اولین جلسه 
کمیسیون تلفیق برگزار شد و حتما یک جلسه دیگر برای 
کمیسیون تلفیق خواهیم داشت. لذا بررسی بودجه تا آخر 

بهمن ماه به طول می انجامد.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران در خصوص انتشار 

لیستی از موارد استخدامی افراد در گذشته گفت: اطالع 
دقیقی در این مورد ندارم و موضوع را در سایتی خواندم 
اما معاونت مربوطه چنین موضوعی را تکذیب کرده، چرا 
که استخدام ها شرایط خاصی دارد و البته موضوع را شورا 

بطور دقیق بررسی خواهد کرد.
چمران در خصوص موضوع آلودگی هوای تهران نیز 
تصریح کــرد: در این خصوص تنها یــک متولی وجود 
ندارد، سازمان استاندارد به شورا دعوت شد، اما مسائل 
اصلی شــهر تهران باید با حضور ۲۳ دستگاهی که در 
خصوص موضوع آلودگی هوا وظیفه دارند، بررســی و 

پیگیری شود.
وی تاکید کرد: بحث عمده اتوبوس، تاکســی و مترو 
اســت که هنوز برنامه دلخواه ما اجرا نشــده است. یکی 
از کارخانه ها اطالع داده که تا عید می تواند ۴۰ دســتگاه 
اتوبوس که فوق تعهدش بــوده را تحویل دهد. ما پیش 
پرداخت ۶۰۰ دستگاه اتوبوس را پرداخت کرده ایم، اما تا 

کنون تنها ۱۲۰ دستگاه اتوبوس دریافت کرده ایم.
وی ادامه داد: موضوع تامین اتوبوس از تمام مســیرها 
دنبال می شود اما خرید اتوبوس از خارج از کشور با توجه 
به برنامه ای که روی آن فکر شــده بود منتفی شد. البته 
خریــد اتوبوس از خارج بطور کامل منتفی نشــده و اگر 
اتوبوس اســتاندارد، به روز و ارزان قیمت وارد شود به نفع 

مردم و محیط زیست خواهد بود.

مدیرعامل ســازمان خدمــات و مشــارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران در مورد طرح ساماندهی و جمع آوری متکدیان 

تهران توضیحاتی را ارائه کرد.
احمد احمدی صدر در مورد طرح جمع آوری و ســاماندهی 
متکدیان در شــهر تهران، گفت: یکــی از وظایفی که قانون بر 
عهده شهرداری ها گذاشته است بحث ساماندهی متکدیان است 
و به همین دلیل ساماندهی متکدیان از زمره وظایف شهرداری ها 

است.
وی بــا بیان اینکه تکدی گری جرم محســوب می شــود و 
نهادهای مختلف از جمله پلیس و دســتگاه قضا می بایست در 
ســاماندهی و جمع آوری این افراد با صدور احکام کمک کنند، 
تصریح کرد: بعد از جمع آوری، متکدیان بر اساس نوع نیازشان 
به واحدهای مختلف ارجاع داده می شــوند یعنی اگر مشــکل 
اقتصادی و اشتغال داشته باشــند به بهزیستی و کمیته امداد 
ارجاع داده می شوند و اگر بی پناه باشند شهرداری تهران تا پیدا 

شدن سرپناه می تواند به آنها کمک کند.
مدیرعامل ســازمان خدمــات و مشــارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران با بیان اینکه در سال های اخیر به علت مسائل 
مختلف همچون کرونا طرح جمع آوری و ســاماندهی متکدیان 
متوقف شــده بود و به همین علت عــدد متکدیان در پایتخت 
افزایش یافت، اظهار کرد: مســئله متکدیان با فروشــندگان و 
دستفروشان و گلفروشان متفاوت است و متکدی کسی است که 
اقدام مستقیم به اخذ پول می کند و از شهروندان پول می خواهد 

که عمدتا مشاهده می شــود این افراد در گوشه ای نشسته و یا 
کودکی در آغــوش دارند. احمدی صدر افزود: طرح جمع آوری 
متکدیان را آغاز کردیم و افرادی که شــهره به گدایی در تهران 
هســتند و به نوعی افراد مشــخصی هســتند که سر کوچه، 
چهارراه هــا و یا معابر اصلی تکدی گری را به عنوان یک شــغل 
هر روزه انتخاب کردند را جمع آوری می کنیم که تا کنون ۴۰۰ 
نفر در طرح ساماندهی متکدیان جمع آوری شده و به نهادهای 

مرتبط در امر ساماندهی متکدیان ارجاع داده شده اند.
* تکدی گری جرم است

وی با بیــان اینکه این طرح تا جمع آوری کامل متکدیان از 
سطح شــهر ادامه دارد، در پاسخ به این سوال که چه تضمینی 
وجود دارد که نهادهای مرتبط نســبت به ساماندهی متکدیان 
اقدام کنند تا شــاهد بازگشت دوباره متکدیان به شهر نباشیم؟ 
گفت: تکدی گری جرم اســت، اگر دوباره به شــهر برگردند باز 
دوبــاره جمع آوری می شــوند و باید با همکاری دســتگاه های 
مســئول این پدیده در ســطح شــهر جمع آوری شود و حتما 
باید جمع آوری مســتمر باشد و دســتگاه قضا و پلیس و سایر 
دستگاه ها باید پای کار باشند تا اگر کسی ۱۰ بار هم به خیابان 
برگشت دستگیر شــود. چرا که از نظر قانونی تکدی گری یک 
جرم است و باید برخورد جدی و قاطع دستگاه قضا با متکدیان 
و سرشــبکه هایی که آنها را ساماندهی می کنند به صورت ویژه 
صورت گیرد تا مسئله تکدی گری متوقف شود و شاهد بازگشت 

دوباره متکدیان در سطح شهر نباشیم.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد

حل مشکل آلودگی هوا درگروی تأمین اتوبوس، تاکسی و مترو
دستگاه های مرتبط با جمع آوری متکدیان و سرشبکه ها چه می کنند؟

فعالیت رسمی ۱۰۰۰ متکدی در تهران
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اعالم اخطار آخر به 
مالکان ساختمان های نا ایمن و بحرانی پایتخت از برخورد قضایی در صورت عدم توجه 

به اخطارها خبر داد.
قدرت اهلل محمدی درنشســت توجیهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر 
تهران با مالکین ساختمان های ناایمن پایتخت با اشاره به اهمیت ایمنی ساختمان های 
مهــم و اماکن پرتجمع در تهران گفت: در حال حاضر ۱۱۹ ســاختمان پرخطر یا به 
عبارتی بحرانی در تهران داریم. همانطور که می دانید با توجه به پیگیری های جدی و 
ویژه در خصوص ایمن سازی ساختمان های ناایمن تهران طی شش ماه گذشته که با 
تالش ها و همکاری دیگر بخش ها در مدیریت شــهری تهران و دادستان تهران انجام 
شــده، خوشبختانه ۱۰ ساختمان از فهرســت ۱۲۹ ساختمان ناایمن و بحرانی تهران 
ایمن ســازی اولیه شده و از فهرست ســاختمان های بحرانی خارج شدند. وی با بیان 
اینکه به زودی تعداد بیشتری از ساختمان های مذکور از شرایط بحرانی خارج خواهد 
شــد، گفت: جلســه امروز نیز به همین دلیل برگزار شده و در واقع این آخرین جلسه 
توجیهی و اخطار به مالکان ساختمان های نا ایمن است و اگر چنانچه در مهلت مقرر 
نســبت به ایمن سازی ســاختمان های خود اقدام نکنند، برای تک تک ساختمان ها 
حکم قضایی صادر خواهد شد. محمدی تاکید کرد که ایمنی مراکز پرتجمع و پرتردد 
نظیر مدارس و مراکز آموزشی، بیمارستان ها، مراکز خرید، سالن های نمایش و ... جزو 
خط قرمزها و اولویت های آتش نشــانی است. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهر تهران همچنین درباره نحوه برخورد با ساختمان های ناایمن نیز گفت: برابر 
هماهنگی های انجام شده، اگر مالکان یا هیات مدیره ساختمان های نا ایمن و پرخطر 
نسبت به تذکرات بی توجهی کنند در مرحله اول انشعابات آنان قطع شده و در صورت 
عدم ایمن سازی ساختمان به طورکامل پلمب خواهد شد، در این خصوص خوشبختانه 

دستگاه قضایی هماهنگی خوبی با مجموعه آتش نشانی و مدیریت شهری دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی خبر داد؛

اخطار آخر به مالکان ساختمان های بحرانی تهران

وزیر آموزش و پرورش به ادعای انفصالش از خدمت واکنش نشان داد؛

 القا می کنند که فساد سیستمی است 
و دستاوردهای ما نمایشی



خبر

خبر

۸ یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱  
  ۷ رجب ۱۴۴۴ـ  ۲۹  ژانویه ۲۰۲۳

شماره پیاپی ۵۰۲ـ  سال دهم-شماره ۳۴۳

رئیــس ســازمان صداوســیما در واکنــش به 
بازتاب های نامه ای که خطاب به رئیس جمهور درباره 
عملکرد یکی از پلتفرم های مجازی نوشته بود، تأکید 
کرد که هیچ احســاس رقابت و چالشی با پلتفرم ها 

ندارد.
پیمان جبلی در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب 

»پاییز آمد« در جمع خبرنگاران درباره نامه ای که درباره عملکرد یکی از پلتفرم ها خطاب 
به رییس جمهور نوشــته بود و چرایی نگارش این نامه پاســخ داد: در دوره جدید و در 
راســتای حمایت هایی که ما از پلتفرم ها و به ویژه وی اودی ها و شــبکه نمایش خانگی 
داشته ایم، بیش از ۳۷۷ پلتفرم مجوز اخذ کرده اند و در حال حاضر هم فعالیت می کنند. 
وی دربــاره این انتقاد که برخی این نامه را به واســطه رقیب دانســتن پلتفرم ها برای 
صداوســیما دانسته اند هم توضیح داد: این ها اتفاقاً از جمله خدمات حمایتی است که از 
پلتفرم ها داریم و نه تنها رقابت و چالشــی با آن ها حس نمی کنیم بلکه فعالیت آن ها را 
فرصت برای مأموریت فرهنگی صداوســیما و فضای فرهنگی کشور می دانیم، البته اگر 
درست در این مسیر حرکت کنند. جبلی اضافه کرد: یکی از خدمات حمایتی ما بررسی 
و اعالم نظر درباره طرح های نمایشــی است که به ساترا می رسید و گاهی بررسی آن ها 
بیش از ۶ ماه طول می کشید و االن به یک هفته و ۱۰ روز کاهش یافته است. وی یادآور 
شد: در طول یک هفته گذشته خبری که ساترا منتشر کرد ۴۰ طرح نمایش خانگی به 
تصویب رســیده و نشان می دهد نه تنها در خدمت پلتفرم ها هستیم بلکه برای تسهیل 
وی اودی ها و آثار نمایش خانگی تالش هم می کنیم و سرویس ها و خدماتی هم به آنها 
ارائه می دهیم. از جمله این ها مناسبت هایی مثل عید نوروز و دهه فجر است که انبوهی 

از تولیدات صداوسیما را در اختیارشان قرار می دهیم تا استفاده کنند.
* صنعت نمایش خانگی را تهدید نمی دانیم

وی اضافــه کرد: ما نه تنها پلتفرم و صنعت نمایش خانگی را چالش و تهدیدی برای 
صداوســیما نمی دانیم بلکه به استناد همان شعار تحولی که از روز گذشته مطرح کردم 
در نقش یــک قرارگاه عمل می کنیم ظرفیت وی اودی ها را هم به عنوان ظرفیت مکمل 
صداوســیما می دانیم. و با هم افزایی با حــوزه نمایش خانگی تالش می کنیم بتوانیم به 
نیازهای جامعه به نحو احســن پاســخ دهیم. جبلی تصریح کرد: اما در این بین نقش 
نظارتی هم در کنار نقش حمایتی ساترا به عنوان قانون و چیزی که قانون برعهده ما قرار 
داده باید به آن عمل کنیم. اگر ساترا به نقش نظارتی خودش عمل نکند هم ظلم شده 
به مخاطبین و هم به فعاالن این عرصه ظلم شــده است. رییس صداوسیما عنوان کرد: 
همه پلتفرم ها برای تولید محتوا و برای انتشار محتوای شان باید بیایند یک فرآیند قانونی 
را طی کنند و از ساترا مجوز بگیرند. االن داریم مشخصاً درباره یک پلتفرم صحبت می 
کنیم. وی افزود: اگر پلتفرمی از این فرآیند تبعیت نکند و در واقع از این ســیر قانونی 
تبعیت نکند ظلم به بقیه پلتفرم هاست و این حق را دارند به ما اعتراض کنند که شما 
چرا اجازه می دهید یک پلتفرم بدون مجوز اقدام به تولید محتوا و انتشار کند و ما باید 
مقید به گرفتن مجوز از شــما باشیم. جبلی تصریح کرد: لذا این اقدام و پیگیری ای که 
ساترا انجام داده در راستای وظایف قانونی اش است و به هیچ وجه نباید تلقی شود ساترا 
و صداوســیما خدایی ناکرده در برابر پلتفرم هاســت. ما به عنوان رسانه ملی با مخاطب 
ســنتی و غیرســنتی که داریم وظایف مان را انجام می دهیم و امیدواریم بتوانیم به نحو 

احسن انجام دهیم.
* تصمیمات ساترا ضمانت اجرایی دارد؟

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که چرا تصمیمات ساترا ضمانت اجرایی ندارد و 
نیاز است رییس سازمان صداوسیما به این موارد نظارتی ورود کند؟ هم گفت: ساترا اتفاقاً 
در تعامل با پلتفرم ها خیلی روان دارد عمل می کند. ما جلسات هفتگی و گاهی اوقات 
بیش از یک بار در هفته داریم و هم فکری بین ساترا و پلتفرم ها وجود دارد. اخیراً ساترا 
در یک ابتکار جالب از تمام مجوز گیرندگان از ســاترا دعوت کرده خودشان یک جمع 
ناظر را از درون خود مجوزگیرندگان شکل بدهند. در واقع نظارت بر محتوا و انتشار را به 
نوعی به خود مجوزگیرندگان واگذار می کند. این تعامل و همفکری حضوری و به صورت 

مستمر دارد انجام می شود.

روایت جبلی از دلیل نامه به رئیس جمهور؛

 رقابتی با پلتفرم ها نداریم

هر آنچه از ۲۴ فیلم »سودای سیمرغ« می دانیم
۲۴ فیلم بخش سودای سیمرغ جشنواره 
فجر چهل ویکــم در حالی اعالم شــدند که 
برخــالف ســال های قبل تاکنــون خبرهای 

چندانی از آن ها منتشر نشده است.
در چند وقت اخیر پیش بینی هایی درباره 
فیلم ها و کارگردان هایی که ممکن اســت در 
جشنواره امســال حضور داشته باشند منتشر 
می شد اما بیشتر گمانه زنی ها مبنی بر حضور 
چند کارگردان سرشــناس از جمله کیانوش 
عیاری و پرویز شهبازی به دلیل ثبت نام نکردن 
در جشــنواره و یا طوالنی شدن مراحل فنی، 

درست از آب درنیامد.
بــا این حال براســاس خبرهای منتشــر 
شده، برخی اطالعات فیلم های بخش سودای 

سیمرغ مرور می شود. 
* »آن ها مرا دوست داشتند«

ایــن فیلم به کارگردانــی و تهیه کنندگی 
محمدرضا رحمانی اســفند ســال قبل کلید 
خورده و امیر جعفری، امیرحسین آرمان، لیال 
بلوکات، نســیم ادبی، شــهرام قائدی و هادی 

تسلیمی از بازیگران آن معرفی شده اند.
* »آه سرد«

این فیلم بــه کارگردانــی ناهید عزیزی 
ساخته شده و یک از دو فیلم سیدرضا محقق 
در مقام تهیه کننده اســت که هنوز اطالعات 

موثقی از آن منتشر نشده است.
* »اتاقک ِگلی«

محمد عسگری به عنوان نخستین تجربه 
بلند ســینمایی خود ســراغ یک فیلم دفاع 
مقــدس رفته و آن را بــه تهیه کنندگی داود 

صبوری ساخته است. 
طبق گفته تهیه کننده داســتان »اتاقک 
گلی« نماد بارز کل جنگ و روایتگر داســتان 
عاشقانه دو نفر با تمام آرزوها و دغدغه هایشان 
اســت که در نهایــت به عملیــات مرصاد و 
اتفاق هایــی کــه بــرای روســتا و خانه گلی 
پیش می آید، ختم می شــود و از بازیگران آن 

اطالعاتی منتشر نشده است.
* »استاد«

این فیلم هم نخســتین تجربه کارگردانی 

سید عماد حسینی است که به تهیه کنندگی 
بهروز افخمی ســاخته شده است. گفته شده 
که این اثر به یــک موضوع  ملتهب اجتماعی 
در ســال های اخیر می پردازد که فیلمنامه  آن 
توســط پیام الریان و عماد حســینی نوشته  
شده و محمدحسین مهدویان به عنوان مشاور 

کارگردان این پروژه را همراهی کرده است.
* »بعد از رفتن«

ایــن فیلم بــه کارگردانی رضــا نجاتی و 
تهیه کنندگی محمود بابایی ساخته شده و از 
تولیدات فارابی در این جشــنواره شرکت دارد 
با این حال جزئیات دقیق و بیشــتری از فیلم 

در دسترس نیست.
* »بچه زرنگ«

 انیمیشــن ســینمایی »بچــه زرنــگ« 
جدیدتریــن ســاخته گــروه هنــر پویــا به 
تهیه کنندگی حامد جعفــری و به کارگردانی 
هادی محمدیان، بهنود نکویی و محمد جواد 

جنتی است.
* »پرونده باز است«

پوراحمد تازه ترین فیلم سینمایی خود را 
به تهیه کنندگی علی قائم مقامی چند ماه قبل 

در تهران کلید زد. 
»پرونده باز اســت« درباره یــک پرونده 
جنایی اســت که در خالصه داستان آن آمده 
است: فرهاد نوجوان ۱۵ ساله ناخواسته مرتکب 

قتل می شود.
* »جنگل پرتقال«

این فیلم به کارگردانی آرمان خوانساریان 
و تهیه کنندگــی و ســرمایه گذاری رســول 
صدرعاملــی از فیلم هــای کارگــردان اولی 

جشنواره امسال است. 

* »چرا گریه نمی کنی؟«
این فیلم دومین اثر تهیه شــده توســط 
سیدرضا محقق در این دوره از جشنواره است 
که علیرضا معتمــدی آن را کارگردانی کرده 

است.
معتمــدی که پیش تــر فیلــم »رضا« را 
کارگردانی کرده است، دومین فیلم خود را از 

نیمه  اسفندماه سال ۱۴۰۰ آغاز کرد.
در این فیلم باران کوثری، هانیه توســلی، 
فرشــته حســینی، مانی حقیقی، علی مصفا، 
لیندا کیانی، نهال دشتی و امیرحسین فتحی 

بازی کرده اند.
* »درآغوش درخت«

فیلــم به کارگردانی بابک خواجه پاشــا و 
تهیه کنندگــی محمدرضا مصباح نخســتین 
همکاری ســازمان سینمایی ســوره و کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان و روایتی 
دراماتیک و ملتهب از آخرین تالش های یک 

خانواده در آستانه فروپاشی است. 
خواجه پاشــا در اولین تجربه ساخت فیلم 
ســینمایی  خود داســتانش را در آذربایجان 
غربی ســاخته اســت. جواد قامتــی، مارال 
بنی آدم، روح اهلل زمانی، اهــورا لطفی و رایان 
لطفی بازیگران »در آغوش درخت« را تشکیل 

می دهند.
* »روایت ناتمام سیما«

ایــن فیلم به کارگردانی علیرضا صمدی و 
تهیه کنندگی مجیدرضا باال به یخش سودای 
ســیمرغ جشــنواره راه پیدا کرده و اطالعات 
دقیقی از آن منتشــر نشده است جز اینکه از 

محصوالت بنیاد سینمایی فارابی است.
* »سرهنگ ثریا«

این فیلم به تهیه کنندگی جلیل شــعبانی 
توسط لیلی عاج ســاخته شده که سال ها در 
تئاتر تجربــه کارگردانی نمایش های متعددی 
همچون »کجایی ابراهیم«، »خواب زمستانی«، 
»قند خون« و »کمیته نان« را داشــته است. 
عاج سال گذشته نمایش »بابا آدم« را با همین 
مضمــون درباره منافقین به صحنه برده بود و 
در نخستین تجربه کارگردانی سینمایی خود 
با همین مضمون به حضور سازمان مجاهدین 
خلــق )منافقین( در پادگان اشــرف پرداخته 

است.
* »سینما متروپل«

این فیلم ســینمایی »ســینما متروپل« 
بــه کارگردانــی محمدعلی باشــه آهنگر و 

تهیه کنندگی سیدحامد حســینی که آبادان 
ساخته شــده، به روزهای جنگ می پردازد و 
قصه سینما در جنگ در شهر آبادان را روایت 

می کند.
* »شماره ۱۰«

این فیلم به کارگردانــی حمید زرگرنژاد 
و تهیه کنندگــی ابراهیم اصغری در شــهرک 
ســینمایی دفاع مقدس ساخته شده و مجید 
صالحی، سیامک صفری، بهرنگ علوی و احمد 

کاوری از جمله بازیگرانش معرفی شده اند.
* »عطر آلود«

این فیلم به کارگردانی هادی مقدم دوست 
و تهیه کنندگی یوســف منصــوری محصول 
ســازمان سینمایی ســوره است که مصطفی 
زمانــی و هــدی زین العابدیــن در آن بازی 

کرده اند.
هادی مقدم دوســت پس از هفت ســال، 
ســومین فیلم ســینمایی خــود را بــا نام 
»عطرآلود« و به قلم حسین حسنی ساخته که 
یک ملودرام عاشقانه با ترکیبی از رنج، ترس و 
وجدان است و در ادامه سینمای مقدم دوست، 
چالش های یک زوج خوشــبخت را در مسیر 

استحکام زندگی شان تصویر می کند.
* »غریب«

این محصول سازمان هنری رسانه ای اوج 
بــه تهیه کنندگی حامد عنقــا دومین تجربه 
محمدحســین لطیفی در سینمای مقاومت و 

دفاع مقدس پس از »روز سوم« است.
»غریب« درباره شــهید محمد بروجردی 
است که فیلمنامه آن بر اساس منابع مستند 
و پژوهشــی مختلف همچون کتاب »محمد؛ 
مسیح کردســتان« اثر نصرت اهلل محمودزاده 
و دیگر اســناد تازه یافته، نوشــته شده است. 
محمودزاده همچنین به عنوان مشاور محتوایی 

با این پروژه همکاری کرده است..
* »کت چرمی«

»کــت چرمی« بــه کارگردانی حســین 
میرزامحمدی و تهیه کنندگی کامران حجازی 
محصولی از بنیاد سینمایی فارابی است که در 

مرحله ای به دلیل اختالف بین ســرمایه گذار 
پروژه )امیرحسین نفر( با سازندگان آن متوقف 

شد.
* »کاپیتان«

ایــن فیلم به کارگردانی محمد حمزه ای و 
تهیه کنندگی ســیدصابر امامی دومین تجربه 
فیلمسازی کارگردانش بعد از فیلم »آذر« است 
که بازیگرانی همچون پانته آ پناهی ها و پژمان 

بازغی در آن بازی کرده اند.
»کاپیتــان« با موضوع ســالمت و تالش 
کادر درمان ســاخته شده و به مسائل انسانی 
و اخالقــی می پردازد. این فیلم هم یکی دیگر 
از محصوالت فارابی در این دوره از جشــنواره 

است.
* »گل های باوارده«

نــام ایــن فیلم بــه کارگردانــی مهرداد 
خوشبخت و تهیه کنندگی سعید سعدی ابتدا 
»پاالیشــگاه« بود که در آبادان ساخته شده 

است.
* »وابل«

ایــن فیلم به کارگردانی تــورج اصالنی و 
تهیه کنندگی ســپهر سیفی ســاخته شده و 

جزئیاتی از آن منتشر نشده است.
* »های پاور«

این فیلم به کارگردانی هادی محمدپور و 
تهیه کنندگی مهــدی عظیمی و اباذر جوکار 
اولین فیلم سینمایی کارگردانش است. پیش تر 
در خبرهــا آمده بود که فیلم توســط نیروی 
پدافند هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران 

تهیه می شود۰
داســتان این فیلــم به عملیــات والفجر 
هشــت و ســرنگونی ۷۸ جنگنده دشــمن 

می پردازد و اتابک نادری )شــهید ســتاری(، 
ســپیده خداوردی، مهــرداد ضیایی و علیرام 
نورایی)شــهید بابایی( از جملــه بازیگران آن 

هستند.
* »هفت بهار نارنج«

این فیلم به کارگردانی فرشاد گل سفیدی 
و تهیه کنندگــی محمد کمالی پور با نام قبلی 
»هفت« به جشنواره راه یافته و به عنوان یک 

فیلم هنری و عاشقانه معرفی شده است.
گل ســفیدی درباره تغییر نــام فیلم به 
»هفت بهارنارنج« گفته بود: ابتدا پروانه ساخت 
ویدیویی »هفــت« را دریافت کرده بودیم اما 
وقتی خواستیم پروانه آن را به سینمایی تغییر 
دهیم، نام »هفت بهارنارنج« را بر آن گذاشتیم 

که بیشتر به داستان فیلم می خورد.
* »هوک«

این فیلم دومین ســاخته حســین ریگی 
اســت که به تهیه کنندگی علی آشتیانی پور 
ساخته شده است. امیر جعفری و امیرمهدی 

ژوله بازیگران این فیلم معرفی شده اند. 
* »یادگار جنوب«

این فیلم به کارگردانی پــدرام دوماری و 
حسین امیری و تهیه کنندگی مجتبی رشوند 
ســاخته شــده ولی اطالعات دقیقی از آن در 

دست نیست.
»یادگار جنوب« دومین ســاخته حسین 
دوماری و پدرام پور امیری پس از ساخت فیلم 
»جان دار« است. گفته می شود ۹ فیلم از میان 
آثار بخش سودای سیمرغ توسط بخش دولتی 
ساخته شــده اســت، ۱۰ فیلم توسط بخش 
خصوصی و ۹ فیلم با مشــارکت هر دو بخش 

تولید شده است.

غذاهایی که نباید دوباره گرم شوند
نوشین طاهری نوری- وقتی صحبت از یک ناهار ســریع اداری یا یک وعده 
عصرانه می شود معموال باقی مانده غذای روز گذشته می تواند نجات دهنده باشد، از 
طرفی گرم کردن غذا در مایکروویو به تسریع روند کار کمک می کند. این روز ها افراد 
غذای باقی مانده شان را در فریزر گذاشته و مجدد آن را مصرف می کنند. این موضوع 
اگرچه اشکالی ندارد اما در برخی موارد می تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد.

سیب زمینی
مشکل اصلی در گرم کردن مجدد سیب زمینی صرفا مربوط به فرآیند گرم شدن 
آن ها با مایکروویو یا اجاق گاز نمی شود زیرا اگر سیب زمینی پخته شده برای مدت 
زیادی در دمای اتاق خنک شود، ممکن است باکتری هایی که باعث بوتولیسم می 
شوند تشکیل دهند. اگر هم سیب زمینی در یک فویل بسته بندی شود این احتمال 
بیشــتر خواهد شد. با گرم شدن مجدد، باکتری ها کامال از بین نمی روند حتی اگر 
ظرف آن به خوبی داغ شود. توصیه می شود سیب زمینی را بالفاصله پس از پخت 
مصرف کرده یا این که در یخچال گذاشته و آن را سرد سرو کنید تا از گرم کردن و 

مسمومیت غذایی ناشی از آن به دور باشید.
قارچ

گرم کردن قارچ یک اشــتباه بزرگ است زیرا حاوی پروتئین هایی می باشد که 
در صورت عدم نگهداری صحیح توسط آنزیم ها و باکتری ها آسیب می بیند و تغییر 
می کند. به عنوان مثال گرم کردن قارچی که در دمای اتاق به مدت طوالنی مانده 
است می تواند باعث معده درد شود . اگر واقعا باید قارچ را دوباره گرم کنید بر اساس 
توصیه شورای اطالعات غذایی، آن را حداقل تا ۲۲۶ درجه سانتی گراد حرارت دهید 

یا به صورت سرد مصرف نمایید.
مرغ

گرم شــدن باقی مانده مرغ می تواند خطرناک باشــد. اگرچه گرم کردن مجدد 
مرغ ممکن است منجر به مسمومیت غذایی نشود اما توصیه نمی شود؛ زیرا ترکیب 

پروتئینی آن تغییر می کند و باعث بروز مشکالت گوارشی خواهد شد.
برای گرم کردن مجدد باید اطمینان حاصل کنید که هر تکه از مرغ تا ۷۹ درجه 
ســانتی گراد گرم شود تا باکتری های خطرناک از بین بروند. عالوه بر این، اگر می 
خواهید مرغ پخته شــده را مرتبا گرم کنید بایــد اطمینان حاصل کنید که کامال 
مغزپخت شده باشد و در دمای کم و مدت طوالنی گرم شود و همچنین مرغ را بیش 

از ۳ روز نگهداری نکنید.
 گرم کردن مرغ

تخم مرغ
سازمان غذا و دارو توصیه می کند که گرم شدن مجدد تخم مرغ هایی که حتی 
برای مدت کوتاهی در دمای اتاق ســرد شده اند، می تواند خطرناک باشد. بنابراین 
هرگز نباید تخم مرغ یا غذاهایی حاوی آن را در هوای گرم و خارج از یخچال بیش از 
۱-۲ ساعت قرار دهید. باکتری هایی چون سالمونال می توانند به سرعت در غذاهایی 

حاوی تخم مرغ تکثیر یافته و منجر به مسمومیت غذایی جدی شوند.
برنج

برنج پخته شده می تواند توسط یک باکتری به نام باسیلوس سرئوس آلوده شود. 
اگرچه این باکتری ها در اثر گرما می توانند بی خطر باشند اما در حقیقت هاگ ها 
سمی و مقاوم در برابر گرما می شوند. برنج پخته شده را سریعا بخورید و اجازه ندهید 
ساعت ها در دمای اتاق بماند. اگر هم باید مجدد برنج را گرم کنید مطمئن شوید که 
هر قسمت از آن به خوبی گرم شده است. اگر هم در مایکروویو آن را گرم می کنید 

گاهی آن را بیرون آورده و کامال هم بزنید تا خوب گرم شود.
شیر مادر و غذای کودک

اگرچه می توان شــیرمادر و غذای کودک را مجدد گــرم کرد اما نباید آن را در 
مایکروویو گرم کنید. بر اساس توصیه متخصصین تغذیه، مایکروویو می تواند غذا را 
به طور ناموزون گرم کند و در نتیجه لکه های داغی ایجاد کند که باعث ســوزانده 
شدن دهان و گلو حساس کودک خواهد شد. اگر نیاز به گرم کردن مجدد شیرمادر 

یا غذای کودک دارید؛ بهتر است آن را به صورت بن ماری روی کتری ولرم کنید.
غذاهای دریایی

بهتر است غذاهای دریایی را همیشه به صورت تازه مصرف کنید اما آیا گرم شدن 
مجدد آن بی خطر است ؟

در واقع این به نحوه نگهداری غذاهای دریایی بســتگی دارد. بر اســاس توصیه 
شورای غذا و دارو، غذاهای دریایی تازه صید شده که بالفاصله منجمد شده اند باید 
برای گرم شدن مجدد ایمن باشند. با این حال، غذاهای دریایی تازه یا پخته شده که 
مدتی در دمای اتاق مانده اند ممکن است باکتری هایی که می توانند باعث بیماری 

های غذایی شوند را در خود نگهداری کنند.
گرم شدن مجدد ممکن است باعث از بین رفتن این باکتری ها نشود و دانستن 
اینکه قبال غذاهای دریایی چگونه نگهداری شــده اند؛ دشوار است. عالوه براین، اگر 
غذاهای دریایی بیش از ۲ ســاعت در هوای گرم و خارج از یخچال باشــند باید دور 
ریخته شوند. باکتری ها می توانند روی غذاهای دریایی در هر دمایی بین ۶۰-۴,۴ 

درجه سانتی گراد به سرعت رشد کنند.
اسفناج و کرفس

اســفناج و کرفس باقیمانده؛ احتماال میان وعده موردعالقه هیچ کس نیست اما 
عالوه براین، اســتفاده از این ســبزیجات برگ دار در مایکروویو نیز مناسب نیست. 
نیتــرات موجــود در آن ها می تواند با گرم شــدن مجدد به نیتریت و ســپس به 
نیتروزامین تبدیل شود. برخی از نیتروزامین ها سرطان زا هستند و میتوانند توانایی 
بدن را در حمل اکســیژن تحت تاثیر قرار دهند بنابراین اسفناج را بالفاصله پس از 
پختن مصرف کنید. همچنین حین گرم کردن مجدد غذا یا سوپی حاوی کرفس بهتر 

است کرفس آن را جدا و از غذا خارج نمایید.
غذای سلف سرویس

غذاهای ســلف سرویس که ساعت ها در دمای اتاق روی میز گذاشته می شوند 
محل تولید میکروارگانیســم های خطرناک است زیرا باکتری ها روی غذاهای غیر 
یخچالی به سرعت تکثیر می شود. اگرچه اکثر شرکت های پذیرایی و رستوران های 
حرفه ای از دســتورالعمل های ایمنی غذایی دقیق برای پیشگیری از بیماری های 
ناشــی از غذا پیروی می کنند اما بدیهی است که غذاهای سلف اداری یا اجتماعات 
منازل به شدت کنترل نمی شــوند. این بدان معناست که باکتری های موجود در 
غذاهای سلف ممکن است از قبل ناایمن باشند و گرم شدن مجدد باعث می شود تا 

میکروب ها به طور کامل از بین نروند.
اگر مهمانی به سبک سلف سرویس برگزار می کنید هرگز غذای تازه را به ظرف 
غذایی که قبال پر شــده و اکنون خالی شده است اضافه نکنید و هرگونه مواد فاسد 
شــدنی را که بیش از ۲ ســاعت در هوای خنک یا یک ســاعت در هوای گرم کنار 

گذاشته اند، دور بریزید.
غذا های چرب

هــر روغنی تحمل حرارت متفاوتی دارد. اگــر روغن را بیش از حد مطلوب گرم 
کنید؛ می تواند بخار های سمی تولید کند. غذاهایی که چرب هستند و روغن زیادی 
درخود دارند نباید در مایکروویو گرم شــوند زیرا گرمای زیاد باعث بخار شدن آن و 
تولید سموم خطرناک می شود. اگر می خواهید آن را دوباره گرم کنید بهتر است با 

حرارت کم گرم کنید یا اصال گرم نکنید.

اعالم زمان آغاز بلیت فروشی جشنواره فیلم فجر
بلیت  فروشی فیلم های جشنواره فجر ۱۴۰۱ به صورت آنالین از دوشنبه ۱۰ بهمن ماه آغاز می شود. به گزارش سرزمین پویا  
به نقل از روابط عمومی چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کمیته امور نمایش 
جشنواره، فروش بلیت فیلم های جشنواره برای مردم از ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد. طبق 
سال های گذشــته، فروش بلیت فیلم های جشنواره به صورت برخط و از طریق ســامانه های آی تیکت )iticket.ir(، ایران تیک 
)irantic.com( و گیشه هفت )ir.gisheh۷( خواهد بود. امکان خرید بلیت فیلم های جشنواره برای هر شماره تلفن همراه در 
هر سامانه ی فروش بلیت، تعداد ۴ قطعه بلیت از هر فیلم خواهد بود؛ البته الزم به یادآوری است، بلیت های خریداری شده امکان 
ابطال یا تعویض ندارند، بنابراین تماشاگران باید با دقت نظر کافی در زمان خرید بلیت به انتخاب سینما، سالن و سانس نمایش 

اقدام نمایند.
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