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معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی خبر داد؛

وجود یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد ناپایدار در بافت های فرسوده

رییس سازمان هواپیمایی خبر داد؛ 

نیاز فوری  به ۵۵۰ فروند هواپیما 

هشدار به مشاوران امالک؛

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی جرم است

رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام اعالم کرد؛ 

 کاهش قیمت گوشت قرمز 
با عرضه انبوه دام از اواسط اسفندماه

زاکانی:

راه حل مشکالت تهران، مولدسازی 
اموال شهرداری است

 معلم قائمشهری 
در محل کار حاضر خواهد بود

 نیروگاه سد گتوند؛ 
 از شایعه زنگ زدگی توربین ها 

تا نیروگاه رکوردار تولید انرژی پاک
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مدیرعامل سازمان حسابرسی:

میزان اموال مازاد دولت مشخص نیست

تالش روسیه برای عبور از تحریم؛

سینمای ایران جایگزین هالیوود در روسیه می شود؟

مدیرعامل ســازمان حسابرســی ضمن بیان اینکه آماری در مورد اموال مازاد دولت وجود ندارد در مورد وضعیت 
صندوق های بازنشستگی اعالم کرد که این صندوق ها ناترازی دارند. قدرت اهلل اسماعیلی در نخستین نشست خبری 

خود با اشاره به اینکه سازمان حسابرسی با ۱۱۱۲ نفر نیرو حسابرسی ۷۵۰ شرکت را انجام داده است، گفت: در ۹ ماهه 
سال جاری ۱۶۷۱ فقره گزارش توسط سازمان حسابرسی ...

صفحه۲

صفحه ۵

سازمان حمایت:

افزایش قیمت لوازم خانگی بدون افزایش قیمت لوازم خانگی بدون 
فرآیند قانونی مورد پذیرش نیستفرآیند قانونی مورد پذیرش نیست

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی سازمان حفظ نباتات هشدار داد؛

 احتمال هجوم ملخ صحرایی  احتمال هجوم ملخ صحرایی 
به کشور در اردیبهشت ماه سال به کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲۱۴۰۲
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رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
منفی بودن روند سرمایه گذاری در یک دهه گذشته، 
گفت: مهمترین دغدغه سازمان بورس حل مشکل 
روند منفی ســرمایه گذاری و پیشــی گرفتن نرخ 

استهالک بر تشکیل سرمایه در کشور است.
مجید عشقی در همایش ســاالنه انجمن مالی 
ایران که در شهر اصفهان برگزار شد، گفت: برگزاری 
نشســت های تخصصی چنانچه منتج بــه ارائه راه 
حل های کاربردی برای چالش های سیاست گذاری 
و اجرایی شــود، حتما مفید خواهد بود. ســازمان 
بورس از دیرباز هر دو هفته یکبار جلسات همفکری 
و مشــورت با اساتید به نام و روسای ادوار سازمان را 
تشکیل داده که منشاء اثرات مفید بسیار بوده است.
وی با اشــاره به منفی بودن روند سرمایه گذاری 
در یک دهه گذشــته، گفت: متاسفانه طی ده سال 
گذشته استهالک بر تشکیل سرمایه پیشی گرفته 
و این مهمترین دغدغه اقتصاد کشــور و ســازمان 
بورس اســت. از وظایف اصلی انجمن های علمی و 
مراکز دانشگاهی آسیب شناسی همین منفی شدن 
ســرمایه گذاری و راه برون رفت از آن است. کشور 
مجرایی جز افزایش سرمایه گذاری برای حل چالش 

های خود ندارد.
*جلوگیــری از وارد شــدن زیان بــه ذینفعان، 

دستور کار جدی ما است
عشــقی ضمن اشــاره به ضــرورت حمایت از 
سرمایه گذاری در کشور ادامه داد: طبعا برخی موانع 
از جنس سیاســی اســت اما برخی موانع از جنس 
درونی و سیاست داخلی است. امنیت سرمایه گذاری 
و پیش بینی پذیری برای یک سرمایه گذار بسیار مهم 
است. آیا ســرمایه گذار ما می تواند سه یا پنج سال 
آینده را پیش بینی کند؟ احترام به ســرمایه گذاری 
و مالکیت خصوصی از دغدغه همیشــگی ما بوده و 
گاها شاهدیم که با یک تصمیم نادرست روابط میان 

میلیون ها ذینفع یک صنعت به هم می ریزد.
وی با بیان اینکه بحث اصالح حاکمیت شرکتی 
به جد محور کار سازمان بورس است، گفت: متعادل 
کردن روابط بین ذینفعان و جلوگیری از وارد شدن 

زیان به یک طرف از ســوی ذینفع دیگر دســتور 
کار جدی ما است. دستورالعمل حاکمیت شرکتی 
و مواردی از آن، ســال ها مســکوت مانده بود که با 

اصالحاتی، بر اجرای آنها اصرار خواهیم داشت.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: 
وقتی از بخش خصوصی انتظار توسعه سرمایه گذاری 
داریم، نباید هر ســال به بهانه هــای مختلف مثل 
بودجه ســنواتی و... امنیــت و پیش بینی پذیری را 
مخدوش کنیم؛ چرا که سرمایه گذار سال آینده دیگر 
به سیاست های ما اطمینان نمی کند. تالش ما این 

بوده این موضوع در تالطمات اخیر مدیریت شود.
عشــقی در پایان گفت: هیات مدیره شــرکت ها 
نقش ســنگینی دارند که متاسفانه گاها به وظایف، 
اختیــارات و تعهدات و مســئولیت های خود واقف 
نیســتند. ما هم آموزش و هــم مطالبه و نظارت را 
با جدیت بیشــتری دنبال خواهیم کــرد. موضوع 
ارزش گذاری و تامین مالی شرکت های دانش بنیان 
بسیار مهم اســت. چشــم انداز مطلوب ما افزایش 
سهم شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه است. 
ساختارهایی برای سرمایه گذاری خطرپذیر نیز وجود 
دارد که توسعه آن ها آغاز شده است. این اتفاق قطعا 
می توانــد موجبات افزایش بهــره وری در اقتصاد را 

فراهم آورد.

عضو کمیســیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران گفت: 
چین باالتر از امارات و ترکیه و عراق اولین شــریک تجاری ایران در ۱۰ ماهه 
نخســت امســال بوده و همچنان مقصد اول صادرات ایران در سال های اخیر 

بوده است.
ســید روح اله لطیفی همزمان با سفر رئیس جمهوری به چین اظهار کرد: 
چین با مجموع تجارت)جمع واردات و صادرات( ۲۹.۲ میلیون تن کاال به ارزش 
۲۵.۳ میلیارد دالر بیشــترین میزان تبادل تجاری با ایران را در ۱۰ ماه امسال 
داشــته و جلوتر از امارات متحده عربی بــا ۱۹.۸ میلیارد دالر، ترکیه با ۱۱.۷ 

میلیارد دالر و عراق با ۹ میلیارد دالر قرار دارد.
وی افزود: در بین ۱۴۳ مقصد صادراتی کشور، چین  با خرید  ۱۲ میلیارد 
و ۸۰۶ میلیون دالر، بیشــترین خرید کاال از ایران را در این مدت داشته  که 
با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است. همچنین واردات 
کشورمان از چین هم به ۱۲ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دالر رسید که با رشد ۳۳ 

درصدی همراه بوده است.
لطیفی درباره دالیل افزایش تجارت ایران و چین توضیح داد: سیاست چند 
جانبه گرایی ایران، توجه به بازارهای بکر، سیاست توجه به شرق با وجود خود 
تحریمی غرب، عضویت ایران در شــانگهای، همکاری های بین المللی ایران با  
کشورهای آســیایی، ارتباط تاریخی ایران با چین در تجارت و همکاری برای 
فعال ســازی جاده ابریشم جدید در طرح یک کمربند یک راه و منافع تجاری 
ایران و نزدیک شــدن به کشورهای بریکس، باعث افزایش تعامالت تجاری و 

اقتصادی ایران  با کشور چین شده است.
سخنگوی ســابق گمرک ادامه داد: بیش از هشت و نیم میلیارد دالر مواد 

معدنی، مشــتقات پترو پاالیشــگاهی، مصالح ســاختمانی، قیر و محصوالت 
فوالدی، آهنی و ســایر فلزات نیمه ســاخته در ۱۰ ماه گذشته به چین صادر 
شده و ســایر کاالهای صادره نیز شامل محصوالت شیالتی، غذایی، خشکبار 
و زعفران، الســتیک، چرم، کیف، لوازم و محصوالت نیمه صنعتی، شیمیایی، 

الکتریکی، محصوالت شیشه و آئینه و پارچه بوده است.
وی درباره عمده کاالهای وارداتی از چین نیز توضیح داد: روغن های صنعتی، 
کود، دارو، ماشین االت، لوازم الکترونیکی، محصوالت فوالدی، پارچه، الستیک، 
لوازم و قطعات خودرو، کاغذ و مقوا و محصوالت غذایی و نهاده ها از مهمترین 

کاالهای وارده از چین به ایران در این مدت بودند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

مخدوش کردن پیش بینی پذیری، عدم اطمینان سرمایه گذار را در پی دارد

چین چه سهمی در تجارت ایران دارد؟

سخنگوی کمیسیون انرژی  ؛

تخصیص سهمیه بنزین 
 به خانوارهای 

 فاقد خودرو 
چگونه خواهد بود؟

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

 اگر زیرساخت
 مناسب باشد ورود زنان 
 به ورزشگاه ها  
منعی ندارد الکترونیکی
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سازمان حمایت:

افزایش قیمت لوازم خانگی بدون فرآیند قانونی مورد پذیرش نیست
کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان 
و تولیدکنندگان طی اطالعیه ای اعالم 
کرد که افزایــش قیمت لوازم خانگی 
پــس از طی فرایند قانونی مورد تایید 
اســت و هرگونه اعمــال قیمت لوازم 
خانگی بدون طی فرآیند قانونی مورد 
پذیرش نبوده و در صورت شکایت از 
واحد تولیدی در این خصوص فرایند 

رسیدگی اعمال می شود.
ســازمان حمایت در این اطالعیه 
تاکید کــرده که پیــرو گزارش های 
رسیده مبنی بر افزایش قیمت برخی 
از اقالم لوازم خانگی از سوی تعدادی 
از واحدهای تولیدی، موضوع در دستور 

کار سازمان حمایت قرار گرفته است.
همچنیــن بعــد از بررســی های 
میدانــی، اقدامات ارشــادی از طرق 
مختلف شــامل برگزاری جلســات و 
انجام مکاتبات الزم مبنی بر نداشتن 
وجاهت هرگونه افزایش قیمت بدون 
طی فرآیندهــای قانونی انجام گرفته 

است.
در  همچنین  حمایــت  ســازمان 
راســتای ســاماندهی بــازار اقــالم 
بازار  ساماندهی  دستورالعمل  خانگی، 
محصوالت یاد شده را به سازمان های 

صمت استان ها ابالغ و بر رصد و پایش 
مــداوم و نظارت بر عملکرد واحدهای 
نمایندگی های  توزیعــی،  تولیــدی، 
فــروش و واحدهای صنفی این قبیل 
محصــوالت از حیث احتــکار، عرضه 
نکردن و افزایــش قیمت تاکید کرده 

است.
بنابراین این سازمان تاکید کرده که 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف با 

موارد وفق قانون برخورد می شود.
ایــن ســازمان از شــهروندان نیز 
درخواســت کرده که هرگونه تخلف 
گرانفروشــی را از طریــق ســامانه و 
تلفن ۱۲۴ به سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان 
های صنعت، معدن و تجارت سراســر 
کشور گزارش دهند تا مورد رسیدگی 

قرار گیرد.
*ماجرا چیست؟

از اواخــر دی مــاه قیمــت برخی 
محصــوالت این صنعــت ۱۰ تا ۱۵ 
درصدی از سوی شــرکت های لوازم 
خانگــی افزایش یافتــه و پیگیری ها 
نشــان می دهــد مجوزی بــرای این 

افزایش قیمت صادر نشده است.
تولیدکننــدگان می گویند با وجود 

ارائه لیست افزایش قیمت مواد اولیه، 
وزارت صمت هنــوز با افزایش قیمت 
لوازم خانگی موافقت نکرده اســت. از 
طرف دیگر به گفته آن ها قیمت مواد 
اولیه در بورس رها است و با دالر تغییر 
می کنند. همچنین تولیدکنندگان به 
دلیل مشــکالت مربوط به سرمایه در 
گردش خواستار فروش اعتباری مواد 

اولیه هستند.
نکته دیگر این اســت کــه آن ها 
از اســاس با فرآیند قیمــت گذاری 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان هستند و معتقدند اگر 
هم دولت بخاطر مشکالت معیشتی به 
مکانیــزم عرضه و تقاضا تن نمی دهد، 
حداقل باید نظارت ها را پســینی کند 
و اجازه دهد شرکت ها بر اساس قیمت 
تمام شــده، قیمت محصول نهایی را 
اعالم کننــد و بعدا به شــکایت های 

احتمالی رسیدگی کند.
در مقابل سخنگوی وزارت صمت 
درباره افزایش قیمت اخیر شرکت های 
لــوازم خانگی گفته که مواد اولیه این 
صنعت افزایش نیافته و بیشتر صنایع 
تولیدکننده لــوازم خانگی، لوازم خط 
تولیدشــان را بــرای پنج مــاه آینده 

با نــرخ ارز قبلی خریدنــد و بنابراین 
نیازی بــه افزایش قیمت وجود ندارد. 
اما اگــر تولیدکننده ای افزایش هزینه 
داشته باشد، طبق روال قبل می تواند 
آن را بــه ســازمان حمایــت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان ارائه کند 

تا مورد بررســی قرار گیرد. موضوعی 
که تولیدکننــدگان آن را رد می کنند 
و می گویند با توجه به مشکالت تامین 
ســرمایه در گردش که همواره با آن 
مواجه بودند و تشــدید این مشکل به 
دلیل سیاســت های انقباضی بانک ها 

توان چنین کاری را ندارند.
گفتنی اســت از اول تیرماه مجوز 
افزایــش ۱۵ درصدی قیمــت برای 
تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، 
یخچال فریزر و ماشــین لباسشویی و 

ظرفشویی صادر و اجرا شد.

مدیرکل راه و شهرســازی استان 
تهران گفت: به مشاوران امالکی که 
اقدام به خرید و فــروش غیرقانونی 
امتیاز طرح های اقدام ملی و نهضت 
هشــدار  می کنند  مســکن  ملــی 
می دهیم کــه این اقدامی غیرقانونی 

و مجرمانه است.
خلیل محبت خــواه اظهار کرد: 
بنابر گزارش هــای واصله مردمی و 
مراجع نظارتی، تعدادی از مشاوران 
امالک در ســطح شهرســتان های 
استان تهران اقدام به خرید و فروش 
غیرقانونــی امتیاز طرح هــای اقدام 
ملی مســکن و نهضت ملی مسکن 

می کننــد کــه این امر بــا توجه به 
امتیازها  ناآگاهی برخی خریــداران 
و درنهایــت درگیــری پروژه هــا با 
پرونده های حقوقی و قضایی ناشی از 
این تخلفات و جرائم موجب متضرر 
شــدن مردم می شود. مدیرکل راه و 
شهرسازی استان تهران افزود: قانون 
آئین نامه  پیش فروش ســاختمان و 
اقدام ملی مســکن  اجرایی طــرح 
مشخص کرده تمامی امور مربوط به 
این دو طرح )اقدام ملی و نهضت ملی 
مسکن( باید مطابق با دستورالعمل و 
نمونــه قراردادهای ابالغــی وزارت 
راه و شهرســازی باشد پس خرید و 

فروش های امتیاز این طرح ها توسط 
مشاورین امالک غیرقانونی و اقدامی 

مجرمانه است.
از  کــرد:  تاکیــد  محبت خــواه 
شــهروندان و هم اســتانی های عزیز 
درخواســت دارم فریب مشــاورین 

امالک سودجو را نخورند.
محبت خواه در ادامه از مسئوالن 
وزارت صمت خواســت تا با توجه به 
ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح 
های یاد شــده، هماهنگی الزم برای 
جلوگیری از هرگونه تبلیغات محلی 
و خرید و فروش توســط مشاورین 

امالک را فراهم آورند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد؛

افزایش روند مبادالت تجاری با چین در ۵ سال گذشته
بررسی ها نشان می دهد صادرات ایران به 
چین در ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ 
حدود ۷۸ درصد و واردات ایران از این کشور 
در این بازه زمانی ۲۲.۵ درصد رشــد داشته 
اســت، اما این ارقام طی ســال های میانی 

۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ افت و خیز داشتند.
بر اساس اطالعات وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت، صادرات ایران به چین در ســال  
۱۳۹۵ حدود هشــت میلیارد و ۴۶ میلیون 
دالر بوده اســت. این رقم در ســال ۱۴۰۰ 
بــه حدود ۱۴ میلیــارد و ۳۲۳ میلیون دالر 
رســیده که یعنی نسبت به پنج سال قبلش 
۷۸ درصد رشــد داشته است. البته این رقم 
طی سال های میانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ افت و 
خیز داشته است. صادرات ایران به چین در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به ترتیب ۹ میلیارد و ۶۵ میلیون، ۹ میلیارد و ۲۱۸ میلیون، 
هشت میلیارد و ۴۲۳ و میلیون و ۹ میلیارد و ۷۶ میلیون دالر بوده است. در ۱۰ ماهه امسال نیز معادل ۱۲ میلیارد و ۶۰۸ میلیون 

دالر کاال از ایران به چین صادر شده است.
واردات ایران از چین نیز طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ افزایش داشته، به طوری که در سال ۱۳۹۵ واردات ایران از چین معادل 
۱۰ میلیارد و ۳۸۹ میلیون دالر بوده، اما در سال ۱۴۰۰ با ۲۲.۵ درصد افزایش به ۱۲ میلیارد ۷۳۹ میلیون دالر در سال ۱۴۰۰ 

رسیده است. البته این رقم هم طی سال های میانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ افت و خیز داشته است.
واردات ایــران از چین در ســال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۳ میلیــارد و ۲۱۶ میلیون، ۱۰ میلیارد و ۳۱۵ میلیون، ۱۰ 
میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۹ میلیارد و ۸۳۷ میلیون دالر بوده است. در ۱۰ ماهه سال جاری نیز ایران ۱۲ میلیارد و ۶۹۱ میلیون 

دالر کاال از چین وارد کرده است.
بررســی این آمارها نشــان می دهد که تراز تجاری ایران نسبت به چین در تمام سال ها، به جز سال ۱۴۰۰، منفی بوده است. 
بر این اساس تراز تجاری ایران نسبت به چین در سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به ترتیب منفی دو میلیارد و ۳۴۳ میلیون، منفی چهار 
میلیارد و ۱۵۱ میلیون، منفی یک میلیارد و ۹۷ میلیون، منفی دو میلیارد و ۵۴۱ میلیون، منفی ۷۶۱ میلیون و یک میلیارد و 

۵۸۴ میلیون دالر بوده است. در ۱۰ ماهه سال جاری نیز تراز تجاری ایران نسبت به چین منفی ۸۳ میلیون دالر بوده است.

هشدار به مشاوران امالک؛

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی جرم است

هیئت اعزامی بخش خصوصی به چین در جریان سفر رییس 
جمهوری به این کشور، مذاکرات خود برای توسعه روابط با شرق 

آسیا را ادامه داد.
یکی از این دیدارها میان نیلوفر اسدی، مدیر روابط دوجانبه و 
چندجانبه معاونت بین الملل اتاق ایران با مدیران منطقه تحقق 
همکاری اقتصادی و تجاری محلی سازمان همکاری شانگهای و 

چین )SCODA( انجام شد.
طــرف ایرانــی در این دیدار بــر ضرورت تبــادل اطالعات، 
ظرفیت ها و زمینه های همکاری و تســهیل فعالیت های بخش 
خصوصی دو کشور تاکید کرد. اســدی گفت: پیوستن ایران به 
ســازمان همکاری شانگهای، ظرفیت ها و فرصت های جدیدی را 
پیش روی همکاری های اقتصادی دو کشور ایجاد می کند که الزم 
اســت، نهادهای مربوطه با بهره گیری از آنها این مسیر را هموار 
ســازند. اسدی افزود: بخش های اقتصادی و تجاری ایران و چین 
طی سالیان اخیر بهم پیوستگی پیدا کرده، چرا که در بسیاری از 
بخش ها مکمل یکدیگر هستند. با این حال نیاز است ارتباطات 
دو کشور با توجه به کاهش محدودیت های ناشی از شیوع کرونا، 
رونقی دوباره گیرد. ضمن اینکه الزم است در خصوص راهکارهای 
عملیاتی جهت کاهش هزینه های تجاری در حوزه حمل و نقل 
و انتقاالت ارزی و چگونگی بهره برداری از ظرفیت های سازمان 
های چنــد جانبه، همکاری نزدیک بیــن مجموعه های متولی 

تجارت و سرمایه گذاری دو کشور صورت گیرد.
مدیــر روابط دوجانبه و چندجانبه معاونــت بین الملل اتاق 
ایران گفت: لزوم ایجاد بسترهای همکاری جهت تولید مشترک 

با شرکت های چینی و عرضه محصول نهایی در بازارهای منطقه 
و کشورهای شرق آسیا و همچنین، لزوم تسهیل سرمایه گذاری 
مشــترک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران و واردات ماشین 
آالت و دانش فنی توســط طرف چینی، همــراه با مزیت های 
فراوانی جهت دسترسی به بازارهای منطقه در دو کشور خواهد 
بود. در هر دو کشــور، امتیاز هــای ویژه ای برای این همکاری و 
تولید مشترک وجود دارد که نیاز است شرکت های دو کشور از 

این مزیت ها، شناخت دقیق تری حاصل کنند.
اســدی در ادامه تاکید کرد: ایران بزرگتریــن بازار کاالهای 
واســطه ای در خاورمیانه اســت و به بــازار ۴۵۰ میلیون نفری 

کشورهای همســایه به ویژه منطقه اکو دسترســی داشته و از 
موقعیت مناسبی برای گسترش تجارت و سرمایه گذاری برخوردار 
است و سرمایه گذاران کشورهای عضو پیمان شانگهای می توانند 
از ایران به عنوان قطب صادراتی خود اســتفاده کنند. ســرمایه 
گــذاری در ایران و انتقال فناوری و ســرمایه، روابط پایدار بلند 
مدت میان ایران و چین را تقویت کرده و مشکالت موجود بر سر 

راه تجارت دو جانبه را تا حد زیادی مرتفع خواهد کرد.
بر اســاس اعالم اتاق بازرگانی ایــران، لین چانگ هوا، معاون 
مدیــر کل منطقه تحقــق همکاری اقتصــادی و تجاری محلی 
سازمان همکاری شانگهای و چین )SCODA( نیز در این دیدار 

ضمن تاکید بر اهمیت سفر رئیس جمهور ایران و هیات همراه، 
برنامه های پیش بینی شــده سازمان همکاری های شانگهای در 
چین را تشریح کرد. او تصریح کرد: در سال ۲۰۱۸، رئیس جمهور 
شی جین پینگ در هجدهمین نشست شورای سران کشورهای 
ســازمان همکاری شانگهای اعالم کرد که دولت چین از ساخت 
یــک منطقه تحقق در چینگدائو برای همکاری های اقتصادی و 
تجاری محلی بین چین و همکاری شانگهای حمایت می کند. لذا 
این این مرکز شکل گرفت. لذا این مرکز با مساحت ۱۰۸ کیلومتر 

مربع در چینگ دائو، یک شهر ساحلی باز واقع شده است.
لین چانگ هوا گفت: این منطقــه در نزدیکی مرکز حمل و 
نقل دریایی، زمینی، هوایی و راه آهن چینگ دائو قرار دارد. این 
موقعیت جغرافیایی برتر در  مرکز یک شبکه حمل و نقل یکپارچه 
دریایی، زمینی، هوایی وجود دارد. منطقه تحقق، در تالش است 
چینگدائو را در ساخت کریدور اقتصادی پل زمینی جدید اوراسیا 
و همکاری دریایی »کمربند و جاده« تقویت کند. ۱۰ کیلومتر 
تا فرودگاه بین المللی چینگدائو جیائودونگ، ۱۵ کیلومتر تا بندر 
چینگدائــو کیانوان )یک بندر دریایــی(، و ۱۵ کیلومتر تا مرکز 
حمل و نقل چندوجهی SCO )یک بندر راه آهن( فاصله دارد. تا 
مرکز شهر چینگدائو تنها نیم ساعت با ماشین فاصله دارد. چنین 
موقعیت مرکزی اتصاالت حمل و نقل بین وجهی کارآمد از طریق 
زمین، دریا، هوا و راه آهن را تضمین می کند. لذا کشور ایران به 
عنوان کشور عضو سازمان شانگهای، یکی از بازارهای هدف چین 
برای همکاری در این زمینه است و خدماتی به این منظور پیش 

بینی شده است.

عضویت در شانگهای چگونه تجارت ایران را دگرگون  می کند؟

رییس سازمان هواپیمایی خبر داد؛ نیاز فوری به ۵۵۰ فروند هواپیما 
درحالی که شایعه عدم عرضه بلیت از سوی ایرالین ها عامل اصلی کوتاهی دست مسافران از خرید بلیت هواپیما برای تعطیالت نوروز عنوان می شود، رییس سازمان هواپیمایی می گوید: مشکل از کمبود هواپیما است و 
برای پوشش تقاضای فعلی به ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز داریم. محمد محمدی بخش درباره شکایت مسافران از عدم عرضه بلیت های نوروزی هواپیما به اندازه کافی، گفت: روزانه ۲۵ هزار صندلی پرواز درحال جابجایی مسافران 
است و هیچ ایرالینی سطح خدمات را کاهش نداده است. وی ادامه داد: در ایام تعطیل هم که فصل ِ های سیزن )High Season( است عرضه و تقاضا هماهنگی ندارد. به همین دلیل بارها گفته ایم به ۵۵۰ فروند هواپیما 
نیاز داریم که تقاضای فعلی بازار را جواب دهیم. محمدی بخش با بیان اینکه نمی توانیم در تعطیالت پی در پی پاسخگوی نیاز مردم باشیم، گفت: تا وقتی نتوانیم تعداد ناوگان را تا رقم ۵۵۰ فروند افزایش دهیم، با مشکل 
عدم توازن دربازار و کمبود بلیت هواپیما مواجه هستیم. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه آیا شرکت های هواپیمایی تمامی ظرفیت پروازی را برای نوروز امسال عرضه کرده اند، گفت: نه  کاهش خدمات و نه توقف 
عرضه صندلی پرواز داریم. همزمان در چند ماه  گذشته چندین مسیر پروازی هم اضافه کرده ایم. اگر مردم نتوانستند بلیت هواپیما پیدا کنند، فقط بخاطر عدم تعادل در بازار است. رییس سازمان هواپیمایی توضیح داد که 

دولت با هدف جبران کسری ناوگان، ۴ استراتژی را دنبال می کند که مهم ترین آن بازگرداندن پرنده های زمینگیر به سر خط است.

کاهش ۲۹ درصدی وزن واردات روغن خام
در دی  ماه سال  جاری ۱۷۵هزار و ۶۸۸ هزار تن روغن نباتی تولید شده که ۶۳ 

درصد آن روغن خانوار و ۳۷ درصد روغن صنف و صنعت بوده است.
بر اساس اعالم انجمن صنایع روغن نباتی، در دی ماه ۱۴۰۱،   ۱۷۵ هزار و ۶۸۸ 
تن روغن نباتی تولید شــده که در مقایسه با سال گذشته یعنی ۱۶۰ هزار تن ۱۰ 
درصد افزایش را نشــان می دهد. از این میزان حدود ۱۱۰ هزار تن یعنی ۶۳ درصد 
روغن خانوار و حدود ۶۴ هزار تن یعنی ۳۷ درصد روغن صنف و صنعت بوده است.
بر اساس این گزارش تولید انواع روغن نباتی خانوار در دی ماه سالجاری نسبت 
به دی ماه سال گذشــته ۲۲ درصد افزایش داشته و از ۹۰ هزار و ۶۳۹ تن در دی 
۱۴۰۰ به ۱۱۰ هزار و ۸۵۸ تن در دی ۱۴۰۱رســیده است. همچنین تولید روغن 
نباتی صنف و صنعت روند کاهشی داشته و  از ۶۹ هزار و ۵۷۶ تن در سال گذشته  
به ۶۴ هزار و ۸۳۰ تن در ســالجاری  رسیده است. همچنین بنا بر گزارش انجمن 
صنفی صنایع روغن کشــی ایران و براساس اعالم گمرک، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ 
یک میلیون و ۱۷۵ هزار تن روغن خام وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل که یک میلیون و ۶۴۳ هزار تن بود حدود ۲۹ درصد کاهش وزنی داشته 
اســت.  همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری میزان واردات دانه های روغنی ۲ میلیون 
و ۱۱۸ هزار تن بوده که نســبت به ۲ میلیون و ۷۰ هزار تن سال گذشته ۲ درصد 
افزایش را نشــان می دهد. میزان واردات کنجاله نیز در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱، یک 
میلیون و ۱۳۴ هزار تن بوده که در مقایسه با ۲ میلیون  و ۹۱ هزار تن سال گذشته 

حدود ۴۶ درصد کاهش را نشان می دهد.

 قیمت کود کشاورزی
 در سال آینده گران نمی شود

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کرد: برنامه ای برای افزایش 
قیمت کودهای یارانه ای در سال ۱۴۰۲ نداریم.

حمید رســولی با بیان این مطلب گفت: در سال جاری قیمت کودهای یارانه ای 
را نه تنها افزایش ندادیم بلکه قیمت ها به طور میانگین ۴۵ درصد هم کاهش یافت.

وی افزود: کاهش قیمت کودهای یارانه ای تا ابتدای مهرماه امسال ادامه یافت و 
به دلیل محدودیت های بودجه ای، قیمت ها به سال قبل باز گشت.

رسولی اظهار داشت: وزارت جهاد کشــاورزی با اجرای طرح هایی مانند کشت 
قراردادی و الگوی کشت به دنبال کاهش فشار بر کشاورزان است.

وی با بیان این که طی یک ســال گذشــته چهار پروژه کشت قراردادی توسط 
وزارت جهاد کشــاورزی کلید خورده و کودهای این کشــت ها تامین شده است، 
تصریح کرد: نخســتین پروژه کشت قراردادی گندم در سال گذشته با مجری گری 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران در سطح ۲۵۰ هزار هکتار اجرا شد و ما ۱۰۰ درصد 
کودهای فسفاته و پتاسه مورد نیاز آن پروژه را به میزان ۷۰ هزار تن تامین کردیم.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: در دومین پروژه کشت 
قراردادی گندم با سازمان مرکزی تعاون روستایی، تمام نیازهای کود ازته، فسفاته و 

پتاسه بالغ بر ۱۲ هزار تن از سوی این شرکت تامین شد.
وی با اشاره به کشــت قراردادی برنج گفت: در این پروژه عالوه بر تامین کامل 
کودهای مورد نیاز، ســایر نهاده ها را مانند بذر و ســموم داخلی تامین کردیم و در 
اختیار کشــاورزان قرار دادیم. رسولی به چهارمین پروژه کشت قراردادی گندم در 
سال جاری در سطح دو میلیون هکتار اراضی آبی اشاره کرد و ابراز داشت: این پروژه 

در جریان است و در حال تامین کود مورد نیاز این پروژه هستیم.
وی با بیان این که مواد اولیه ۲۷ کارخانه تولیدکننده کود در شــرایط تحریم، 
از ســوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وارد و تامین شده است، تصریح کرد: 

واردات مواد اولیه برای تولید کود در داخل با ارز نیمایی انجام می شود.
مجری طرح خودکفایی کودهای کشــاورزی در همیــن حال افزود: اگر بخش 
خصوصی در تامین مواد اولیه برای تولید کود مشــکلی داشته باشد، ما آن را انجام 
می دهیم. وی اذعان داشت: این شرکت مسوولیت حاکمیتی در تامین غذای مردم 
دارد و از این رو ما نقش اصلی را در تامین به موقع کودهای کشاورزی ایفا می کنیم.

عوارض ۷۰ درصدی صادرات گوجه لغو شــد
وزارت جهاد کشــاورزی عوارض ۷۰ درصدی صادرات گوجه فرنگی را لغو کرد. 
مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران اخیرا بخشنامه جدیدی  در خصوص عوارض 

صادرات گوجه فرنگی به گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرده است.
در این ابالغیه آمده است، پیرو بخشنامه ای در خصوص عوارض صادراتی گوجه 
فرنگی به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی، بخشــنامه جدید معاون توســعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی ارســال و اعالم می دارد  بخشنامه پیروی صدر 
االشاره مبنی بر اعمال عوارض صادراتی به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه کا لم یکن 
تلقی شــده و الزم اســت تا اطالع ثانوی در خصوص عوارض گوجه فرنگی  مطابق 

بخشنامه قبل و معادل نیم درصد ارزش پایه صادراتی اقدام شود.
پیشتر وزارت جهاد کشــاورزی در ۱۲ بهمن ماه عوارض ۷۰ درصدی صادرات 
گوجه فرنگی را تمدید کرده بود.کارشناسان می گویند، عدم ثبات در سیاست ها و 

تصمیمات، عامل اصلی نوسان قیمت بازار است.

دو میلیارد دالر؛ حجم مبادالت تجاری ایران و 
عمان در سال جاری

ســفیر ایران در مسقط گفت که حجم مبادالت تجاری میان دو کشور در سال 
جاری به حدود دو میلیارد دالر رســیده است. علی نجفی، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در مسقط، تصریح کرد که حجم مبادالت تجاری دو کشور از ۲۰ مارس ۲۰۲۲ 

تا کنون به ۲ میلیارد دالر رسیده است.
وی در مراسم ســالروز بزرگداشت چهل و چهارمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی ایران که در سفارت جمهوری اســالمی ایران در مسقط برگزار شد، این 
اظهارات را بیان کرد. سفیر ایران در مسقط در ادامه تصریح کرد: »روابط جمهوری 
اسالمی ایران و عمان به عنوان یک الگو، با رویکرد عمل گرائی و مبتنی بر بسیاری 
از پتانســیل ها  و اشتراکات ، روند رو به رشــدی را طی می کند«. وی افزود: حجم 
مبادالت تجاری میان دو کشور در سال جاری به حدود دو میلیارد دالر می رسد و 
در راســتای سیاست حسن هم جواری، دولت جمهوری اسالمی ایران، بسوی همه 
همسایگان، دست دوستی دراز می کند. وی با اشاره به این که گفت و گو را بهترین راه 

است گفت که این سیاست ریشه در فرهنگ و آداب ایران دارد.
در مراسم بزرگداشت پیرزوی انقالب اسالمی، »قیس بن محمد الیوسف« وزیر 
صنعت، تجارت و توســعه سرمایه گذاری و رئیس طرف عمانی کمیسیون مشترک 
همکاری های دوکشور، »یوسف بن علوی« وزیر خارجه سابق، شماری از نمایندگان 
مجلس الدوله و مجلس شــورای عمان، برخی از معاونیــن و مدیران وزارتخانه ها، 
نمایندگان نیروهای مســلح عمان، ســفرا، دیپلمات ها و وابستگان نظامی مقیم و 

جمعی از فعاالن اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ... حضور داشتند.
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مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی سازمان حفظ نباتات هشدار داد؛

احتمال هجوم ملخ صحرایی به کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲
مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی 
و همگانی ســازمان حفظ نباتات کشور 
در هشداری گفت: طبق پیش بینی فائو، 
با توجه به احتمال هجوم ملخ صحرایی در 
اردیبهشــت ماه سال آینده به کشور باید 
آمادگی الزم در بحث اعتبارات، امکانات 

و آموزش داشته باشیم.
سعید معین درباره وضعیت ایران برای 
مبارزه با احتمــال ورود ملخ صحرایی به 
کشــور افزود: بارندگــی خوبی طی دو تا 
سه ماه گذشته در شبه جزیره عربستان، 
شرق آفریقا و جنوب ایران داشته ایم یکی 
از عوامل تبدیل ملــخ صحرایی از حالت 
انفرادی به حالت مهاجر رطوبت و وجود 

منابع غذایی و سبزینه است.
مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و 
همگانی سازمان حفظ نباتات کشور اظهار 
داشــت: پایش و ارزیابی در کشــورهای 
آفریقایی، شبه جزیره عربستان و ایران در 
حال انجام است منتهی وقتی تراکم ملخ 
صحرایی از اندازه ای بیشــتر می شود این 
آفت از فاز انفرادی وارد فاز مهاجر می شود 

که امکان هجوم به کشورها را دارد.
وی خاطرنشان کرد: این آفت می تواند 
روزانــه پروازهای بلند تــا ۲۰۰ کیلومتر 
داشته باشد و در صورت وجود باد موافق 
تا ۱۰۰۰ کیلومتر پرواز کند؛ بنابراین یکی 
از علل خطرناکی ملــخ صحرایی قدرت 

جابه جایی این آفت است.
معین اضافه کــرد: این آفت می تواند 
حــدود ۳۰۰ تخــم در عمــق ۱۰ تا ۱۵ 
ســانتی متری خاک بگذارد که جمعیت 
تصاعــدی را ایجــاد می کنــد و به همه 
گیاهان حمله می کند حتی می تواند تیر 
چراغ برقی که از چوب است را تغذیه کند.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی 
و همگانی ســازمان حفظ نباتات کشور 
تصریــح کرد: طبــق بررســی های فائو 
لکه هایی از تجمع ملخ صحرایی در جنوب 

عربستان و یمن دیده شده است.
این مقام مســوول گفت: سازمان فائو 
هشدار داده که کشورها از لحاظ ردیبای، 
پایش دقت بیشتری داشته باشند؛ زیرا در 
یکی دو ماه آینده پیش بینی شرایط آب و 
هوایی مطلوب در شبه جزیره عربستان و 
ایران را داریم که در صورت تداوم شرایط 
آب و هوایی امکان افزایش و هجوم وجود 
دارد. وی با بیان اینکه بلوغ یک نسل ملخ 
صحرایی حداقل ۳ ماه زمان می برد افزود: 
احتمال ورود ملخ صحرایی در اواســط و 
اواخر اردیبهشــت ماه سال ۱۴۰۲ وجود 
دارد که اگر شــرایط خوب آب و هوایی 
تداوم داشــته باشد ممکن است این آفت 
از شــرق آفریقا به جنوب شــبه جزیره 

عربستان و از آنجا به ایران هجوم آورد.
مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و 

همگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: 
تاکنون اقداماتی همچون رصد و ردیابی 
استان های درگیر، آموزش، تامین امکانات 
توسط این سازمان صورت گرفته است تا 

در صورت نیاز به موقع وارد عمل شوند.
معین اضافه کرد: افزود: امسال تا پایان 
دی ماه ۱۵ میلیون هکتــار نمونه برداری 
و ردیابی در ۱۰ اســتان درگیر همچون 
ایالم، خوزســتان، کهگیلویه و بویراحمد، 
بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، 
کرمان، سیســتان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی داشته ایم. وی اضافه کرد: اولویت 
برنامه های ردیابی و مبارزه با استان های 
خــط اول یعنــی هرمزگان، بوشــهر و 
سیســتان و بلوچستان و استان های خط 
دوم؛ یعنی جنوب فارس و جنوب کرمان 
اســت. مدیرکل دفتــر مبارزه بــا آفات 
عمومی و همگانی ســازمان حفظ نباتات 
اظهار داشت: گزارش های پایش و ردیابی 
کشــورها به مرکز بین المللی ملخ ارسال 
می شــود که به صورت بولتن در اختیار 
حدود ۶۰ کشــور درگیــر ملخ صحرایی 

عضو این مرکز قرار می گیرد.
معین، یکــی دیگر از اقدامات آموزش 
نیروهای انسانی برای مبارزه است گفت: 
آموزش نیروهای انســانی در استان های 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب 
کرمان انجام شده و حدود ۴۰ روز گذشته 

نیروهای انسانی استان های فارس، بوشهر، 
خوزستان، ایالم و کهگیلویه و بویراحمد 
آموزش دیدند. وی دربــاره امکانات این 
بخش افزود: ۲۰۰ دستگاه سمپاش توربو 
الینر پشت وانتی و حمل انسانی داریم که 
هر کدام قادر هستند روزانه تا ۲۰۰ هکتار 

عملیات سمپاشی انجام دهند.
مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و 
همگانی سازمان حفظ نباتات کشور اضافه 
کرد: همچنین ۲ هزار انواع اقســام ادوات 
و سمپاش در اســتان های درگیر موجود 
اســت که در صورت بروز هرگونه مشکل 
وارد عمل شوند. معین درباره میزان سم 
برای مبارزه با ملخ صحرایی در کشور بیان 
کرد: در استان های جنوبی کشور نزدیک 
۶۰ تن ســم برای مبارزه با ملخ صحرایی 
موجود اســت که به تناســب تاریخچه 
مبارزاتی ســال های ۹۷ - ۹۸، ۹۸ - ۹۹، 
۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ توزیع شــده و مشکلی 
فعــاًل نداریم همچنیــن در انبار مرکزی 
سازمان حفظ نباتات به میزان الزم ادوات 
سمپاشی و سم وجود دارد. به گفته وی، 
در دنیا مبارزه بــا ملخ صحرایی از حالت 
عادی )یعنی اختالط سم با آب( به حالت 
استفاده از ســم خالص تغییر یافته؛ زیرا 
اکثر این اقدامــات در مکان های بیابانی 
صورت می گیرد. مدیرکل دفتر مبارزه با 
آفات عمومی و همگانی ســازمان حفظ 

نباتات کشــور درباره اعتبارات این بخش 
گفت: اگر حمله ملخ صحرایی اتفاق نیفتد 
که مشکل اعتباری نداریم؛ اما در صورت 
حمله با توجه به افزایش هزینه ها، حداقل 
بــه ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومــان اعتبار نیاز 
داریم که باید برای این بخش دیده شود.

معین خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ - 
۹۸ ابتدا ۱۰ میلیارد تومان به این بخش 
اختصاص یافت کــه به دلیل کمبود این 

رقم به ۲۵ میلیارد تومان رسید.
وی یادآور شــد: در ســال ۹۸، بیش 
از ۷۵۰ هزار هکتار در ۱۰ اســتان کشور 
مبارزه انجام شــد در سال ۹۸ - ۹۹ این 
رقم به ۴۰۰ هزار هکتار رسید تقریباً هر 
ساله با کاهش سطح مبارزه روبرو شدیم 

که هر ساله روند کاهشی بوده است.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و 
همگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: 
با وجود روند کاهشی سطح مبارزه ما باید 
حداقــل آمادگی برای مبارزه در ســطح 

۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار هکتار داشته باشیم.
در ۳۰ بهمــن ســال ۱۳۹۷ هجری 
شمســی مبارزه بــا ملــخ صحرایی در 
ســطح ۷۵۰ هــزار هکتار از ۹ اســتان 
شامل سیســتان و بلوچستان، هرمزگان، 
جنوب کرمان، بوشهر، فارس، خوزستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، ایالم و خراســان 
جنوبی عملیاتی شد. در سال ۹۸ هجوم 
ملخ صحرایی توســط دیده بانی سازمان 
حفظ نباتات کشور در استان های جنوبی 
کشور ثبت شد و نزدیک به یک میلیون 

هکتار تحت مبارزه قرار گرفت.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار: 

 هیچ کمبودی در تامین تخم مرغ
 تا پایان سال نداریم 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه 
هیچ کمبودی در تامین تخم مرغ تا پایان سال نداریم، گفت: به دلیل تاخیر 
در ارسال سویا توسط سامانه بازارگاه مرغداران مجبور شده اند هر کیلو سویا 
را از بازار آزاد با قیمت هر کیلو ۲۵ هزار تومان خریداری کنند. ناصر نبی پور 
با بیان اینکه میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ها در روزهای 
گذشــته ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان بود، گفت: این در حالیست که قیمت تمام 
شده هر کیلو تخم مرغ برای مرغداران ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان و قیمت مصوب 
نیز  ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان است. یعنی قیمت تخم مرغ در مرغداری ها حتی 
به قیمت مصوب هم نرســیده است. وی با اشاره به اینکه علت پایین بودن 
قیمت تخم مرغ تولید زیاد این کاالی پروتئینی است، افزود:تولید تخم مرغ 
بسیار زیاد است. حدود ۳۳۰۰ تن تخم مرغ روزانه تولید می شود که حداقل 

۲۰۰ تن آن اضافی است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد؛

بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۳ میلیارد ریال
رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای اختیار بخشودگی 
جرایم مالیاتی را تا آخر بهمن ماه ســال جاری به مدیران کل امور مالیاتی 
استان ها تفویض کرد.داود منظور طی بخشنامه ای اختیار بخشودگی جرایم 
مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای مودیانی که نسبت به پرد اخت بدهی 
ســال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه ســال جاری اقدام کنند، درخصوص 
اشخاص حقیقی تا سقف ۲ میلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف 
ســه میلیارد ریال، به مدیران کل امور مالیاتی استان ها تفویض کرد.در این 
بخشــنامه آمده است: شرط استفاده مودیان از تسهیالت بخشودگی جرایم 
مالیاتی موضوع این بخشنامه، ارائه درخواست بخشودگی جرایم فارغ از زمان 
پرداخت بدهی مالیات و عوارض هرســال/ دوره است و پرداخت بدهی قبل 
از ابــالغ تفویض اختیار حاضر، مانع اعمال بخشــودگی جرایم مالیاتی قابل 

بخشش نخواهد بود.

براســاس قانون برنامه پنجم توســعه، سهم بخش 
تعاونــی در اقتصاد ملی باید بــه ۲۵ درصد افزایش می 
یافت اما این امر به دالیل متعدد تاکنون محقق نشــده 
اســت با این حال کارشناسان معتقدند پایش و ارزیابی 
ســهم حقیقی بخش تعاون در اقتصاد، اشتغال و تولید 

ناخالص داخلی در این زمینه مهم و ضروری است.
در سال ۱۳۹۰ به  منظور تهیه حساب های اقتصادی 
از جمله ارزش ستانده و ارزش افزوده، تشکیل سرمایه در 
بخش تعاون و محاسبه سهم آن در اقتصاد کشور و احراز 
آمار دقیق تعاونی های فعال و نیمه فعال، طرح آمارگیری 
از تعاونی ها در سراسر کشور اجرا شد اما نتایج و خروجی 
اجرای طرح بــه دالیل متعددی نظیــر عدم همکاری 
بخشی از تعاونی ها، نبود اطالعات مشخص در خصوص 
فعال و غیر فعال بودن تعاونی ها، عدم احراز آمار و ارقام 
کارشناسی صحیح و دیگر مشکالت منتشر و اعالم نشد.

از نــگاه کارشناســان، سرشــماری و آمارگیری از 
تعاونی ها عالوه بر تعیین ســهم بخش تعاون در اقتصاد 
کشور می تواند مبنایی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی 

در بخش تعاون در سطوح ملی و منطقه ای باشد.
ســیدمعین هاشمی، مدیرکل ســابق توسعه تعاون 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در این باره معتقد 
است: ســهم تعاونی ها از تولید ناخالص داخلی کشور با 

هــدف فراهم کردن امکان رصد و پایش دقیق داده  های 
اقتصادی محاسبه می شود و بر اساس موافقت نامه میان 
معاونت امور تعاون و پژوهشکده آمار و با همکاری مرکز 
برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، سازمان 
تعاون روستایی و سازمان امور عشایر ایران سهم بخش 
تعاون از تولید ناخالص داخلی کشــور بررسی و ارزیابی 
می  شــود. او پایه گذاری تهیه حساب های اقماری بخش 
تعاون را ضروری دانسته و می گوید: تهیه حساب ها عالوه 
بر حفظ قابلیت مقایسه آنها با حساب های ملی و منابع 
بین المللــی، ارزیابی و قیاس تطبیقی را به تفکیک نوع 

فعالیت بنگاه های اقتصادی فراهم می کند.
از نگاه هاشــمی نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی 
توســط سیاســت گذاران ارائــه تصویــری روشــن از 
واقعیت های موجود از بســتر جامعه و اطالعات دقیق، 
معتبر و قابل استناد اســت. وی می گوید: پس از پایان 
شش برنامه توسعه، محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد 
ملی منجر به مشخص شدن نتایج برنامه های گذشته و 
دستیابی به اطالعات به روز و ارائه تحلیل های دقیق در 

آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه می  شود.
محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی تنها یکبار 
در ســال ۱۳۸۹ انجام شده اســت. پیش از این بهمن 
عبدالهــی - رئیس اتاق تعاون ایــران با تاکید بر ارتقای 

جایگاه بخش تعاون کشــور گفته بود: بر اســاس قانون 
اجرایی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی سهمی برای 
بخش تعاون از اقتصاد ملی در نظر گرفته شده که الزمه 
رسیدن به این سهم، پیش بینی ظرفیت ها و بسترهای 

قانونی الزم است.
وی همچنین از مکاتبه با مرکز آمار برای شفاف سازی 
آمارهای تعــاون خبــر داده و گفته بود:« متاســفانه 
حساب های ملی مرکز آمار مالکیتی نیست و آمار دقیقی 
از بخــش وجود ندارد؛ البته مکاتباتی در این خصوص با 
مرکز آمار صورت گرفته تا آمار شفاف بخش ها به تفکیک 

مشخص شود.
بــه موجــب تصویب نامــه شــورای عالــی اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اردیبهشت 
ماه ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران مکلف شده با همکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران نسبت به 
محاسبه ارزش افزوده بخش تعاونی اقدام کند. بر اساس 
این مصوبه، وزارت تعاون متولی ارائه شــاخص  نسبت 
تعداد تعاونی های فعال به کل تعاونی های ثبت شــده به 
تفکیک استان ها و نسبت شاغلین بخش تعاونی به کل 
شاغلین کشور و مرکز آمار ایران مکلف به ارائه شاخص 
نســبت ارزش افزوده بخش تعاونی بــه تولید ناخالص 

داخلی شده اند

عضو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس با بیان 
اینکه ضرورت دارد بند شــفافیت عملکرد شرکت های 
دولتی به قوانین ســاالنه برگردد، گفت: با شفاف شدن 
اطالعات شرکت ها، فضا برای فساد از بین می رود، وقتی 
صورت وضعیت شرکت های دولتی مشخص باشد، جلوی 

فرار مالیاتی هم گرفته می شود.
 جعفر قادری با تأکید بر اینکه ضرورت شفاف سازی 
صورت های مالی شــرکت های دولتی بر کسی پوشیده 
نیســت، تصریح کرد: اگر قرار است شفافیت در فضای 
اقتصادی کشــور ایجاد کنیم، بهترین کار این است که 

این امر از شرکت های دولتی و دولت شروع شود.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اسالمی 

افزود: وقتی عملکرد دولت و شرکت های زیر مجموعه 
آن شفاف نباشــد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که 
بخش های دیگر اقتصاد کشــور شــفاف شوند، تالش 
ما باید بر این باشــد که هر جایی به دولت ارتباط پیدا 
می کند، شفاف سازی در دستور کار قرار بگیرد، این امر 
به افزایش راندمان کاری بخش های دولتی و کارآیی آن 
منجر می شود؛ وقتی همه چیز روشن باشد، فضا برای 

پنهان کاری از بین می رود و این به نفع کشور است.
وی تصریح کرد: شفافیت شرکت های دولتی موجب 
می شــود بتوانیم بر بخش هایی که کمتر در دسترس 

دیوان محاسبات است، نظارت بیشتری داشته باشیم.
قادری  گفت: شــفاف ســازی عملکرد شرکت های 
دولتی و انتشار صورت های مالی آنها مزایای زیادی دارد 
و وضعیت این شــرکت ها را از حالت تاریکخانه خارج 
می کند. به این ترتیب، با شفاف شدن اطالعات مربوط 
به این شرکت ها، فضا برای رانت و فساد از بین می رود و 

همه چیز تحت نظارت و کنترل قرار می گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
اضافه کرد: وقتی صورت وضعیت شــرکت های دولتی 
مشــخص باشد، جلوی فرار مالیاتی هم گرفته می شود 
و این شــرکت ها بــرای پرداخت مالیات خود بیشــتر 
تحت فشار قرار می گیرند؛ از سوی دیگر، اگر بر اساس 
صورت های مالی منتشــر شــده متوجه شویم که این 
شــرکت ها زیان ده هستند، دلیلی برای ادامه  کارشان 

وجود نخواهد داشــت و می توان شــرکت هایی را که 
عملکرد خوبی نداشته اند تعطیل کرد، برخی شرکت ها 
ممکن است با یکدیگر ادغام شوند، قطعا دلیل منطقی  
وجود ندارد که شرکت های زیان ده دولتی به حیات خود 

ادامه دهند.
قادری ادامه داد: از سوی دیگر، الزم نیست مدیران 
این شرکت ها که سودی برای کشور ندارند، حقوق های 
نجومی بگیرند، وقتی شــرکت زیان ده اســت، نباید به 
مدیــران پاداش داده شــود، این موضــوع قابل قبول 
نیست که برخی از مزایای شرکت های دولتی استفاده 
کنند اما ســودآوری برای کشور نداشته باشند؛ به طور 
کلی، شــفاف شدن عملکرد شــرکت های دولتی به ما 
کمک می کند که تصمیمات درســتی در مورد آن ها 
بگیریم، مثاًل ممکن است به این نتیجه برسیم که برخی 
شرکت ها در قالب شرکت های انتفاعی فعالیت کنند و از 

حالت دولتی در آیند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا موضوع شفافیت 
صورت های مالی شــرکت های دولتی از قانون بودجه 
۱۴۰۲ حذف شده است؟ گفت: با توجه به مواردی که 
در باال گفته شد، اهمیت و ضرورت شفافیت صورت های 
مالی شــرکت های دولتی بر کســی پوشیده نیست، 
امیدواریم این مســئله  مهم مجدداً در قوانین سالیانه و 
دائمی آورده شود؛ دولت امسال مسائل مختلف را در دو 

بخش قوانین ساالنه و قوانین دائمی آورده است .

چرا محاسبه سهم بخش تعاون مهم است؟

رییس سازمان خصوصی ســازی درباره ارزش سهام 
عدالت جاماندگان اظهار داشت: درباره ارزش ۱۰ میلیون 
تومانی این سهام به ازای هر فرد تصویب شده  و این ۱۰ 

میلیون تومان از پرتفوی سهام مختلف است.
حســین قربانزاده، رییس ســازمان خصوصی سازی 
درباره آخرین تصمیمات تعیین پرتفوی ســهام عدالت 
جاماندگان اظهار داشت: هیات تطبیق مجلس از پرتفوی 
سهام عدالت جاماندگان ایراد گرفته است و عمال تا زمان 
رفع ایراد هیات تطبیق مجلس یعنی تشــکیل شورای 
عالی سیاســت های کلی اصــل ۴۴ و تصویب آیین نامه 
انتهای بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ فعال کاری 

نمی توان انجام داد.
وی ادامه داد: اول باید شورای عالی سیاست های کلی 
اصل ۴۴ تشــکیل شود و شیوه اجرایی را مصوب کند تا 

بتوان پرتفوی سهام  عدالت را نهایی کرد.
رییس سازمان خصوصی سازی گفت: در حال حاضر 
پرتفوی سهام عدالت جاماندگان مشخص است، احکام 
ضوابط آن را هم به تصویب هیات وزیران رسیده بود اما 
هیــات تطبیق به آن ایراد گرفت و اعالم کرد که مطابق 
قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ باید این شورا 
دربــاره آن تصمیم بگیرد و نه هیات وزیران. بنابراین در 
حال حاضر جز اینکه شــورای عالی سیاست های کلی 
اصــل ۴۴ این موضوع را تصویب کند، راه دیگری وجود 

ندارد.
قربانزاده درباره تفاوت پرتفوی دارندگان سهام عدالت 
افزود: سه و نیم میلیون افراد جدید دارای سهام عدالت 
خواهند شــد که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
هستند و حتما پرتفوی این افراد با دارندگان فعلی سهام  
عدالت متفاوت خواهد بود و اساســا امکان یکسان بودن 

پرتفوی سهام عدالت بین افراد وجود ندارد.
وی ادامــه داد: در یک دوره و مقطعی از بیش از ۴۰ 
شرکت  ســهمی به عنوان ســهام عدالت به افراد واجد 
شــرایط داده شــده که دولت دیگر در تعــدادی از این 
شــرکت ها ســهمی ندارد و برخی از این شرکت ها اگر 
دولت ســهمی دارد، واگذاری آنها و انتقال سهام آنها به 

سهام عدالت امکانپذیر نیست.
معــاون وزیر اقتصــاد گفت: اساســا دولــت دیگر 
نمی توانست مانند سال ۸۵ سهام تخصیص دهد و باید 
در عین حال که ارزنده بودن این ســهام را مد نظر قرار 
بگیریم، امکان تطبیق آن با سهام عدالت سال ۸۵ وجود 

ندارد.
رییس سازمان خصوصی ســازی درباره ارزش سهام 
عدالت جاماندگان اظهار داشت: درباره ارزش ۱۰ میلیون 
تومانی این سهام به ازای هر فرد تصویب شده  و این ۱۰ 

میلیون تومان از پرتفوی سهام مختلف است.
قربانزاده در پاســخ به این سوال که آیا واگذاری این 
ســهام به جاماندگان به امســال می رسد، گفت: معلوم 

نیست، شاید به پایان امسال برسد.      

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی اظهار داشت: 
شــنیده ها حاکی از این است که بانک مرکزی تصمیم 
گرفته نرخ ارز تخصیصی به ایرالین ها را از دالر نیمایی 
به دالر بازار متشکل تغییر دهد و در صورت اعمال این 
تغییر این هشــدار را می دهیم که فعالیت شرکت های 

هواپیمایی متوقف خواهد شد.
مقصود اسعدی سامانی درباره تصمیم بانک مرکزی 
بــرای تغییــر ارز اختصاصی ایرالین هــا از ۲۸ هزار و 
۵۰۰ تومان در ســامانه نیما بــه دالر حدود ۴۵ هزار 
تومان متشــکل ارزی اظهار داشــت: شنیده ها حاکی 
از این اســت که بانک مرکزی تصمیم گرفته نرخ ارز 
تخصیصــی به ایرالین ها را از دالر نیمایی به دالر بازار 
متشــکل تغییر دهد و در صورت اعمال این تغییر این 
هشدار را می دهیم که فعالیت شرکت های هواپیمایی 

متوقف خواهد شد.
از هزینه هــای جــاری  ادامــه داد: بخشــی  وی 
شــرکت های هواپیمایی از جمله پرداخت دســتمزد 
کــروی خارجی و مهندســان پــرواز خارجی، حقوق 
ماموریت خارجی کروی پروازی، سیمیالتور پرواز، حق 
عضویت شرکت ها در یاتا، خرید قطعات و ... به دالری 
است و ســایر هزینه های شرکت ها با توجه به افزایش 
دســتمزد و نرخ تورم افزایش پیدا کرده این در حالی 
اســت که ســتاد تنظیم بازار با افزایش ۳۰ درصدی 
قیمت بلیت هواپیما که در دوره دالر کمتر از ۳۰ هزار 
تومان با آن در شــورای عالی هواپیمایی موافقت شد، 

مخالفت کرده   است.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایــی تاکید کرد: 
فاصله بین دالر نیمایی با دالر بازار متشــکل بیش از 
۱۷ هزار تومان اســت و اگر تخصیص دالر ۲۸ هزار و 

۵۰۰ تومانی قطع شود، شرکت های هواپیمایی امکان 
ادامه فعالیت های خود و خدمات رســانی را نخواهند 
داشــت و ادامه فعالیت ها ممکن نیســت و کاری که 
آمریکا در ۴ دهه گذشــته نتوانســته بود انجام دهد 
و صنعــت هوانــوردی کشــورمان را زمین گیر کند را 
دولت انجام داده و دستگاه های نظارتی با دخالت های 
غیرکارشناســی و غیرقانونــی جلــوی واقعی شــدن 

درآمدهای شرکت های هواپیمایی را گرفته اند.
اســعدی ســامانی درباره یارانه هایــی که صنعت 
هوانــوردی از دولــت دریافت می کنــد و از این بابت 
باید مراعات مردم و مشتریان را در بحث قیمت بلیت 
داشــته باشد، گفت: به غیر از ســوخت که این یارانه 
برای تمام مردم هم وجود دارد، شرکت های هواپیمایی 
هیچ یارانه ای از دولت دریافت نمی کنند بلکه شــرکت  
فرودگاه ها بابــت هزینه های مربوطه معادل دالری آن 
را از ایرالین ها دریافت می کند، از ســوی ایرالین ها با 
این شــرایط تورمی سال گذشته در جهت همراهی با 
دولت و مــردم هزینه بلیت هواپیمــا را تا ۱۵ درصد 

کاهش دادند.

با تغییر نرخ دالر ایرالین ها فعالیت های پروازی متوقف می شودارزش سهام عدالت جاماندگان چقدر است؟

معاون وزیر صنعت تشریح کرد؛ آخرین وضعیت دانش بنیان شدن صنعتی ها به چه صورت است؟
معاون وزیر صمت گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آذر ماه ۲۲۹ شرکت شناسایی و در نهایت به دانش بنیان شدن ۹۷ شرکت کمک شد؛ بنابراین تا پایان آذر ماه ۶۵ درصد برنامه تدوین شده محقق شده است. علی 
رسولیان در مورد آخرین وضعیت دانش بنیان شدن واحدهای صنعتی، اظهار کرد: سال گذشته ۳۴۸ شرکت مستعد دانش بنیان شدن شناسایی و در این راستا به به دانش بنیان شدن ۱۳۳ شرکت کمک شد. رئیس سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی افزود: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم نیز ۴۵۸ شرکت مستعد دانش بنیان شدن شناسایی و به دانش بنیان شدن ۱۳۲ شرکت کمک شد. وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده مقرر بود در سال جاری ۳۴۸ شرکت مستعد دانش بنیان شدن شناسایی و به دانش بنیان شدن ۱۵۰ شرکت کمک شود که در این راستا از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آذر ماه ۲۲۹ شرکت شناسایی و در نهایت به 
دانش بنیان شدن ۹۷ شرکت کمک شد؛ بنابراین تا پایان آذر ماه ۶۵ درصد برنامه تدوین شده محقق شده است.معاون وزیر صمت به شناسایی نیازهای فناورانه شرکت های صنعتی از طریق شرکت های دانش بنیان نیز اشاره 
کرد و گفت: سال گذشته ۴۳۲ نیاز فناورانه شناسایی و در نهایت ۱۲۴ نیاز رفع شد.وی افزود: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم نیز ۵۳۳ نیاز فناورانه شناسایی و ۱۴۱ نیاز رفع شده است رسولیان با بیان اینکه برنامه سال 
جاری شناسایی ۴۱۰ نیاز و رفع ۱۳۱ نیاز بود، گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۲۰۸ نیاز فناورانه را شناسایی کردیم که در نهایت ۳۹ نیاز فناورانه رفع شد؛ یعنی ۳۰ درصد از برنامه تدوین شده، محقق شده است.

در هفتمین جلســه کارگــروه ویژه اقتصاد دیجیتــال پیش نویس الیحه 
پیشــنهادی »حمایت و حفاظت از داده های شخصی« مطرح و کلیات آن به 

تصویب رسید.
هفتمین جلسه »کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال« به ریاست وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری-، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری 
اســالمی و نمایندگان وزرای اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، اطالعات، تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی و بانک مرکزی در وزارت ارتباطات برگزار شد.
در این جلسه الیحه پیشــنهادی حمایت و حفاظت از داده های شخصی 
که در کمیسیون ویژه اقتصاد دیجیتال تهیه و تدوین شده بود مورد بررسی 

قرار گرفت.
طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، این الیحه پس از تصویب 
در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شــد تا 
در جلسه هیئت دولت نیز به تصویب برسد و پس از آن برای تبدیل شدن به 

قانون به مجلس شورای اسالمی ارجاع می شود.

 پیش نویس الیحه حمایت و حفاظت
 از داده های شخصی بررسی شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
شفافیت عملکرد شرکت های 

دولتی به رشد  درآمدهای مالیاتی 
منجر می شود
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معاون شهرســازی و معماری وزارت 
راه و شهرســازی گفت: حدود ۷۴ هزار 
هکتار بافت فرسوده در محدوده شهری 
در کشــور داریــم که یــک میلیون و 

۴۰۰هزار واحد ناپایدار در آن قرار دارد.
مالواجــرد، معاون  فرزانــه صــادق 
و  راه  وزارت  معمــاری  و  شهرســازی 
شهرســازی با بیان اینکه شــورای عالی 
شهرسازی و معماری دارای قدمتی ۵۰ 
ساله اســت اظهار کرد: این شورا تنهای 
شورای عالی است که ریاست آن بر عهده 
وزیر بــوده، لذا همانطور کــه می دانید 
ریاست تمامی شــوراهای عالی برعهده 

ریاست جمهور است.
وی با تاکیــد بر اینکه شــورایعالی 
شهرسازی باالترین نهاد سیاستگذار در 
حوزه شــهر و آمایش است، افزود: چهار 
ســازمان و ۷ وزارتخانه عضو این شــورا 
بوده و هرآنچه که مصوبه شــورایعالی را 
می گیرد طبق قانون و ماده ۷ تاســیس 

شورایعالی الزم االجرا می شود.
معاون شهرســازی و معماری وزارت 
راه و شهرســازی با بیــان اینکه تعریف 
بافت فرسوده و چگونگی تعیین محدوده 
این بافت ها از جمله مواردی اســت که 
مصوبه شــورایعالی شهرســازی را دارد، 
تصریح کرد: به جهت اهمیت بافت های 
فرسوده ما در چند مصوبه به جمع بندی 
رسیدیم که آخرین مورد آن این است که 
در شهرهای ما انواع بافت ها با مخاطراتی 
همراه است که باید توجه ویژه ای به آنها 

شود.

صادق مالواجرد بــا بیان اینکه چهار 
گونــه مخاطره در بافت های فرســوده 
وجود دارد، اظهار کرد: نخست بافت هایی 
اســت که با ساخت و ســاز در مجاورت 
حرایم طبیعی مانند رودخانه ها و گسل 

ها انجام شده است.
مربــوط  دوم  بخــش  افــزود:  وی 
ســکونتگاه های غیر رسمی هستند که 
در محدوده خارج از شــهر قرار دارند و 
مساله ویژه ای که باید به آن توجه کرد و 
بخش سوم را تشکیل می دهد، بافت های 

تاریخی است.  
معاون شهرســازی و معماری وزارت 
راه و شهرســازی در تشــریح بخــش 
چهارم مخاطرات در بافت های فرسوده 
گفت: بافت های فرسوده بخش ناکارمد 
داخل محدوده شــهر هستند که دارای 
مالکیت شــخصی هســتند و ساخت و 
سازهای انجام شده در آن به علت وجود 
ریزدانه ها، با ناپایداری ســاختمان ها در 

این محدوده همراه است.
صادق مالواجرد در ادامه افزود: حدود 
۷۴هزار هکتار بافت فرسوده در محدوده 
شهری در کشور داریم که یک میلیون و 

۴۰۰هزار واحد ناپایدار در آن قرار دارد.
وی با اشــاره به قانون جهش تولید 
مسکن با حضور در یک برنامه تلویزیونی 
بیان کرد: یکی از بندهای این قانون اشاره 
ای به بهسازی بافت های فرسوده داشت 
که بر اساس آن، بعد از دو ماه از ابالغ این 
قانون، شورایعالی شهرسازی مصوبه ای را 
درباره اینکه شرکت بازآفرینی شهری و 

وزارت کشور آسیب شناسی در خصوص 
این بافت ها داشته باشند، ابالغ کند.

معاون شهرســازی و معماری وزارت 
راه و شهرســازی تصریح کــرد: صرفا با 
یک بســته کالبدی نمی توان نوسازی 
بافت فرســوده را طلب کــرد لذا یکی 
از موضوعاتی که در آســیب شناسی به 
آن رسیدیم تســهیل در نوسازی بافت 

فرسوده است.
وی با تاکید بر اینکه در بسته تشویقی 
ابالغی توســط وزیر راه و شهرسازی به 
محله محوری توجه ویژه ای شده است، 
گفت: با تجمیع ریزدانه ها می توان یک 
بلوک شــهری را تشکیل داد که در این 
بلوک شــهری میزان ساخت و ساز تا دو 

طبقه می تواند تشویق داشته باشد.
صادق مالواجرد در خصوص  ورود حد 
نصاب تفکیک به پروســه تجمیع جهت 
ساخت و ســاز اعالم کرد: بستر تسهیل 
گری در شهرها مهیا بوده لذا حدنصاب 
تفکیک به تشــخیص کمیسیون ماده ۵ 
آن شــهر اســت که می توانند نسبت به 
متراژ زمین مجوز تراکم طبقات را بدهند.

وی در ادامــه گفــت: در بافت های 
فرســوده پالک هایی داریــم که امکان 
تجمیع با محیــط پیرامون خود را ندارد 
لذا در پیشنهاد آخر بسته تشویقی ابالغی 
به این موضوع اشاره شده است که پالک 
مذکور بنا بر میزان قدرالسهم خود بتواند 
از کمیسیون ماده ۵ مجوز ساخت و ساز 

بگیرد.
معاون شهرســازی و معماری وزارت 

راه و شهرســازی با اشاره به عرض معابر 
موجــود در بافت های فرســوده گفت: 
عــرض معابر نمی تواند کمتــر از ۶ متر 

باشد.
صادق مالواجــرد به رانت های ایجاد 
شده در تراکم فروشــی ها طی سنوات 
گذشــته اشــاره کرد و گفــت: اگر می 
خواهیم بافت فرســوده را نوسازی کنیم 
باید حداقل ها را در نظر بگیریم تا معظل 

ناپایداری ساختمان ها حل شود.

وی در خصوص سازندگان بافت های 
فرســوده اظهار کرد: این بسته تشویقی 
دارای تنوع است و در آن هم مالک می 
تواند سازنده باشد و هم سرمایه گذار، لذا 
بافت های فرسوده دارای زیربنای خوبی 

برای ساخت است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه 
و شهرسازی ادامه داد: سود سرمایه گذار 
در بافت فرســوده قابل مقایسه با دیگر 
نقاط شهر نیســت لذا میزان تسهیالت 

بانکی و صــدور پروانه مــی تواند برای 
سرمایه گذار به صرفه و جذاب باشد.

صادق مالواجــرد با بیــان اینکه به 
ناپایــداری ســاختمان ها توجــه ویژه 
ای داشــت تصریــح کرد: قطعا بســته 
پیشنهادی تسهیل گر در ساخت و ساز 
اســت و میزان صدور پروانه در سراسر 
کشور مشــخص کننده تاثیر این بسته 
تشویقی خواهد بود و در چند ماه آینده 
می توان در رابطه با ان گزارش ارائه کرد.

بازرس انجمن صنایع روغن نباتی اعالم کرد؛

رسوب ۱۵۰ هزار تن روغن خام در بنادر کشور
بازرس انجمن صنایع 
روغن نباتی گفت: روند 
ارز  تخصیص  نامطلوب 
برای واردات روغن خام 
طی دو مــاه اخیر باعث 
شــده تا ۱۵۰ هزار تن 
روغــن خــام در بنادر 

کشور رسوب کند.
بــه گــزارش روابط 
عمومــی انجمن صنفی 

صنایــع روغن نباتی ایــران، محمد قاجاریه ضمن بیان مطلــب فوق افزود: 
علی رغــم پیگیری ها و مکاتبات صورت گرفته با بانک مرکزی و وزارت جهاد 
کشاورزی، در حال حاضر بیش از ۵۰ روز است که روند تخصیص ارز به روغن 
خام متوقف شده و واردکنندگان این کاالی ضروری، اساسی و استراتژیک در 

انتظار تخصیص ارز الزم برای واردات آن بسر می برند.
وی تاکید کرد: این اختالل در حالی ایجاد شده است که بیش از ۱۵۰ هزار 
تن انواع روغن خام به بنادر ورودی کشــور رســیده است که در صورت عدم 
تخصیص ارز مورد نیاز و عدم ترخیص به موقع، عالوه بر تحمیل مشــکالت 
بر واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی، از جمله خدشه دار 
شــدن اعتبارشان نزد فروشندگان خارجی و عدم امکان تامین به موقع ماده 
اولیه اصلی تولید روغن نباتی، این نگرانی وجود دارد که روند مستمر و منظم 
تولید و توزیع روغن خوراکی دچار اشکال شده و بازار این کاالی اساسی دچار 
تنش و نوســان شــود. همچنین کارخانجات تولیدی روغن خوراکی با خطر 
تعطیلی و بیکاری کارگران این صنعت مواجه شده و در نهایت، شاهد تاثیرات 

منفی آن بر سفره مردم خواهیم بود.
قاجاریه خاطرنشان کرد: با وجود اعالم بانک مرکزی مبنی بر روند مستمر 
تخصیص ارز به کاالهای اساســی، متاســفانه همچنان روند تخصیص ارز به 
روغن خام متوقف مانده و طــی دو ماه اخیر واردکنندگان و تولیدکنندگان 
این کاالی ضروری، اساســی و استراتژیک در انتظار تخصیص ارز الزم  برای 

واردات آن بسر می برند.
بــازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ضمن ابراز نگرانی از ادامه روند 
موجود در تخصیصی ارز برای واردات روغن خام گفت: اختالل در روند مستمر 
و منظم تولید و توزیع روغن خوراکی، بازار این کاالی اساسی را در آستانه بازار 

شب عید و ماه مبارک رمضان دچار مشکالتی می کند

اتــاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی ابعاد مختلف 
برآوردها از وضعیت فعلی و پیش بینی سال های آینده اقتصاد جهانی پرداخته 

است.
برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشــان می دهد که رشد 
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ چندان قابل قبول نخواهد بود اما در سال ۲۰۲۴ 

قدری آمارها بهتر می شود.
برآورد صندوق بین المللی پول حاکی از آن اســت که رشد اقتصادی چین 
در سال ۲۰۲۳، ۵.۲ و در سال ۲۰۲۴ ۴.۵ درصدی خواهد بود. در همین دوره 

اروپا رشد ۰.۷ درصدی و سپس رشد ۱.۶ درصدی را تجربه می کند.
بانک جهانی نیز پیش بینی کرده که رشــد اقتصادی اروپا در ســال جاری 
حدودا صفر درصد باشــد اما در ۲۰۲۴ به میانگین ۱.۶ درصد برسد. این نهاد 
پیش بینی کرده که رشــد اقتصادی چین و آمریکا نیز در سال آینده میالدی 

بیشتر خواهد شد.
رشــد اقتصادی در میان کشــورهای منتخب منطقه نیز متفاوت اســت. 
برآوردها حاکی از آن اســت که رشد اقتصاد روسیه در سال جاری منفی ۳.۳ 
درصدی خواهد بود، هرچند این کشور در سال آینده رشد مثبت ۱.۶ را ثبت 
خواهد کرد. در میان دیگر کشورها، مصر با رشد بیش از ۴.۵ درصدی بهترین 
وضعیت را دارد و پس از آن پاکســتان و عربســتان ســعودی قرار می گیرند. 
همچنین برآوردها حاکی از آن است که ایران در این دو سال رشد میانگین دو 

درصدی مثبت را ثبت خواهد کرد.
برآوردها از وضعیت تورم در کشــورهای مختلف جهان نشان از فاصله قابل 
توجه میان دو گروه دارد. طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر حدود ۳۹ کشور 
جهان تورم کمتر از پنج درصد دارند، ۹۶ کشور تورمی بین پنج تا ۱۰ درصد را 

ثبت کرده اند، تورم ۴۱ کشور بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده، هشت کشور تورم بین 
۲۰ تا ۴۰ درصد دارند و ۹ کشور نیز تورم شان بیش از ۴۰ درصد بوده است.

طبق ارزیابی های انجام شده، زیمباوه با تورم ۲۸۵ درصدی، در حال حاضر 
باالترین میزان تورم در میان تمام کشــورهای جهان را ثبت کرده است. پس 
از آن ونزوئال با ۲۱۰، ســودان با ۱۵۵ و ترکیه با ۷۳ درصد قرار دارند. تورم در 
آرژانتین نیز ۷۲، در ایران ۴۹، در ســریالنکا و سورینام ۴۸، در یمن ۴۴ و در 

اتیوپی ۳۴ درصد بوده است.

رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در عراق:

 صادرات ایران به عراق تا پایان سال
 به ۱۰ میلیارد دالر می رسد

رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در عراق با بیان اینکه صادرات به عراق بدون 
هیچ اختاللی ادامه دارد، گفت: پیش بینی می شود صادرات ایران به عراق تا پایان سال 

به ۱۰ میلیارد دالر برسد.
عبداالمیــر ربیهاوی، رایزن بازرگانی جمهوری اســالمی ایران در عراق، با تاکید بر 
اینکه صادرات ایران همانند سابق با قوت ادامه دارد، بیان داشت: پنج گذرگاه مرزی در 
منطقه عربی و هفت گذرگاه در اقلیم کردستان به فعالیت خود ادامه می دهند و خللی 
در این بخش را گزارش نکرده اند. وی افزود: در هفته های اخیر، صادرات تمام کاالهای 
دارای مجوز انجام شــده و تنها در انتقال ارز مشکالتی به وجود آمده که به زودی رفع 
خواهد شــد. رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در عراق با اشاره به رشد صادرات 
ایران به عراق در نیمه دوم امسال، بیان داشت: صادرات به این کشور در ۱۰ ماه امسال 
با رشد ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به هشت میلیارد و ۹۷۰ میلیون 

دالر رسیده و تا پایان سال صادرات ۱۰ میلیارد دالری به عراق را تجربه خواهیم کرد.
وی با اشــاره به انتشار خبرهایی مبنی بر مشــکالت ارسال حواله ارز دالر از سوی 
صرافی های عراقی، بیان داشــت: ماه پایانی سال ۲۰۲۲ نرخ دالر در برابر دینار حدود 
۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد که معضالتی را در بازار ارزی عراق به دنبال داشــت. 
بر همین اســاس بانک مرکزی این کشــور که تا قبل از ماه آخر میالدی سال ۲۰۲۲ 
روزانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر اســکناس عرضه می کرد، این رقم را با کاهش 

۲۵ درصدی به ۸۰ میلیون دالر در روز رساند.
ربیهاوی با اشــاره به این مســاله که در هفته گذشته متوسط عرضه دالر در عراق 
تحت کنترل کامل آمریکایی ها روزانه بین ۷۹ تا ۸۴ میلیون دالر بوده که نشان دهنده 
تاثیر مستقیم آمریکا در اقتصاد این کشور است، در خصوص تاثیر قاچاق دالر در بازار 
عراق، اظهار داشت: نمی توان تاثیر قاچاق دالر را در عراق زیاد دانست؛ زیرا بانک مرکزی 
این کشور با وجود محدودیت ها، همچنان به توزیع حواله این ارز ادامه می دهد؛ بلکه 
مشــکالت از ایجاد محدودیت ها از سوی آمریکا نشــات می گیرد و عده ای به صورت 
هدفمند به آن دامن می زننــد. وی با تاکید بر اینکه آمریکا به صورت عامدانه به دنبال 
ایجاد مانع برای صادرات ایران به عراق است، بیان داشت: با وجود تمام مشکالت، شاهد 

رشد صادرات به این کشور هستیم و موانع، سد راه توسعه مبادالت نشده اند.
رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در عراق در ادامه اظهار داشت: در آغاز سال 
۲۰۲۳ بخشنامه ای ابالغ شد که بر اســاس آن وزارت دارایی عراق هر ۱۰۰ دالر را به 
نــرخ یک هزار و ۳۰۰ دینار در اختیار بانک ها قرار دهد، بانک ها نیز با قیمت یک هزار 
و ۳۱۰ دینار به صرافی ها بفروشــند و نهایتا با قیمت هر دالر با نرخ یک هزار و ۳۲۰ 
دینار به دســت مصرف کننده نهایی برسد. وی اظهار داشت: با اعالم این دستورالعمل 
حتی پیش از اجرا نیز موجب شــد،  در بازار دالر از یک هزار و ۷۸۰ دینار به یک هزار 
و ۵۰۰ دینــار کاهش پیدا کند که به دلیل این نوســانات و کاهش ناگهانی نرخ دالر، 
صرافی های عراقی برای انتقال، در صدور حواله وقفه ای کوتاه ایجاد کردند که در حال 
حاضر این مشــکل رفع شــده و تا هفته آینده اوضاع تجاری میان دو کشور به صورت 

عادی ادامه دارد.

کدام کشور باالترین نرخ تورم را دارد؟

رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام 
زنده از عرضه انبوه دام ســبک از اواسط 
اســفندماه در سراســر کشــور خبر داد 
و گفت: با عرضه انبوه دام زنده ســبک، 
قیمــت گوشــت قرمــز در فروردین و 
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ کاهش خواهد 

یافت.
منصور پوریان درباره وضعیت بازار دام 
زنده و گوشت قرمز داخلی، افزود: افزایش 
کاذب قیمت گوشــت گوسفندی ناشی 
از نوســان نرخ ارز، نوسان قیمتی برخی 
کاالهــا، تاخیر در حمــل و نقل به دلیل 
شــرایط آب و هوایی و سودجویی برخی 
دالل ایجاد شد که با بی رغبتی و تقاضای 

پایین مصرف کنندگان روبرو شد.
به گفته وی، از اواســط اسفندماه دام 
های اســتان های جنوبی کشور به بازار 
عرضه می شــود زیرا با گرم شدن هوا و 
خشکی شدن مراتع، نگهداری دام سخت 

می شود.
رییــس مجمع ملــی صادرکنندگان 
دام زنده اظهارداشــت: با عرضه مویرگی 
گوشــت قرمز منجمد توســط شرکت 
پشــتیبانی امور دام کشور و گوشت گرم 

وارداتی، قیمت گوشــت گوســفندی در 
برخی استان ها و مناطق تهران فروکش 
کرده اســت امــا در برخــی مناطق نیز 
همچنان با قیمت های باال و غیرمنطقی 

عرضه می شود.
وی تصریح کرد: طی سالهای گذشته 
با اســتمرار خشکســالی ها روبرو بودیم 
بنابراین دامداران به دلیل باال بودن قیمت 
نهاده های دامی و نبــود علوفه مرتعی، 
دام های خود را زودتــر از موعد به بازار 
عرضه می کردند اما امسال به دلیل بارش 
های مناسب در اکثر استان های کشور از 
جمله خوزستان، فارس، ایالم، کرمانشاه 
، کهگیلویه و بویراحمد و لرســتان زایش 
ها نســبت به ۱۰ سال گذشته بی سابقه 
بوده است. پوریان گفت: امسال به دلیل 
وجود مراتع خوب، دامداران تالش کردند 
تا دامهایشان به وزن مناسب برای عرضه 
به بازار برسد بنابراین پیش بینی می شود 
از اواخر اسفندماه امسال و اوایل فروردین 
ماه سال ۱۴۰۲ عرضه دام زنده به بازار به 
شکل گسترده ای انجام شود که باید برای 

این مهم برنامه ریزی الزم صورت گیرد.
وی براین باور اســت که برنامه ریزی 

تولید، ذخیره ســازی و صادرات دام زنده 
و گوشت قرمز باید در نیمه اول هر سال 
انجام شــود و در نیمه دوم ســال فرایند 
ذخیره سازی و صادرات اگر متوقف نشود 

، بازار با چالش روبرو خواهد شد.

رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام 
زنده افــزود: گزارش وضعیت زایش های 
بهــاره به معاونت امــور دام وزارت جهاد 
کشاورزی ارایه شده است تا با وفور عرضه 
دام و به تعادل رسیدن قیمت ها در بازار 

گوشت قرمز با چالش مازاد محصول روبرو 
نشویم، بنابراین انتظار می رود برای نیمه 
اول سال ۱۴۰۲ برنامه ریزی جهت تولید، 
خرید حمایتی مازاد دام زنده و صادرات 
داشــته باشــیم تا تولید کنندگان ما با 

مشکل جدی روبرو نشوند.
به گفته وی، امسال بودجه برای خرید 
تضمینی ســال ۱۴۰۲ دام زنده مازاد در 
الیحه بودجه تعریف شــده است که می 
توانــد در خریــد و ذخیره ســازی انبوه 

گوشت قرمز موثر واقع شود.
*قیمــت ۲5۰ هزارتومانــی 
گوشــت گرم گوسفندی داخلی 

منطقی است
رییــس مجمع ملــی صادرکنندگان 
دام زنده دربــاره وضعیت جمعیت دامی 
کشور اظهارداشت: طبق آمارهای موجود 
جمعیت دام سبک بین ۶۵ تا ۷۱ میلیون 
راس، دام ســنگین گوشــتی حــدود ۳ 
میلیون و ۶۰۰ هزار راس، دام ســنگین 
شــیری یک میلیون و ۳۰۰ هزار راس، 
گاومیش ۷۳ هزار راس و شــتر ۱۳ هزار 
راس اســت که همه اینها گوشــت قرمز 
محاسبه می شــوند بنابراین با توجه به 
بارش های مناســب، جمعیت دامی در 
همه موارد افزایش مــی یابد که در بازار 

گوشت قرمز اثرگذار است.
پوریان افزود: قیمت دام زنده ســبک 
را براســاس درجه بندی بین ۹۰ تا ۱۲۰ 

هزارتومان و دام سنگین درجه بندی بین 
۹۰ تــا ۱۰۵ هزارتومان اســت. بنابراین 
قیمت الشــه این محصول در بازار باید 
برای گوشــت گوســفندی نر درجه یک 
۲۲۰ هزارتومان و گوشــت گوساله ۲۱۰ 
هزارتومان باشــد همچنیــن تکه های 
تفکیکی گوشت گوســفندی درجه یک 
۲۵۰ هزارتومان و گوســاله نر درجه یک 
۲۲۰ هزارتومان به دست مصرف کنندگان 
برسد. وی قیمت واقعی دام زنده سبک نر 
درجه یک را با توجــه به افزایش هزینه 
های تولید، ۱۲۰ هزارتومان و دام سنگین 
گوســاله نر درجه یک را ۱۰۰ هزارتومان 

دانست.
کاالی  گوســفندی  *گوشت 

الکچری نیست
رییــس مجمع ملــی صادرکنندگان 
دام زنــده درباره ادعــای برخی مبنی بر 
الکچری بودن گوشت گوسفندی گفت: 
گوشــت گوسفندی از گذشــته تاکنون 
جز سبد پروتئینی ایرانی ها بوده و البته 
این مهم در اکثر کشــورهای دنیا به ویژه 
کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه 
اینچنین است بنابراین یک کاالی لوکس 

الکچری به شــمار نمــی رود که برخی 
بخواهند موجب افزایش قیمت آن نسبت 

به سایر محصوالت پروتئینی شوند.
پوریان افزود: صنعت دامپروری یکی 
از مزیت های بخش کشاورزی است و در 
صورتی که مورد حمایت قرار بگیرد ما با 
مشــکل افزایش قیمت ها در این بخش 
روبرو نخواهیم شــد. طبق آمــار وزارت 
جهاد کشــاورزی ســاالنه یک میلیون و 
۲۰۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید 

و به بازار داخلی عرضه می شود.
قیمت هر کیلوگرم شــقه گوسفندی 
تنظیم بازاری منجمد بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ 
هزارتومــان، گوشــت گوســفندی قلوه 
گاه ۱۵۳ هزارتومــان، سردســت ۱۶۷ 

هزارتومان و ران ۱۷۷ هزارتومان است.
همچنین در بازار خرده فروشی قیمت 
هر کیلوگرم شــقه گوســفندی به طور 
میانگین بین ۳۴۰ تــا ۳۶۵ هزارتومان، 
 ۴۱۰ ران  هزارتومــان،   ۳۱۰ گوســاله 
هزارتومان،   ۳۶۵ سردســت  هزارتومان، 
راسته ۳۹۸ هزارتومان و جگردستی ۴۵۰ 
هزارتومان عرضه می شود که این رقم در 
نقاط مختلف شهرها اندکی متفاوت است.

رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام اعالم کرد؛ کاهش قیمت گوشت قرمز با عرضه انبوه دام از اواسط اسفندماه

وزیر جهاد:  واردات گوشت ادامه دارد، قیمت ها ریزش خواهد داشت
وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:  در خصوص گوشت قرمز با بحث وارداتی که در نظر گرفته شده است به سمت تعادل حرکت خواهد کرد و طی روزهای آینده هرچه حجم واردات بیشتر شود بازارسازی 
بهتری صورت می گیرد. وزیر جهاد کشاورزی دو روز پیش در سفر به استان هرمزگان خصوص راهکارها برای تأمین گوشت و تنظیم قیمت آن نیز ابراز کرد: در خصوص گوشت قرمز با بحث وارداتی 

که در نظر گرفته شده است به سمت تعادل حرکت خواهد کرد و طی روزهای آینده هرچه حجم واردات بیشتر شود بازارسازی بهتری صورت می گیرد.
ساداتی نژاد در ادامه با بیان اینکه توزیع گوشت گوساله و گوسفندی منجمد در کشور در حال انجام است، اعالم کرد: به لحاظ توزیع گوشت در همه استان های کشور هیچ محدودیتی نداریم، البته 
این گوشت، وارداتی نیست، بلکه گوشت ایرانی عشایری است که حدود دو ماه و نیم پیش، خرید تضمینی آن از استان های خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام 
انجام شده است، گوشت گوساله هم از داخل تأمین شده  و حدود دو سه ماه پیش توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشتار و منجمد شده است و با کیفیت بسیار عالی و قیمت مناسب به صورت تنظیم 

بازار توزیع می شود و مردم می توانند از آن استفاده کنند. 

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی خبر داد؛

وجود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد ناپایدار در بافت های فرسوده

خبرخبر

خبر
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دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی: نمی توانیم تمام تقاضای پروازهای نوروز را پوشش دهیم
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به افزایش سفرها در نوروز ۱۴۰۲ گفت که به دلیل افزایش تقاضا و کمبود ناوگان نمی توانیم تمام تقاضاهای بازار را پوشش دهیم. مقصود اسعدی سامانی با بیان اینکه به طور میانگین 
ساالنه ۱۸ میلیون مسافر از طریق هواپیما جابه جا می شوند، گفت: آمار سالنامه وزارت راه نشان می دهد که از میان یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون سفر از طریق شقوق مختلف حمل ونقل، ۱۸ میلیون از طریق هوایی انجام شده است، 
یعنی یک درصد مردم از هواپیما استفاده می کنند، البته ممکن است آمار سفرها در بعضی سال ها کمتر یا بیشتر باشد اما میزان درصد در  همین حد است. وی با بیان اینکه ظرفیت ناوگان هوایی کشور که افزایشی نیست و روند 
کاهشی دارد، گفت: از آنجایی که شرایط بیماری کرونا کاهش پیدا کرده و کم کم به حالت عادی قبل از کرونا برمی گردیم، تقاضا برای سفر در شقوق مختلف حمل ونقلی در نوروز ۱۴۰۲ زیاد خواهد بود و در بخش هوایی هم تقاضا 
افزایش پیدا خواهد کرد؛ اما با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد پاسخگوی کل تقاضای بازار نخواهیم بود. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در پاسخ به اینکه آیا مشخص شده قیمت بلیت ها چه زمانی تغییر می کند، گفت 
که تغییر قیمت ها باید توسط ستاد تنظیم بازار تایید شود. اسعدی سامانی پیش از این هم گفته بود که حمل و نقل هوایی یک درصد حمل ونقل کشور را به خود اختصاص داده است، درحالی که عمده مسافران از مدیران و قشر 
برخوردار هستند و فشار برای عدم افزایش قیمت هم عمدتا از کسانی است که بیشترین سهم را در حمل و نقل هوایی دارند؛ اما فشاری که روی متعادل نشدن قیمت بلیت وارد می شود ضررش متوجه کل مردم است.  

مدیرعامل سازمان حسابرسی:

میزان اموال مازاد دولت مشخص نیست
مدیرعامل ســازمان حسابرســی 
ضمن بیــان اینکه آمــاری در مورد 
اموال مازاد دولت وجود ندارد در مورد 
بازنشســتگی  صندوق های  وضعیت 
اعالم کرد که این صندوق ها ناترازی 

دارند.
نخستین  در  اسماعیلی  قدرت اهلل 
نشست خبری خود با اشاره به اینکه 
سازمان حسابرسی با ۱۱۱۲ نفر نیرو 
حسابرسی ۷۵۰ شرکت را انجام داده 
اســت، گفت: در ۹ ماهه سال جاری 
۱۶۷۱ فقره گزارش توســط سازمان 
اعالم  به مراجع ذیربط  حسابرســی 
شده است که از این میان ۵۲ درصد 
گزارش ها دارای اظهار نظر، ۴۸ درصد 
دارای اظهارنظر مشروط و دو درصد 

نیز عدم اظهار نظر و مردود بودند.
داد: همچنین ۵۴۲۶  ادامــه  وی 
مورد عدم رعایت قوانین و مقررات در 
شرکت ها گزارش شده و ۹۱ شرکت 
طی ســال جاری بــه مراجع قضایی 
معرفی شده اند که بعضا شرکت های 
مادرتخصصی و بانک ها بوده اند. جرم 
این شرکت ها اکثرا عدم رعایت قوانین 
و مقــررات بوده و ایــن عدم رعایت 
قوانیــن مربوط به قانون پولشــویی 
اســت. البتــه در قانون پولشــویی 
تکالیفی به شرکت ها محول شده، اما 

بستر آن فراهم نشده است.
مدیرعامل ســازمان حسابرسی با 
اشاره به حذف امضای طالیی عنوان 
کــرد: حذف امضــای طالیی تعیین 

صالحیت حسابداران رسمی یکی از 
اقداماتی بوده که اخیرا انجام شــده 

است.
بازنشســتگی  *صندوق های 

ناترازی دارند
اســماعیلی در ادامه در پاسخ به 
سوالی در مورد وضعیت صندوق های 
این  بازنشســتگی توضیــح داد: در 
صندوق هــا ناترازی وجــود دارد که 
دولــت در جهت رفع آن هــا اقدام و 
کمک کرده است ناترازی از بین برود.

وی ادامه داد: بخشــی از مطالبات 
صندوق هــا از دولت اســت و برخی 
بانک ها از صندوق ها مطالبه دارند که 
در این راستا تفاهمی بین صندوق ها، 

بانک ها و دولت شکل گرفته است.
مدیرعامل ســازمان حسابرســی 
در پاسخ به ســوال دیگری در مورد 
میزان بدهی دولت به بانک ها و دلیل 
اختالف نظــر بانک ها و دولت عنوان 
کرد: ایــن بدهی ناشــی از اختالف 
روش محاســبه سود اســت. بانک ها 
ادعای دیگری دارند که مورد پذیرش 
دولت نیســت. بانک ها باید در بستر 
قانــون حرکت کنند. ســود مرکب 
پذیرفته نیست. یک تفسیر متفاوتی 
از بخش نامه ها وجود دارد که باید این 

موضوع برطرف شود.
*ثبت و ضبطی از دارایی های 

دولت وجود ندارد
اســماعیلی در ادامه بــا تاکید بر 
اینکه ســازمان حسابرســی به طرح 

مولدســازی ورود نکرده است، گفت: 
مــا اطالعاتی در ایــن زمینه نداریم. 
یکی از کارها تدوین اســتانداردهای 
حســابداری بخش عمومــی بود که 
تاکنون در کشــور به طور کامل اجرا 
نشــده که اگر اجرا شــود شناسایی 
دارایی هــای دولت صورت می گیرد و 

ثبت خواهد شد.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه ثبت و 
دارایی هــای دولت وجود  از  ضبطی 
ندارد گفت: آمارها از سوی دستگاه ها 
ثبت نمی شود. دولت ها تغییر می کنند 
بدون اینکه گزارشی از عملکرد مالی 
خــود در هنگام آغاز و پایان کار خود 
اعــالم کنند. دولت هــا هیچوقت در 
مورد دارایی های خــود صورت مالی 

منتشر نکردند.
مدیرعامل ســازمان حسابرســی 
با بیان اینکه در حســابداری نقدی 
نمی توان تعهدات را شناســایی کرد، 
در مورد اینکه در علم حسابرســی به 
چه اموالی مازاد گفته می شود، توضیح 
داد: به اموالی که در فرایند ارائه کاال 
و خدمــات در آینده بــه کار گرفته 
مازاد گفته می شود. تشخیص  نشود 
هیات مولدسازی در این  مورد اشتباه 
نخواهد بــود زیرا ســابقه امالک را 

بررسی می کنند.
اســماعیلی در پاســخ به ســوال 
مبنی بــر اینکه میزان امــوال مازاد 
ســازمان حسابرســی چقدر است؟ 
گفت: ما اموال مازاد نداریم، کســری 

هم داریم. حتی مراسم تودیع معارفه 
در نمازخانه برگزار شد و صندلی هم 

کرایه کردیم.
به گفته وی حسابرسی صداوسیما 
و بانــک مرکزی بر عهده ســازمان 

حسابرسی نیست.
*پرونده فوالد مبارکه در حال 

بررسی است
اســماعیلی در ادامه با تاکید بر 

ســازمان  مدیرعامل  تغییــر  اینکه 
حسابرســی به دلیــل پرونده فوالد 
نبــوده اســت، گفت: گــزارش این 
شرکت هر ســال به مجمع عمومی 
و ســازمان های ذیربط ارائه می شده 
و در بیانیه ای که شهریورماه منتشر 
کردیم این موضوع به تفصیل شرح 
داده شــد. پرونده فــوالد در مرجع 
قضایــی درحال بررســی اســت و 

دستگاه های نظارتی روی این پرونده 
تمرکز کرده اند.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد 
عددی که مطرح شــده بود مرتبط 
با فــروش محصــول مطابق ضوابط 
تعیین شــده توسط وزارت صمت و 
بورس و بخشی از این عدد نیز ناشی 
از عدم رعایت قوانین و مقررات بوده 

است.

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی:

 اجرای الگوی کشت پنبه موجب
 کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب شد

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه اجرای الگوی 
کشــت سبب افزایش ۴ برابری راندمان تولید پنبه شده است گفت: این اقدام کاهش 

۶۰ درصدی مصرف آب را نیز در پی داشته است.
منوچهر توسلی اقدامات و ظرفیت های برخی شرکت تعاونی ها مانند پنبه کاران 
داراب را مهم و اثرگذار دانست و افزود: جای خالی چنین تعاونی های موفقی در سطح 
شــبکه تعاون روستایی کشور احساس می شود و مشابه این تعاونی ها در سطح کشور 
به ندرت دیده می شــود. عضو هیات مدیره ســازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
اظهارداشــت: تغییر الگوی کشت که مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی است به خوبی 
در شهرستان داراب توســط شرکت پنبه کاران اجرا شده و همین امر سبب افزایش 
۴برابری راندمان تولید محصوالت کشــاورزی و کاهش۶۰ درصدی مصرف آب شده 
اســت. وی همچنین به اهمیت مکانیزاسیون اشاره و خرید یک دستگاه کمباین وش 
چین پنبه را اقدام هوشمندانه شرکت پنبه کاران قلمداد کرد و افزود: کاشت، داشت 
و برداشــت مکانیزه پنبه، یکی از خدمات اثرگذار این شرکت به تولیدکنندگان بوده 
چرا که انجام این مراحل با سرعت و دقت الزم سبب افزایش ۴ برابری تولید و کاهش 
حدود ۶۰ درصدی مصرف آب و افزایش کیفیت پنبه و پنبه دانه می شود و با برداشت 

مکانیزه پنبه طالی سفید ارزش واقعی خود را بدست می آوررد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی خبر داد؛

برداشت ۱۰۰ میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی
مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در حساب شخصی خود 
در توییتر نوشــت: »دولت های اخیر حدود ۱۰۰ میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی 
برداشت کرده اند. لطفا نمایندگان محترم مجلس در برنامه هفتم و بودجه های ساالنه 

مشخص کنند این بدهی چگونه بازپرداخت می شود.«
بر اســاس این گزارش، غضنفری پیش از این و در شهریورماه سال جاری درمورد 
میــزان واریزی و برداش از صندوق توســعه ملی توضیح داده بــود با وجود اینکه در 
برنامه های پنج ســاله ذکر شده اســت که ابتدا ۲۰ درصد و بعد ۳۰ و پس از آن ۴۰ 
درصد درآمدهای نفتی به صندوق واریز شــود، به طور متوسط در ۱۰ سال گذشته، 
کمتر از ۱۰ درصد و تقریبا« حدود ۹ درصد به صندوق واریز  شده است.   همچنین 
در همان زمان به این موضوع اشاره کرده بود که دولت ها حدود ۷۵ میلیارد دالر یعنی 
بیش از نیمی از منابع صندوق را به صورت قرض از صندوق توســعه ملی برداشــت 

کرده اند و بازپرداخت آن باید توسط این دولت یا دولت های بعدی صورت بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید با پیوستن 
ایران به اتحادیه اوراســیا می توان انتظار داشت 
که مســیری تازه برای خنثی کردن یا دور زدن 
تحریم ها فراهم شــود هر چند برای اســتفاده از 

تمام فرصت ها باید مقدمات الزم را فراهم کرد.
مســعود خوانســاری در نشســت دیپلماسی 
ایران و اوراسیا اظهار کرد: منطقه اوراسیا از نظر 
جغرافیایی و اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و یکی 
از اصلی ترین گذرگاه های اتصال اقتصاد آســیا به 
اروپا محسوب می شود. همچنین کشورهای این 
منطقــه می تواند برای ما نیــز از اهمیت تجاری 

قابل قبولی برخوردار باشد.
وی با اشاره به افزایش تجارت مشترک ایران با 
اعضای این اتحادیه در سال ۲۰۲۲ میالدی بیان 
کــرد: این که تجارت ما به بیــش از پنج میلیارد 
دالر رسیده نشــان از ظرفیتی دارد که می توان 
در این حوزه به کار گرفت. ما برای کشــورهای 
اوراســیا نیز ظرفیت بســیار مطلوبــی داریم که 
می تواند اتصال آنها به خلیج فارس و دریای آزاد 

در این منطقه را فراهم کند.
رئیس اتــاق بازرگانی تهران بــا بیان این که 

برای اســتفاده حداکثری از ظرفیت های تجارت 
مشــترک باید مقدمات الزم فراهم شود تشریح 
کــرد: در حوزه هایی مانند حمــل و نقل نیاز به 
بهبود شــرایط داریم از ســویی دیگر در نقل و 
انتقــال پول نیز باید دو طرف به اســتانداردهای 
مشترک برسند. همچنین در نظر گرفتن ضوابط 
استاندارد مشــترک برای صادرات یا واردات کاال 

نیز در این مسیر اهمیت فراوانی خواهد داشت.
در ادامه این نشســت کاوه زرگــران، رئیس 
کمیســیون کشــاورزی و صنایــع تبدیلی اتاق 
بازرگانــی تهران _ نیز به اهمیت توســعه روابط 
با اوراســیا اشــاره کرد و گفــت: در حال حاضر 
ما بیشــترین تجارت مشــترک در این منطقه را 
با روســیه داریم و پس از آن می تــوان بر روی 

ظرفیت های قزاقستان نیز حساب باز کرد.
وی ادامه داد: این که روســیه نیز تحت تاثیر 
تحریم هــا قرار گرفته می تواند برای ما یک جنبه 
مثبت داشــته باشد و آن همراهی دو کشور برای 
حل مشــکالت تبادالت بانکی و توسعه روابط با 

دیگر اعضای اتحادیه اوراسیاست.
زرگران خاطرنشــان کرد: البته برای توســعه 

روابط مشــترک میــان دو طرف نیــاز به فراهم 
کردن برخی مقدمات مهم داریم برای مثال ایران 
ساالنه حدود ۱۷ میلیون تن غالت به کشور وارد 
می کند این در حالی اســت که روســیه یکی از 
اصلی تریــن صادر کنندگان این محصول اســت 
اما بــا توجه به برخــی محدودیت ها در حمل و 
نقل و زیرســاخت ها امکان آنکــه در کوتاه مدت 
این عدد افزایش پیدا کند وجود نداشته است. از 
این رو امیدواریم با پیوست ایران به اوراسیا و این 
نیازهای دوجانبه امــکان آنکه روابط میان ایران 
و این کشــور به شــکل جدی افزایش پیدا کند 

فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس گفت: در دنیای انرژی؛ ایران تنها کشوری 
است که با خط لوله مستقیم به اروپا می تواند یک به یک گاز جایگزین گاز روسیه 

باشد اما در دنیای ژئوپلیتیک و سیاسی این امکان وجود ندارد.
شریف نظام مافی درباره مراودات تجاری ایران و سوئیس اظهار داشت: رابطه 
تجاری ایران و سوئیس بسیار قدیمی و با در نظر گرفتن بعد جغرافیایی مکمل 
هم اســت، از این جهت که تکنولوژی و فرایندهای متفاوت اقتصاد سوئیس در 
ایران مخاطب زیادی دارد و شــرکت های سوئیسی در ایران حضور فعالی دارند. 
بازار ایران برای شــرکت های سوئیسی شناخته شده است و اگر ما روزی بتوانیم 
صادرات گاز و فراورده های نفتی داشــته باشــم، ســوئیس می تواند بازار بسیار 

مناسبی باشد.
وی با بیان اینکه عمده تجارت ما با سوئیس غالت و لوازم پزشکی و دارو است، 
افزود: شــرکت های چندملیتی که در زمینه غــالت فعالند در ژنو دفتر مرکزی 
دارند، عالو بر آن ما از این کشــور دارو و تجهیزات پزشــکی هم وارد می کنیم. 
شرکت های مطرح بازرسی مثل کوتکنا سوئیس هم در ایران کار می کند و رقم 

قابل توجهی را بازرسی می کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس درباره تاثیر لغو اینستکس از سوی اروپا 
بر مراودات دو کشــور گفت: اصوال اینستکس به خاطر محدودیت های تحریمی 
سرپوشــی بر عدم امکان تجارت آزاد بوده اســت و در این مقطع تفاوتی ندارد. 

اینســتکس ایده ای بود که هیچ وقت به طور واقعی عملی نشد، اصوال زاده یک 
محدودیت بود و از این جهت نمی شــد انتظار داشــت که تسهیل گر اقتصاد و 
تجارت آزاد باشــد. بنابراین بسته شدن آن اهمیت چندانی ندارد زیرا در فضای 
فعلی ساختار اینستکس هم نمی توانست برای باال بردن حجم تجارت کار خاصی 
انجام دهد. وی درباره صادرات فراورده های نفتی از ایران به سوئیس بیان داشت: 
صادرات فرآورده به این کشور باال نیست، زیرا به دلیل مشکالت بانکی، پرداخت ها 
و تحریم های امریکا برای کار با ایران اجتناب می کنند.  نظام مافی درباره امکان 
صادرات گاز ایران به سوئیس خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین نیاز این 
کشور گاز است ســال ها قبل قرارداد خرید گاز با ایران منعقد شد، اما عملیاتی 
نشــد.  وی تاکید کرد: در دنیای انرژی؛ ایران تنها کشوری است که با خط لوله 
مستقیم به اروپا می تواند یک به یک گاز جایگزین گاز روسیه باشد اما در دنیای 
ژئوپلیتیک و سیاسی این امکان وجود ندارد، در این صورت هرچند ایران قابلیت 
جایگزینی روســیه را دارد اما مشــکالت سیاسی اجازه نمی دهد کشور ما نقش 

زیادی را در اقتصاد انرژی اروپا بازی کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ســوئیس درباره تحریم هــای اخیر اروپا و تاثیر 
آن بر مراودات تجاری ایران و ســوئیس توضیح داد: تحریم های اخیر اروپا تاثیر 
زیادی بر مراودات تجاری دو کشور نداشته است، زیرا مقامات سوئیس بر اساس 
مسائل داخلی کشورها تصمیم گیری نمی کنند، ولی با در نظر گرفتن نگاه اتحادیه 
اروپا و بخصوص آلمان به این مســائل؛ ســوئیس هم در آینده ناچار خواهد بود 
سیاست هایی مطابق با سیاست های اتحادیه اروپا اتخاذ کند. هرچند سوئیس جزء 
اتحادیه اروپا نیست اما دور تا دور آن؛ کشورهای اروپایی هستند،گ و مهم ترین 
شریک اقتصادی این کشور نیز اروپا است، بنابراین نمی تواند مستقال خالف جهت 
اروپا حرکت کند هرچند کشور بی طرفی است. بنابراین تحت تاثیر سیاست های 

اتحادیه اروپا و آلمان قرار خواهد گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

اوراسیا می تواند راهی برای خنثی کردن تحریم ها باشد

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور گفت: بر اساس نتایج 
سرشــماری زنبورستان ها در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۳۶ هزار تن 
عسل و ۳۷۵۷ تن سایر محصوالت زنبور عسل تولید شده است.

تورج صارمی، مجری طرح توسعه زنبورداری کشور گفت: 
بر اساس نتایج سرشماری زنبورستان ها در سال ۱۴۰۱ بالغ بر 
۱۳۶ هزار تن عسل و ۳۷۵۷ تن سایر محصوالت زنبور عسل 
شــامل ژل رویال، بره موم، گرده گل، موم و زهر تولید شــده 
که این آمار نســبت به مدت مشــابه سال گذشته دارای روند 
افزایشــی را نشان می دهد. وی افزود: این سرشماری در تعداد 
۹۶ هزار و ۳۲۷ زنبورســتان و با ظرفیت بیش از ۱۱ میلیون 
و ۵۳۴ هزار و ۸۲۲ کلنی زنبور عســل در پاییز امسال انجام 
شد. او ادامه داد: از کلنی های زنبور عسل موجود، ۱۱ میلیون 
و ۲۰۶ هــزار و ۳۳۵ کلنی مــدرن و ۳۲۸ هزار و ۴۸۷ کلنی 

سنتی هستند.
صارمی میانگین تولید عســل در کندوهای مدرن و سنتی 
به ازای هر کلنی زنبور عســل در ســال ۱۴۰۱ را به ترتیب به 
میزان ۱۲ و ۴.۷ کیلوگرم اعالم و در مورد توزیع نســبی میزان 
تولید عسل کشور به تفکیک پنج استان کشور نیز تصریح کرد: 
استان آذربایجان غربی با ۲۲.۲۴ درصد در رتبه نخست تولید 
عسل و اســتان های آذربایجان شرقی با ۱۱.۴۹ درصد، فارس 
بــا ۱۱.۰۴ درصد، اردبیل با ۶.۷۱ درصد و کرمانشــاه با ۵.۸۷ 
درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. وی تعداد شاغالن این 
زیربخش به غیر از خود بهره بردار را بالغ بر ۶۰ هزار نفر عنوان و 
اظهار کرد: بر پایه این سرشماری از نظر سطح تحصیالت حدود 
۱۹ درصد بهره برداران دارای تحصیالت دانشگاهی، ۷۴ درصد 
تحصیالت غیردانشــگاهی و حدود ۶.۵ درصــد از بهره برداران 

بی سواد و کمتر از نیم درصد از بهره برداران نیز دارای تحصیالت 
حوزوی بوده اند.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور در مورد توزیع نسبی 
تعداد زنبورستان ها به تفکیک پنج استان برتر گفت: بر اساس 
نتایج حاصل از جمع بندی داده های ثبت شده در سامانه جامع 
مدیریت داده های کشــاورزی ســال ۱۴۰۱، استان آذربایجان 
شــرقی با ۱۱.۹۸ درصد رتبه نخست زنبورستان های کشور را 
به خود اختصاص داده است. وی اضافه کرد: استان آذربایجان 
غربی با ۱۳.۹۹ درصد رتبه نخست کندوها را به خود اختصاص 
داده و استان های آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان و مازندران 
در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. به گفته صارمی اســتان های 
کردستان با ۷.۴۸ درصد، فارس با ۷.۰۹ درصد، آذربایجان غربی 
با ۷ درصد و مازندران با ۶.۹۳ درصد در رتبه های بعدی تعداد 
زنبورستان های کشــور قرار گرفته اند. وی ادامه داد: کمترین 
تعداد زنبورستان ها متعلق به استان های سیستان و بلوچستان 

و هرمزگان بوده است. 

دبیرکل اتحادیه مالکان کشــتی ایران گفت: سازمان بنادر و 
دریانوردی و اتحادیه مالکان کشتی ایران با جدیت پیگیر تامین 
ســوخت کم ســولفور از طریق دولت و مجلس شورای اسالمی 

هستند.
یحیــی ضیایی مهرجردی در مورد اهمیت و ضرورت تأمین 
سوخت کم ســولفور برای شــناورهای ایرانی و خارجی متردد 
در بنادر کشــور، اظهار داشت: ســازمان بین المللی دریانوردی 
)IMO( کنوانســیونی را مصوب کرد که بر اســاس آن از سال 
۲۰۲۰ میالدی اســتفاده از سوخت کم سولفور برای شناورهای 
اقیانوس پیما که به بنادر بزرگ دنیا تردد می کنند، الزام آور شد.

وی ادامه داد: این کنوانسیون از سال ۲۰۲۱ میالدی اجرایی 
و قرار شــد بنادر دنیا شــناورهایی را که از سوخت کم سولفور 
استفاده نمی کنند پذیرش نکرده و در عین حال از شرایط الزم 
برای تأمین سوخت کم سولفور برای شناورهایی که به این بنادر 

تردد می کنند، برخوردار باشند.
دبیــرکل اتحادیه مالکان کشــتی ایران با اشــاره به اینکه 
پیگیری های بســیاری از سوی ســازمان بنادر و دریانوردی و 
اتحادیه مالکان کشتی ایران در راستای تأمین سوخت کم سولفور 
برای شناورهای ایرانی و حتی شناورهای خارجی متردد در بنادر 
ایران مدنظر قرار گرفته است، عنوان کرد: پیگیری های مختلف 
از طریق دولت، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، معاون 

اول رئیس جمهور و وزات نفت صورت گرفته است.
ضیایی مهرجردی با اشاره به اینکه تا سال ۱۳۹۹ هیچ گونه 
اقدامی از سوی وزارت نفت در راستای تأمین سوخت کم سولفور 
صــورت نگرفته بــود، بیان کرد: خوشــبختانه در این راســتا 
چشــم انداز امیدوار کننده ای وجود دارد اما متأسفانه روند کند 

اســت و با نقطه مطلوب فاصله داریم. وی ادامه داد: شناورهای 
ایرانی ســاالنه نیازمند ۱ تا ۱.۵ میلیون تن سوخت کم سولفور 
هســتند و عالوه بر این باید نیاز شناورهای خارجی نیز به این 
عدد اضافه کرد. دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با اشاره به 
مشکالت شناورهای ایرانی به منظور تأمین سوخت کم سولفور 
از طریق یکی از پاالیشــگاه های داخلی کشور به مهر گفت: در 
رابطه با نقل و انتقال سوخت کم سولفور برای شناورهای ایرانی 
از پاالیشــگاه ذی ربط به بنادر نیز مشکالتی وجود دارد که این 

مسائل باید از سوی متولیان امر برطرف شود.
ضیایــی مهرجردی با تاکید بر اینکه مشــکالت مختلف به 
وزارت نفت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و اتحادیه مالکان 
کشتی ایران منتقل شده است، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی 
و اتحادیه مالکان کشــتی با جدیت و شدت پیگیر مقوله تأمین 

سوخت کم سولفور برای شناورهای ایرانی هستند.
وی ادامه داد: تأمین ســوخت کم ســولفور برای شناورهای 
ایرانی موجب خواهد شد هزینه حمل ونقل کاهش یابد و به طور 
حتم می تواند وضعیت حمل ونقل دریایی کشور را بهبود بخشد.

بهبود حمل  و نقل دریایی کشور در صورت تامین سوخت کم سولفورتولید ۱۳۶ هزار تن عسل براساس سرشماری امسال
دبیــر انجمن حبوبــات گفت که 
نوســان چندانــی در بــازار جهانی 
حبوبــات وجود نــدارد و تنها هفته 
گذشته قیمت چند قلم کاال از جمله 
لوبیا مقداری افزایــش یافت که اثر 
آن هم به ایــن زودی در بازار داخل 

مشاهد نخواهد شد.
ســید عبدی افتخاری در پاسخ به اینکه آیا قیمت حبوبات افزایش یافته 
اســت؟ گفت: در حال حاضر بازار حبوبات شرایط آرامی داشته و با نوسانات 
چندانی روبرو نبودیم، فقط هفته گذشته مقدار جزیی در لوبیا افزایش قیمت 

داشتیم که آن هم به زودی در  بازار داخل اثر نمی گذارد.
وی ادامــه داد: زمانی که تجار کاالیــی را وارد می کنند در مبادی ورودی 
کشور کاال را می فروشند. در واقع نوسانات قیمتی که در بازار مشاهده می شود 
و مصرف کننده با آن مواجه می شــود به واسطه هایی برمی گردد که کاال را از 
تجار کالن خریداری  و وارد چرخه بازار می کنند و نیاز اســت دســتگاه های 

نظارتی و مربوطه به آن نظارت داشته باشند.
دبیــر انجمن حبوبات افزود: لوبیا قرمز از قرقیزســتان، لوبیا ســفید از 
ازبکستان، لوبیا چیتی از ازبکســتان و عدس از کانادا وارد کشور می شود. 
به گفته وی حبوبات در شــش ماهه گذشته فضای آرامی را داشته و هیچ 
کمبــودی در حوزه حبوبات تاکنون نداریم. افتخاری در ادامه با اشــاره به 
اینکه تخصیص ارز برای واردات در دو ســه هفته گذشته کند شده  است، 
گفت: توقع ما این اســت که وزارت جهادکشاورزی ثبت سفارش ها و بانک 
مرکزی تخصیص ارز نیمایی را تســهیل بخشــد تا چرخه واردات کاال را 
حفظ کنیم. تجار در صدد این هســتند که مقدار کاال را تا پایان سال وارد 
کنند و تســهیل در روند تخصیص ارز باعث خواهد شد که در فروردین و 

اردیبهشت هم بازار آرام بماند.

قیمت جهانی حبوبات افزایش چندانی نداشته

تاثیر تحریم های اروپا بر تجارت 
ایران و سوئیس چقدر است؟
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سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اســالمی تاکید کرد: بر اساس 
آنچه که در کمیسیون تلفیق به تصویب 
رسیده است بدون هیچ گونه تغییری در 
قیمت های ســهمیه ای ۱۵۰۰ تومانی 
و آزاد ۳۰۰۰ تومانی، بخشــی از بنزین 
۳۰۰۰ هزار تومانــی که دولت خودش 
آن را می فروشد، در قالب بنزین ۱۵۰۰ 
تومانی به سرپرســت خانوارهای فاقد 
خودرو داده خواهد شد و سهم هر عضو 

خانواده ۱۵ لیتر خواهد بود.
مالک شــریعتی نیاســر با اشاره به 
جزئیات مصوبه کمیســیون تلفیق در 
خصوص تخصیص ســهمیه بنزین به 
خانوارهای فاقد خودرو در ســال آتی، 
بیان کرد: یکی از شعارها و وعده های 
مجلــس یازدهم اصالح نحــوه توزیع 
یارانه بنزین بود. به ویژه بعد از اتفاقات 
آبان ۹۸ تقریبا اکثر نمایندگان و اکثر 
کاندیداهای جریان انقالبی نســبت به 
وضع موجود انتقاد کردند و قول دادند 
اگر به مجلس راه پیدا کنند این روند 

را اصالح خواهند کرد.
*یارانــه بنزین فقــط به افراد 

صاحب خودرو داده می شود
وی در ادامه اظهار کرد: تاکنون این 
روند اصالح نشده اســت. از آبان ۹۸ تا 
کنون همچنان وضع به منوال ســابق 
اســت. گالیه اصلی مردم و نمایندگانی 
که بــا وعده اصالح رونــد وارد مجلس 

شــدند این بوده که رونــد توزیع یارانه 
بنزین  ناعادالنه اســت. تقریبا نیمی از 
خانوارهای کشــور حتی یــک خودرو 
هــم ندارند که بتواننــد از یارانه بنزین 
اســتفاده کنند. ما یارانه بسیار زیادی 
در حوزه بنزین توزیع می کنیم. قیمتی 
که بنزین عرضه می شود با قیمت تمام 
شده آن که حدود ۱۰ هزار تومان است 
فاصله بسیار زیادی دارد. عمال این یارانه 
فقط به افرادی داده می شود که دارای 
خودرو هســتند. عمدتا این قشــر نیز 

برخوردارتر هستند.
*نیمی از خانوارهای کشور فاقد 

خودرو هستند
نماینده مــردم تهــران در مجلس 
شورای اســالمی تصریح کرد: بر اساس 
آماری که بنده اخیرا از ســامانه رفاهی 
وزارت کار دریافت کرده ام از ۲۹ میلیون 
خانوار کشــور حدود ۱۳ میلیون خانوار 
فاقد خودرو هستند. ۱۱ میلیون خانوار 
نیز دارای یک خودرو بوده و ســه و نیم 
میلیــون خانوار نیز دو خودرویی بوده و 

مابقی نیز ســه خودرو و بیشــتر دارند. 
حــدود نیمی از خانوارهــا فاقد خودرو 
بوده و حدود ۵درصــد خانوارهایی که 
خودرو دارند، بیشــتر از سه خودرو در 

اختیار دارند.
وی در ادامه تاکیــد کرد: این نحوه 
توزیــع یارانه در دهک هــای درآمدی 
کشور نیز بدین ترتیب است که هرچه 
دهک ها باالتر می رود تعداد خودروها 
نیز در خانوارها بیشتر می شود. نتیجه 
می گیریم   آنچه که بــه عنوان یارانه 

بنزیــن توزیع می کنیم بــه خودروها 
داده می شــود که عمدتا خودروها نیز 
در اختیار خانوارهای برخوردارتر است. 
آنچه که برای مردم مهم است این بوده 
که قیمــت بنزین افزایــش پیدا نکند. 
چراکه بر روی قیمت سایر کاالها اثر می 
گذارد. بنزین یک کاالی خاص است و 
اثر تورمی روانی و تورم واقعی را همراه با 

یکدیگر در جامعه دارد.
*قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد

وی افزود: آنچه که کمیسیون تلفیق 
مصوب کرده این اســت که بدون هیچ 
گونه تغییری در قیمت های ســهمیه 
ای ۱۵۰۰ تومانی و آزاد ۳۰۰۰ تومانی، 
بخشی از بنزین ۳۰۰۰ هزار تومانی که 
دولت خــودش آن را می فروشــد، در 
قالب بنزین ۱۵۰۰ تومانی به سرپرست 
خانوارهایــی بدهد که خودرو ندارند. به 
اعضای هر عضو خانــواده باید ۱۵ لیتر 
داده شود. یعنی اگر یک خانواده ای سه 
عضو دارد ماهانه ۴۵ لیتر بنزین دریافت 
خواهد کرد. اگر خانواده ۶ نفره باشــد 

ماهانه ۹۰ لیتر خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اســالمی در ادامه تصریح کرد: 
فاقد خودرو  ترتیب خانوارهــای  بدین 
نیز می توانند از یارانه بنزین اســتفاده 
کنند. افرادی هم که به بنزین بیشتری 
برای خودرو خود نیــاز دارند، عالوه بر 
سهمیه ای که دارند می توانند از افراد 

فاقد خــودرو تهیه کنند. عمال این مابه 
تفــاوت ۱۵۰۰ تومان تا ســقف ۳۰۰۰ 
تومان در اختیار خانوارهای فاقد خودرو 
قرار خواهــد گرفت. ایــن مصوبه هم 
وضعیت فعلی را حفظ کرده است یعنی 
قیمت ها تغییری پیــدا نخواهد کرد و 
هم خانوارهایی کــه تا دو خودرو دارند 
سهمیه ســابق خود را دریافت خواهند 
کرد. سهمیه خودروهای سوم و بیشتر 
حذف خواهد شد که عمدتا نیز از اقشار 

مرفه جامعه هستند.
*از ابتدای خرداد ماه خانوارهای 
خواهند  بنزین  یارانه  خودرو  فاقد 

گرفت
وی در ادامــه خاطرنشــان کرد: از 
سوی دیگر شاهد بازتوزیع یارانه بنزین 
خواهیم بــود. نیازی بــه بنزین اضافه 
نیست. بخشــی از همان بنزین ۳۰۰۰ 
تومانی در اختیار خانوارهای فاقد خودرو 
قرار می گیــرد. بنابراین  به دنبال این 
مصوبه که ان شاءاهلل در صحن نیز باقی 
مانده و به تایید شورای نگهبان نیز برسد 
دولت اجازه پیدا کرده تا از ابتدای خرداد 
ماه این ســهمیه را به خانوارهای فاقد 
خودرو دهد. نکته مهم این مصوبه این 
است که باید بستر در بازار فراهم شود 
تا این ســهمیه ها در بازار تبادل شود. 
معادل ریالی آن نباید به خانوارها فاقد 
خودرو داده شود. دولت بعد از انجام این 
کار به یک تنظیم گر تبدیل خواهد شد.

استاد دانشگاه صنعتی شریف مطرح کرد؛

کریدور زنگزور؛ بزرگترین چالش پروژه های برقی
اســتاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: وقتی کشــوری قرار است ظرفیت تبادل 
الکتریکی ایجاد کند ابتدا باید با همســایگانی که مرز مشترک دارند این برنامه را 

اجرا کند.
هاشم اورعی در ارزیابی سنکرون شبکه برق ایران و روسیه  اظهار داشت: در کل 
هر چه یک شــبکه برق به لحاظ جغرافیایی گستره تر شود پایداری را باالتر می برد. 
خوشبختانه کل ایران در یک شبکه وجود دارد و این یک مزیت است، بعبارت دیگر 
گستردگی شبکه اتصال به کشورهای همجوار مثبت است اما اینکه بخواهیم تاثیر 
قابل توجهی در اتصال به شــبکه روسیه داشته باشیم نیاز به افزایش ظرفیت دارد، 
موضوع دیگر اینکه ما به لحاظ جغرافیایی با روســیه همسایه و متصل نیستیم و از 
مســیر آذربایجان به دالیل سیاســی و ژئوپلیتیک منتفی است، تنها مسیر واقعی 
ارمنستان است اما این کشور هم مسئله خاصی دارد و آن اینکه آذربایجان و ترکیه 
ســخت بدنبال این هستند که جنوب این کشور و منطقه زنگزور را تصرف کنند و 
ترکیه را به آذربایجان متصل کنند، این همان پروژه پان ترکیسم است. بنابراین بیش 

از موضوع تبادل برق مسئله ژئوپلیتیک مطرح است. 
وی افزود: هر چند ایران ســخت مخالف جدایی زنگزور از ارمنســتان است اما 
احتماالً این اتفاق خواهد افتاد زیرا زور ترکیه و آذربایجان خواهد رسید و آن کرانه 
مورد نظر از ارمنستان جدا و زیر نفوذ اذربایجان می رود. ترکیه و آذربایجان به لحاظ 
سیاسی و اقتصادی شرایط خوبی دارند اما ایران، ارمنستان و روسیه که به تمامیت 
ارضی ارمنستان معتقدند در شرایط ضعف قرار دارند. روسیه به دلیل جنگ و تحریم، 
ایران به خاطر تحریم و ارمنســتان هم کشــور کوچک و ضعیفی است. در نتیجه 

بزرگترین چالش پروژه جدا شدن زنگزور از ارمنستان است. 
استاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: به فرض اینکه بتوانیم این خطوط را 
احداث کنیم و روســیه ظرفیت داشته باشــد اما به گواه تاریخ هر زمان ایران روی 
روســیه حساب کرده نتایج خوبی نگرفته است. بنابراین مطمئنا اگر این پروژه اجرا 
هم شــود، روســیه زمانی که خود به برق نیاز داشته باشد، اجازه نخواهد داد برقی 
به ایران انتقال داده شــود، بعبارت دیگر این برنامه بیش از تامین برق کشور؛ یک 

اقدام سیاسی است.
وی تاکید کرد: موضوع مهم تر اینکه ما اگر بخواهیم ســرمایه گذاری کرده و به 
سمت روسیه خط انتقال احداث کنیم بهتر است روی ظرفیت های کشور خودمان 
سرمایه گذاری کرده  و تولید را باال ببریم و در قبال آن رشد اقتصادی را زیاد کنیم، 
هر چند  در کل سنکرون شبکه برق با روسیه برنامه خوبی است اما در کوتاه مدت 

و میان مدت اجرایی نخواهد شد.

وین گفت: به نظر می رســد تایوان بعــد از اوکراین، 
مقصــد دومین جنگ نیابتی قدرت ها خواهد بود و نفت 

خاورمیانه از قربانیان این شرایط خواهد بود.
فریدون برکشــلی درباره جایگاه بــازار چین در بین 
مصرف کنندگان انرژی و از جمله اظهار داشــت: جایگاه 
این کشور در بازار انرژی و خصوصا نفت و گاز در حدی 
اســت که خود موضوع یک مطالعه و گفتگوی جدی و 
گسترده اســت. در طول دوره ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۰، از هر 
دو بشــکه تقاضای تازه نفت، یک بشــکه توسط چین 
خریداری شــد. به عبارتی چین را می توان موتور رشد 
تقاضای جهانی نفت دانست. اگرچه در دو سال گذشته 
از ســرعت رشد تقاضای چین کاســته شد، اما کماکان 
بزرگ ترین خریدار نفت دنیاست. از همین روی باز چین 
برای تولیدکنندگان عمده نفت و گاز از اهمیت ویژه ای 
بر خوردار اســت. چین در ســال گذشته میالدی ۱۴.۳ 
میلیون بشــکه در روز نفت مصرف کرد. البته از آن پس 
مصرف نفت کشــور کاهش داشــت. چین واردکننده و 
صادرکننده فراورده های نفتی و در مقام یک صادرکننده 

خالص قرار دارد.
*حساسیت نفتی ها به چین

وی درباره مســیر حرکت انرژی چین و نقش ایران 
در این بین گفت: بیشتر تولیدکنندگان نفت جهان، افق 
بازار و آینده خود را در چین می بینند. بنابراین نسبت به 
تحوالت آن حساسند. چین از اواخر سال ۲۰۱۹ مقررات 
قرنطینه ســختی را بــرای مدیریت کرونــا اعمال کرد. 
استان های بزرگ با جمعیت چندین ده میلیون و صنایع 

مهم، جملگی بسته شــدند. رشد تولید ناخالص داخلی 
افت کرد و به کمتر از ۳ درصد رسید. در نتیجه تقاضای 
نفت چین هم حدود یک میلیون بشــکه در روز کاهش 
پیــدا کرد. از پایان ســال ۲۰۲۲ چین تصمیم گرفت تا 
نسبت به سیاست موسوم به کووید-صفر تجدیدنظر کند 
و عمال از نوامبر ۲۰۲۲، بازگشــایی اقتصاد را آغاز کرد. 
این سیاست بازار جهانی نفت را تا حدود زیادی امیدوار 
کرد. البته برای ارزیابی تاثیرات بازگشایی اقتصاد چین در 
انتظار سه ماهه دوم و سه ماهه سوم باقی ماند. در همین 
مدت کوتاه حدود ۷۰ میلیون چینی مسافرت داشته اند، 
همین رقم نشان می دهد که چین می تواند سال ۲۰۲۳ 

را با سطح مصرف ۲۰۱۹ به پایان برساند.
*تا ۱۰ سال آینده ۷5 درصد نفت جهان به هند 

و چین می رود
مدیــر گروه مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین در 
ادامه تصریــح کرد: از همین جا می توان به اهمیت بازار 
چین برای هر صادرکننده نفــت و گاز پی برد. در واقع 
صادرکننده ای نیســت که بتوانــد از اهمیت بازار چین 
غفلت کند. چین در ۲۰۲۲ جمعا ۴۲۰ میلیارد دالر نفت 
خام وارد کرد. سهم عربستان ۱۷.۴ درصد و سهم روسیه 
۱۵.۶ درصد بود. عراق هم با ۱۰.۲ درصد مقام ســوم را 
داشــت. از رتبه ایران در بازار چین اطالعات درستی در 
دست نیست. زیرا نحوه صادرات نفت خام ایران در بازار 
موسوم به بازار خاکســتری صورت می گیرد و اطالعات 
متفاوت هستند. در هر صورت دو بازار چین و هند طی 
۱۰ ســال آینده متوالی ۷۵ درصد یا ســه چهارم رشد 

تقاضای جهانی نفت خواهند بود. غفلت از این دو بازار و 
بازارهای منطقه آسه آن قابل تصور نیست.

*چین هم برای ایران استراتژیک است هم اوپک
وی درباره اســتراتژیک بودن بازار چین تاکید کرد: 
بازار چین برای تمام صادرکنندگان نفت و هم ایران مهم 
اســت. بعبارت دیگر برای همه اعضای اوپک، روسیه و 
هر تولیدکننده ای اســتراتژیک است. چنانچه منظور از 
استراتژیک بودن بازار چین برای ایران، ساختار منبعث 
از روابط اســتراتژیک یعنی فراتر از نفت است، به اعتقاد 
بنده تعاریف و مفاهیم استراتژیک نسبت به گذشته تغییر 
کرده اند. روابط اســتراتژیک عمدتا در چهارچوب منافع 
تعریف می شوند. کشورها در ارتباط با زیان ها و مشکالت 
روابط استراتژیکی ندارند. اینکه چین به گسترش روابط 
خود با خاورمیانه، شتاب بخشیده بر پایه منافعی است که 
از این بافت از روابط قابل تعریف است. یعنی دریافت نفت 
و صدور کاال و خدمات. همین برآیند منجر به پیشــبرد 

استراتژی کمربند و جاده هم می شود.

نیروگاه سد گتوند؛ از شایعه زنگ زدگی توربین ها 
تا نیروگاه رکوردار تولید انرژی پاک

مجموع انرژی تولیدی نیروگاه ســد گتوند از ابتــدای بهره برداری تاکنون بیش از 
۲۶ هزار گیگاوات ساعت بوده است. سال های ابتدایی راه اندازی نیروگاه سد گتوند، به 
صورت گســترده ای خبر زنگ زدگی توربین های نیروگاه و از کار افتادن واحدهای این 
نیروگاه در اثر ادعای ورود آب شــور در محافل، جراید و فضای مجازی شایع شده بود 
اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است، کیفیت مناسب آب خروجی نیروگاه بارها و بارها 
توسط ســازمان های مختلف اندازه گیری گردید و خالف شایعات پیرامون این سد به 
اثبات رسید. تخصص و توان مهندسان این مرز و بوم خروجی »تحت هجمه ترین« سد 

کشور را شیرین کرده است.
شــیرین بودن کیفیت آب خروجی این سد حتی نسبت به قبل از احداث در محل 
خروجی و شــیرین بودن رقم های تولید انرژی ایــن نیروگاه واقعیت موجود بوده که 
حاصل به نتیجه رسیدن زحمات تک تک پرسنل می باشد. گرچه فضای عمومی هنوز 
واقعیت این دستاورد را درک نکرده ، اما آمار و ارقام به ثمر رسیدن یکی از بزرگ ترین 

پروژه های این شرکت را به اثبات می رساند.

بر اساس مطالعات موسســه آب دانشگاه تهران، در صورت عدم احداث سد گتوند 
متوســط شاخص کیفیت آب )TDS( در شهر گتوند ۷۳۲ خواهد بود، )بر اساس آمار 
سازمان بازرسی TDS مقطع بند تنظیمی گتوند در ۱۰ سال قبل از آبگیری سد گتوند 

۶۷۰ و سازمان آب و برق خوزستان ۶۸۱ می باشد.(
حال که حدود ۱۱ ســال از بهره برداری این سد می گذرد متوسط TDS خروجی 
سد گتوند از ۶۷۰ کمتر شده است یعنی با توجه به توزیع زمانی و فصلی، کیفیت آب 
پایین دست سد، بهتر از زمان قبل از احداث سد شده است. همچنین از دیگر افتخارات 
ایــن پروژه تولید انرژی برق آبی بر روی رودخانــه کارون بزرگ با ثبت میزان ۱۸۸۰ 
گیگاوات ســاعت انرژی از ابتدای ســال جاری تا بهمن ماه )معادل ۵۲ درصد از کل 
تولید نیروگاه های شرکت آب و نیرو( بیشترین سهم تولید انرژی را در بین نیروگاه های 
شرکت دارد. این مجموعه با دارا بودن ۴ واحد ۲۵۰ مگاواتی عالوه بر مهار و کنترل ۶ 
سیالب مخرب فصلی با دبی بین ۲ هزار تا ۶ هزار مترمکعب بر ثانیه و با حفظ شرایط 
آماده به کاری واحدهای نیروگاهی به عنوان یکی از مهم ترین تکیه گاه های تولید انرژی 

برق آبی، جایگاه ویژه ای نیز در بین نیروگاه های کشور دارد.
برنامه تعمیرات ســالیانه واحدهای نیروگاه گتوند در ســال ۱۴۰۱ از آبان ماه سال 
جاری شروع شــده که با اتمام اورهال واحد های شماره یک و دو و بخش های پایانی 
تعمیرات ســالیانه واحد شماره ۳ حدود ۷۰ درصد پیشــرفت داشته است. )اورهال یا 
تعمیرات اساســی به مجموعه اقدامات اصالحی و سرویس های تعمیراتی اطالق می 
گردد که به طور گســترده بر روی هر سیســتم انجام می شــود تا پس از کارکرد در 
دوره زمانی مشــخص دوباره آن دستگاه یا سیســتم تا حد امکان به شرایط مطلوب 
و اولیــه بازگردد.( تعمیرات تجهیزات واحدهای نیروگاه گتوند در بخش های مختلفی 
نظیر توربین، ژنراتور، شیرپروانه ای )شیر اصلی ورودی آب واحد نیروگاهی( تابلوهای 
حفاظت، کنترل و ابزار دقیق، سیســتم های هشدار و اعالم حریق، سیستمهای سرد 
کننده و تهویه مطبوع، انواع ترانس ها، تجهیزات پســت بالفصل ۴۰۰کیلو وات و انواع 
تجهیزات مکانیکی و برقی ، با توجه به عدم دسترسی به برخی قطعات، ابزار، تجهیزات 
و مصالح، به علت تحریم های اعمال شده بر کشورمان با کمک و همت متخصصان این 
مجموعــه با تجمیع تجربیات حاصله در دوره نصــب و راه اندازی و بکارگیری توان و 

ظرفیت داخلی کشور با کیفیت و سرعت مناسب در حال انجام می باشد.

مدیر گروه مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین: بزودی نفت خاورمیانه قربانی می شود

وزیر نیرو با اشاره به این که وزارت 
نیــرو دو تکلیــف عمده بــه منظور 
خدمت رســانی به مردم و تامین آب 
و برق پایدار دارد که شامل »مدیریت 
مصرف« و »اجرای طرح های توسعه 
برای افزایش ظرفیت« است،گفت: تا 
پایان ســال جاری ۱۱۲ طرح بزرگ 
صنعــت آب و برق افتتــاح و مرحله 

بهره برداری می رسد.
علی اکبــر محرابیــان در آییــن 
اختتامیه »جشــنواره ارزیابی روابط 
عمومی هــای صنعت آب و برق« که 
با حضور »علی اکبر کاظمی« مشاور 
وزیــر و مدیرکل دفتر روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت نیرو، »مریم 
کارگــر نجفی« معــاون تحقیقات و 
نیــرو، »احمد  وزیر  انســانی  منابع 
پشتیبانی  حقوقی،  معاون  حیدری« 
و امــور مجلس وزیــر نیرو و جمعی 
از مدیــران و فعاالن عرصــه روابط 
عمومــی صنعت آب و بــرق برگزار 
شــد، ضمن ابراز امیدواری نسبت به 
این جشــنواره،  نتایج  از  بهره مندی 
گفت: در وزارت نیرو دو تکلیف عمده 

به منظور خدمت رســانی به مردم و 
تامین آب و برق پایدار وجود دارد که 
شامل »مدیریت مصرف« و »اجرای 
طرح هــای توســعه بــرای افزایش 

ظرفیت« می شود.
نیــرو نقش فعــاالن حوزه  وزیر 
روابــط عمومی را در پیشــبرد این 
دو مولفــه حائز اهمیت دانســت و 
افزود: در صورتی که از ظرفیت های 
اطالع رســانی در جهت تبیین افکار 
عمومی به صورت مطلوب بهره الزم 
برده شود، می توان انتظار موفقیت را 
داشت در غیر این صورت احتمال آن 

نزدیک به صفر خواهد بود.
*»مدیریت مصرف« مهمترین 

محور در وزارت نیرو است
وی با تاکید بــر اینکه »مدیریت 
مصــرف« از مهمتریــن محورها در 
وزارت نیرو است، ادامه داد: چنانچه 
در ایــن زمینــه گام های اساســی 
برداشــته شــود، بی تردید با حداقل 
سرمایه گذاری، بهترین بازده و نتیجه 

حاصل می شود.
وزیر نیرو در ایــن رابطه تصریح 

کرد: در آغاز ســال ۱۴۰۰، کشور با 
ناترازی ۱۶ هزار مگاواتی روبرو بود که 
با رشد ۵  تا ۶ درصدی مصرف برق، 
وجود ناترازی بــه ۲۰ هزار مگاواتی 
در تابســتان ۱۴۰۱ پیش بینی شد، 
این درحالی است که با آغاز اقدامات 
در زمینه مدیریت مصرف و نیز با به 
کارگیری ظرفیت مدیریت این مهم و 
همراه کــردن مردم، اتفاق بزرگی در 

این حوزه رقم خورد.
محرابیان یادآور شد: با بهره مندی 
از روش های نوین، فناوری، تکنولوژی 
و غیــره می توان مــردم را در عرصه 
مدیریــت مصــرف آب و برق همراه 

کرد.
وی اظهــار کرد: فعــاالن عرصه 
روابــط عمومــی  در صنعــت آب و 
برق باید افــکار عمومی ۸۵ میلیون 
هموطن ایرانی را درباره اقداماتی که 
انجام شده و در حال پیشرفت است 
آگاه کنند و مقوله مدیریت مصرف را 
همراســتا با این امر پیش ببرند؛ این 
اقدام به لحاظ حجم و نحوه برقراری 

ارتباط بی تردید دشوار خواهد بود.

وزیر نیرو افزود: در نیمه اول سال 
آبی جاری شــاهد مدیریت مصرف 
نسبتا مناسب حوزه آب و برق بودیم 
که این امر، مرهون تالش و خدمات، 
تدابیر و برنامه ریزی همگرای فعاالن 
و مسئوالن روابط عمومی وزارت نیرو 

در اقصی نقاط کشور است.
*تعییــن هدف بــه منظور 
مدیریت مصرف برای سال آینده

وی با اشــاره بــه تعیین هدف به 

منظــور مدیریت مصرف در ســال 
این هدف گذاری،  افزود: در  پیش رو، 
برنامه ریزی هــای دقیقــی همراه با 
اعــداد و ارقام در بخش های مختلف 
خانگی، تجاری، اداری و غیره صورت 
گرفته است که در جلسات تخصصی 
مادرتخصصی  و  مربوطه  شرکت های 
این برنامه ها به تفصیل بیان می شود.

وزیر نیرو با تاکیــد بر اینکه ابزار 
رســانه باید کارآمد باشد، بیان کرد: 

الزم است این مهم با شناسایی افکار 
عمومی، روانشناســی اجتماعی و با 
استفاده از سیستم های که در کشور 

وجود دارد پیش برده شود.
محرابیــان با اشــاره به رشــد و 
پیشــرفت اجرا و افتتــاح پروژه های 
صنعت آب و برق، اضافه کرد: با روی 
کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال 
سفر به استان های مختلف به منظور 
پیشــبرد پروژه هــای ایــن صنعت، 
تصمیماتی اتخاذ شــد به طوری که 
پیشــبرد پروژه های مختلف از جمله 
ســاخت نیروگاه ها، طرح های شبکه، 
سدســازی، ایجاد کانال آبرســانی، 
احداث تصفیه خانه و غیره با سرعت 
و شیب مناسبی در حال انجام است.

*افتتــاح ۱۱۲ طــرح بزرگ 
پایان  تــا  برق  و  آب  صنعــت 

سال جاری
وی با بیــان اینکه تقریبا در همه 
استان های کشور طرح های متعددی 
در حــوزه آب و برق آمــاده افتتاح 
است، ابراز داشــت: پیش بینی شده 
اســت تا پایان سال جاری ۱۱۲ طرح 

بــزرگ صنعت آب و بــرق باحضور 
رئیــس جمهور افتتــاح و به مرحله 
بهره برداری برســد. محرابیان تاکید 
کرد: الزم است پازل اطالعات مدیران 
و فعاالن روابــط عمومی وزارت نیرو 
درباره خدمات و طرح های در دست 
اجرای صنعت آب و برق کامل باشد.

وزیر نیرو مخاطب شناســی را در 
فرآینــد آگاهی بخشــی جامعه یک 
اصل دانســت و گفت: بایــد در این 
باره نقاط قوت و ضعف شناســایی و 
در ادامه استراتژی الزم با بهره مندی 
از شــبکه های اطالع رســانی داخلی 

وخارجی تدوین شود.
وی نخســتین اصــل ارتبــاط با 
مخاطب را رعایت ادب، احترام و شان 
ملت ایران دانســت و افــزود: روابط 
عمومی ها برای اطالع رسانی به ملت 
شریف ایران باید در عین رعایت ادب 
درخواست خود را مطرح و در حوزه 

مدیریت مصرف، اطالع رسانی کنند.
*خبر خــوش وزیر نیرو برای 

مشترکان آب و برق
محرابیــان در ادامه از خبر خوش 

به مشترکان آب و برق سخن به میان 
 آورد و اظهار کرد: برای تابستان سال 
آینده در بخــش آب و برق در کنار 
اجرا و پیشــبرد طرح ها بسیار موثر 
و به مراتب بهتر؛ مشوق های بهتری 
به منظــور مدیریت مصــرف برای 

مشترکان برنامه ریزی شده است.
روابط  بــه مدیــران  وی خطاب 
عمومــی شــرکت های زیرمجموعه 
وزارت نیرو متذکر شــد: اصل بیان 
در زمان مناســب بســیار مهم است 
و الزم اســت از ابزار رســانه در این 
فضا بهــره کافی و الزم برده شــود؛ 
توجه به این نکته ضروری اســت که 
در اطالع رســانی افــراط و تفریطی 
صورت نگیرد و این مهم بر اســاس 

استانداردها پیش برده شود.
وزیــر نیرو در پایان خاطرنشــان 
کرد: روابــط عمومی هــا در صحنه 
جنگ افســران نقطه تقابل هستند، 
در عرصه آگاهی بخشی، نقطه اصلی 
طراح و اجرای دقیق و ظریف آگاهی 
بخشی و در همراه کردن کردن کل 

جامعه، طراح و مجری هستند.

وزیر نیرو خبر داد؛ افتتاح۱۱۲ طرح بزرگ صنعت آب و برق تا پایان سال جاری 

نیاز ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران
مدیرعامل شرکت فاضالب تهران از نیاز ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای ۷و۸ تصفیه خانه جنوب خبر داد و ابراز امیدواری کرد روند احداث این پروژه تسریع شود. عباسعلی مصرزاده با بیان اینکه اعتبار مورد 
نیاز برای تکمیل واحدهای ۷ و۸ در حدود ۲۰۰۰  میلیارد تومان پیش بینی شد، اظهار کرد: ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع عمومی، ۸۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل تهاتر نفت می باشد. 
وی با اشاره به مشارکت بانکی در این پروژه اظهار کرد: در بخش ماده ۵۶، موافقت بانک ملت گرفته شده و به زودی اعتبار این بخش تامین می شود اما تامین اعتبار از محل منابع عمومی و تهاتر نفت تاکنون تخصیص داده 
نشده است. مصرزاده با بیان این که شرکت فاضالب متعهد است بخش مایع واحدهای ۷ و ۸ تصفیه خانه را تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برساند، کفت: با بهره برداری از این واحدها، ۸۴ میلیون مترمکعب در سال به 
ظرفیت تولید پساب تصفیه خانه های شهر تهران افزوده می شود و مورد استفاده بخش کشاورزی و صنعت قرار می گیرد. او در ادامه تاکید کرد: تاکنون ۲.۵ میلیارد مترمکعب پساب تولیدی واحدهای یک تا ۶ تصفیه خانه 
فاضالب جنوب که در مدار بهره برداری است، در اختیار بخش کشاورزی قرارگرفته است. مصرزاده در ادامه با بیان این که تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران تنها تصفیه خانه ای است که از گاز حاصل از فرآیند تصفیه فاضالب 

شهری برق تولید می کند، گفت: از ابتدای بهره برداری این تصفیه خانه تاکنون ۱۴۰ هزار مگاوات برق در این تصفیه خانه تولید و بخشی از آن به شبکه توزیع برق متصل شده است. 

سخنگوی کمیسیون انرژی تشریح کرد؛

تخصیص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو چگونه خواهد بود؟

خبر

خبر
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فرمانده کل انتظامی: برخورد با سارقان شدید و بازدارنده خواهد بود
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه برخورد با سارقان شدید و بازدارنده خواهد بود گفت: نگرانی ها و دغدغه های مردم را در زمینه سرقت کاهش خواهیم داد. سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیالن با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در ابالغ حکم فرماندهی انتظامی کشور، اولین فرمان ایشان را جلب رضایت خداوند و 
در امتداد آن جلب رضایت مردم اعالم کرد. وی افزود: تامین امنیت و آسایش عمومی مردم، ارتقاء توانمندی و حفظ شان و منزلت پلیس، آموزش پلیس های تخصصی و کمک سایر دستگاه ها به پلیس 
از جمله مهمترین فرمان های مقام معظم رهبری است. فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با اشاره به شروع طرح گسترده پلیس برای برخورد با سارقان افزود: برخورد با سارقان شدید و بازدارنده خواهد 
بود. رادان با بیان اینکه سرقت یک کاسبی سهل برای سارقان شده است بیان کرد: با اقتدار و با حمایت دستگاه قضائی اجازه عرض اندام به سارقان را نخواهیم داد و نگرانی ها و دغدغه های مردم را 
در زمینه سرقت را کاهش خواهیم داد. وی عنوان کرد: شرایط برای انجام ماموریت های انتظامی مهیا بوده و با کمک همه دستگاه ها رضایت مردم و خداوند را کسب خواهیم کرد. رئیس پلیس کشور، 
گیالن را استانی مستعد با مسئوالنی بسیجی و وظیفه شناس برای انجام وظیفه دانست و خاطرنشان کرد: باید براساس تکلیف، رضایت خداوند در همه عرصه ها را فراهم کنیم.

انسیه خزعلی:

اگر زیرساخت مناسب باشد ورود زنان به ورزشگاه ها منعی ندارد
معاون رئیس جمهــور در امور زنان و 
خانواده با بیان اینکه می خواهیم مسائل 
مربوط به زنان بیشتر در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی دیده شود، گفت: از سال گذشته 
تالش کردیم این ریــل را عوض کنیم و 
مساله زنان را بهتر بیان کنیم تا با برطرف 
کــردن خألهــای حیطــه زن و خانواده 

عدالت در جامعه حاکم شود.
انســیه خزعلی معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده که میهمان سی و 
نهمین نشست میان دوره ای اتحادیه دفتر 
تحکیم وحدت بود، در بخشی از سخنان 
خود اظهــار کرد: معاونت امــور زنان به 
صورت ستادی فعالیت می کند که در این 
حوزه در امر سیاســت گذاری، هماهنگی، 
رصد و ارزیابی فعال است و در بحث اجرا 
ورود نمی کند، اما باید طوری برنامه ریزی 
کند که بقیه نهادهــای اجرایی در حوزه 

زنان وظایف خود را انجام بدهند. 
خزعلــی با اشــاره به اینکــه معموال 
معاونت زنان بیشــتر جنبه تشــریفاتی 
داشته و سیاست زدگی بر آن غالب شده 
بود عنوان کرد: در ســال گذشته تالش 

کردیم این جهت گیری تغییر کند.
وی افزود: هرچند تغییر ریل و جهت 
هــم کار راحتی نیســت و هنگامی که 

صحبت از مســائل زنان می شود بحث به 
سیاست و  مسائل عمومی کشور کشیده 
می شــود اما ما به دنبال آن هســتیم که 
مســائل مربوط به حوزه زنان بیشتر در 

حیطه فرهنگی و اجتماعی دیده شود. 
معاون رئیس جمهــور در امور زنان و 
خانــواده، با توضیح اینکــه معاونت زنان 
اجرایی  تا دســتگاه های  تالش داشــته 
فعال تر شــوند، گفت: خیلی از قوانین ما 
خوب انجام نمی شــود و مشکل اجرایی 
داریم. برای نهادهایی که باید این قوانین 
را اجرا کنند در ســفرهای استانی اعتبار 
ویژه در حوزه زنان تصویب شــده و پس 
از آن معاونت پیگیــری می کند که این 
اعتبارات در جای درست خودش مصرف 
شــود.  خزعلی همچنین به تالش برای 
اجرایی شــدن برخــی نیازها اشــاره و 
تصریح کرد: به عنــوان نمونه برای حل 
مشــکل مسکن چهارقلوها که با توجه به 
کم بودن تعداد و قابلیت اجرایی بیشــتر 
امیدواریم  انجام شد که  ریل گذاری هایی 
این امر زمینه ای برای توسعه پشتیبانی 

از خانواده های پرجمعیت شود.
همچنیــن خزعلــی پــس از اتمام 
سخنرانی خود در بخشی دیگر از مراسم 

به پرسش و پاسخ دانشجویی پرداختند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور 
بانوان در ورزشگاه ها، گفت: اگر زیرساخت 
مناســب باشــد، هیچ منعی وجود ندارد 
ولی باید شــرایطی فراهم شود که ارزش 
و کرامت زن خدشــه دار نشود. البته این 
موضوع بایــد در جایگاه و حد خود بدان 
پرداخته می شد نه چنانکه شاهد بودیم 
به عنوان یک ابــزار برای تحریک جامعه 
چندان به آن بال و پر داده شود و التهاب 
آفرینی انجــام دهند که موجب جریانات 

ناگواری مثل دختر آبی باشیم.  
به  پاســخ  معــاون رئیس جمهور در 
ســوال دیگر با  مضمــون اینکه آیا برای 
دانشــجویان همانند پسرتان امکان سفر 
به دیگــر کشــورها وجــود دارد، اظهار 
داشت: بله قطعا و کسانی در حیطه کاری 
مشابه پســر من االن پیشنهادهای کاری 
دریافــت می کنند و متاســفانه از جانب 
دولت های خارجی امکانات کار و فعالیت 
در اختیارشان می گذارند و مهاجرت می 
کنند ولی فرزند اینجانــب نه از امکانات 
دولت های دیگــر و نه دولــت خودمان 
استفاده نکرد و مهاجرت نکرد؛ در دولت 
گذشته که بنده هیچ مسئولیتی نداشتم 
برای توســعه کار نرم افزاری که در مرکز 
رشد دانشگاه آن را پایه گذاری کرده بود 

به خارج رفت و در این دولت همانطور که 
گفته بودم برگشته است و هم اکنون در 
داخل کشور بسر می برد و این سفر کاری 
را از طریق فروش نرم افزار و بدون هرگونه 
مساعدتی از سوی اینجانب و پدرش انجام 
داده است. معاون رئیس جمهور در ادامه 
دربــاره ۲۰۳۰ و حق تحفظ توضیح داد: 
تحفظ یعنــی در تعامالت بیــن المللی 
از جملــه مدیریت بر آمــوزش زنان در 
آیورا، مــا ارزش های خودمــان را حفظ 
می کنیم. ما در آیورا )اتحادیه کشورهای 
حاشــیه اقیانوس هند( رئیــس کارگروه 
توانمندسازی اقتصادی زنان هستیم و در 
آن به بانوان کشورهای دیگر در حوزه های 
فعالیت های اقتصــادی آموزش هایی را با 
حفظ ارزش های خودمان ارائه می دهیم. 
و همانطور که تاکید کردم هیچ ربطی به 
اجرای ســند ۲۰۳۰ در داخل ندارد و با 
قاطعیت عدم تعهد به اجرای این ســند 
را در داخل بدون هر گونه شــرطی اعالم 
کرده ایم. خزعلی در پاســخ به ســوالی 
دیگر درخصوص تحکیــم بحث حجاب 
خاطر نشان کرد: شورای انقالب فرهنگی 
وظیفه سیاســت گذاری را دارد و مشکل 
اجرا هســت که به وزارتخانه های مختلف 
مربــوط می شــود. ما تالش  خــود را در 

بخــش فرهنگی می کنیم و در طرحی با 
عنوان زیست عفیفانه تربیت مربیانی برای 
آموزش خانواده ها اهتمام داریم. همچنین 
برای ســربازان هم آموزش ویــژه ای با 
همکاری وزارت دفاع در دست انجام است. 
در زمینه سینما هم وزارت ارشاد کارهایی 
را انجام داده که اگر توجه کرده باشــید 
وضعیت امسال بهتر از سال های گذشته 
بوده و شــرایطی فراهم شد تا افرادی که 
فرصت دیده شدن نداشتند، خصوصا فیلم 
اولی ها و جوانــان زمینه بروز توانمندی 
داشته باشــند. معاون رئیس جمهور در 
امور زنان و خانواده، در خصوص ســوالی 

درباره برگــزاری کنگره بین المللی بانوان 
که آیا در اوضاع ملتهب کنونی در جهان 
برگزاری آن مناســب بــود، توضیح داد: 
بلــه، به نظرم بهترین وقت برای برگزاری 
کنگره بین المللی بود زیرا می خواســتند 
بگویند ایران را منزوی کردیم در حالی که 
چنین نبود و کشــورها با ما همراه بودند. 
این موضوع هم در موقعیت سیاسی و هم 
اقتصادی کشــور موثر بود و خواهد بود و 
برگزاری آن در این دوره بهترین موقعیت 
بود و باید بدانیم که از طریق دیپلماسی 
زنان در جهان بسیاری از کارها را می شود، 

انجام داد.

هشدار به مشاوران امالک

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی جرم است
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: به مشاوران امالکی که اقدام به خرید 
و فروش غیرقانونی امتیاز طرح های اقدام ملی و نهضت ملی مســکن می کنند هشدار 

می دهیم که این اقدامی غیرقانونی و مجرمانه است.
خلیل محبت خواه اظهــار کرد: بنابر گزارش های واصله مردمی و مراجع نظارتی، 
تعدادی از مشــاوران امالک در سطح شهرستان های اســتان تهران اقدام به خرید و 
فروش غیرقانونی امتیاز طرح های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن می کنند که 
این امر با توجه به ناآگاهی برخــی خریداران امتیازها و درنهایت درگیری پروژه ها با 
پرونده های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم موجب متضرر شدن مردم 
می شــود. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: قانون پیش فروش ساختمان و 
آئین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن مشخص کرده تمامی امور مربوط به این دو 
طرح )اقدام ملی و نهضت ملی مسکن( باید مطابق با دستورالعمل و نمونه قراردادهای 
ابالغی وزارت راه و شهرســازی باشــد پس خرید و فروش های امتیــاز این طرح ها 
توسط مشــاورین امالک غیرقانونی و اقدامی مجرمانه است. محبت خواه تاکید کرد: 
از شهروندان و هم اســتانی های عزیز درخواست دارم فریب مشاورین امالک سودجو 

را نخورند. 

مدیرکل نوسازی مدارس استان:

۱۵۰۰ مدرسه در خوزستان نیازمند بازسازی اند
مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزســتان با اشاره به وجود ۵ هزار و 
۸۰۰ مدرســه در اســتان گفت: یک هزار و ۵۰۰ مدرسه معادل ۲۸ درصد از مدارس 
استان خوزستان به تخریب و بازسازی نیاز دارند. محمد سعیدی پور با اشاره به وجود 
۴۶۰ مدرسه سنگی با یک هزار و ۲۴۰ کالس سنگی در استان خوزستان، اظهار کرد: 
با اجرای طرح حذف مدارس ســنگی از سال ۹۹، در تالش هستیم که این مدارس را 
تا سال آینده به مدارس ساختمانی تغییر دهیم. وی افزود: از این تعداد، تاکنون ۳۴۴ 
کالس درس جایگزین شده و هم اکنون نیز ساخت ۲۶۱ کالس درس سنگی در دست 

اجرا است و اعتبار مورد نیاز این پروژه ها ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 
با بیان اینکه بارندگی های اخیر تا حد چشــمگیری به 
بهترشدن وضعیت آبخوان ها در برخی استان ها شده که 
برف بیشتری دریافت کرده اند، گفت: با وجود کمبود ۲۰ 
میلیمتری بارندگی ها نسبت به بلندمدت با ذوب ذخایر 

برفی، بارندگی ها بیشتر از میانگین بلندمدت می شوند.
آبخوان ها همان ســفره های آب زیرزمینی هســتند 
کــه در حوزه های آبخیز قرار دارند. در واقع آبخوان داری 
به معنای مدیریت آبخوان ها اســت. اراضی دشت ها در 
آبخوان ها قرار گرفته اند و چاه های حفر شده در دشت ها 
از آبخوان ها بهره بــرداری می کنند. در پی حفر بی رویه 
چاه و برداشــت زیاد آب از آبخوان ها و کاهش ســطح 
آب های زیرزمینی مشــکالت بســیار زیــادی همچون 
فرونشست زمین را به وجود آورده است اما بارندگی های 
اخیر تاحدودی به بهبود وضعیت آبخوان ها کمک کرده 
است و به گفته رضا بیانی-  مدیرکل اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان تهران - پیش بینی می شود که در 
ســال جاری آبخوان ها در اســتان هایی همچون شمال 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، ناحیه رویشی زاگرس 
و استان های آذربایجان شرقی و غربی و بهترین وضعیت 

خود برسند.  
رضا بیانی با توجه به بارندگی های اخیر درباره میزان 
بارندگی ها و ذخایــر آب در آبخوان ها اظهار کرد: میزان 
بارندگی های کشور تاکنون بدون در نظر گرفتن برف های 
ذوب نشــده نزدیک به ۱۰۰ میلیمتر ثبت شده این در 

حالیســت که میانگین بارندگی هــا در بلندمدت حدود 
۱۲۰ میلیمتر اســت بنابراین در حال حاضر نسبت به 
بلندمدت حدود ۲۰ میلیمتر کمبود بارش داریم اما اگر 
ذخایر برفی نیز ذوب شوند، پیش بینی می شود که میزان 

بارندگی ها بیشتر از میانگین بلندمدت شود. 
وی افزود: محدوده خط برف کشــور در حال حاضر 
۴۰ میلیون هکتار اســت، در صورتی که طی چهار سال 
گذشته مساحتی که در کشور برف دریافت می کرد ۱۴ 
میلیون هکتار بود و اگر میانگین ارتفاع برفی که در کشور 
ثبت شده اســت نزدیک به ۵۰ سانتیمتر باشد، در ۴۰ 
میلیون هکتار، میلیاردها لیتر آب به صورت برف ذخیره 

می شود. 
مدیــرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
تهران با تاکید بــر نفوذ آب های زیرزمینی در آبخوان ها 
توسط پوشش گیاهی، جنگل کاری، جنگل های طبیعی 
در کشور همچنین اراضی دیم موجود به عنوان مسئله ای 
مهم اظهار کرد: با توجه به بارندگی های کشــور شرایط 
برای کشــاورزی دیم می تواند دوباره فراهم شود و حتی 
می توانیم از بذر هیبرید برای تولید گندم استفاده کنیم و 

با کمک آن در کاشت گندم به خودکفایی برسیم. 
وی در پاســخ به این پرســش که آیا مناسب بودن 
بارندگی های اخیر به معنای پر شدن آبخوان ها و آب های 
زیرزمینی و رفع کمبود آب اســت یا خیر؟ اظهار کرد: 
تقریبا ۵۰ درصد از بارندگی ها تبخیر می شود، ۲۵ درصد 
به صورت روان آب و ۲۵ درصد نیز در زمین نفوذ می کند 

البته چون بیشــترین میزان بارندگی در کشور در فصل 
زمســتان رخ می دهد بنابراین میزان تبخیر کمتر از ۵۰ 

درصد است. 
مدیــرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
تهران ادامه داد: عملیات آبخیــزداری نیز در هر هکتار  
۵۲۰ متر مکعب آب نفوذ می دهد. جنگل ها و عرصه های 
مرتعی نیز که مســاحت آن ها حدود ۸۲ میلیون هکتار 
است. حدود ۵۰ میلیون هکتار از این میزان، عرصه های 
مرتعی درجه یک و درجه دو هستند و در هر هکتار مرتع 
نیز نزدیک به ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ مترمکعب آب نفوذ می کند. 
بیانی با تاکید بر درجه یک و دو بودن بیشــتر مراتع 
کشــور گفت: باتوجه به میزان بــارش برف و باران طی 
زمســتان، برف و باران در برخورد به پوشــش گیاهی با 
ســرعت کمتری جاری می شــوند بنابراین به تدریج در 

خاک نفوذ می کنند. 

شــهردار تهــران گفت: راه حــل ما بــرای تدبیر 
مشکالت، جلب مشارکت مردم و نهادهای مختلف برای 
ســرمایه گذاری در پروژه های شــهر تهران و همچنین 

مولدسازی اموال شهرداری است.
جلسه بررســی نحوه توزیع قبوض عوارض نوسازی 
و پســماند صبح دیروز با حضور علیرضا زاکانی شهردار 
تهران، علیرضا جاوید معاون هماهنگی و امور مناطق، 
لطف اهلل فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری 

تهران و شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران برگزار شد.
نوسازی حمل و نقل شهری تهران ۵۰۷ همت اعتبار 

الزم دارد
علیرضا زاکانی شــهردار تهران در این جلسه گفت: 
در پایتخت طی ســالهای گذشته با یک عقب افتادگی 
تاریخی روبرو بوده ایم که برای حل آن، هم به کار بزرگ 
و هم به اعتبار ســنگین نیاز داریم؛ مثاًل در یک نمونه 
نوســازی حمل و نقل شهری تهران ۵۰۷ همت اعتبار 

الزم دارد که رقم بزرگی  است.
وی افزود: در وجه دیگر ماجرا درآمدهای شهرداری 
نیز کفاف جبران عقب ماندگی ها را نمی دهد؛ به همین 
جهت قدرت عمل ما نســبت به قبل کاهش پیدا کرده 

و در مقایسه با ابتدای دهه نود، یک پنجم شده است.
شــهردار تهران با اشــاره به راهکارهای شهرداری 

برای مدیریت شهر در چنین شرایطی گفت: راه حل ما 
برای تدبیر مشکالت، جلب مشارکت مردم و نهادهای 
مختلف برای سرمایه گذاری در پروژه های شهر تهران 
و همچنین مولدسازی اموال شهرداری است؛ به همین 
جهت باید شهرداران مناطق ۲۲ گانه پایتخت با تشکیل 
اتاق های فکر مختلف، دنبال به کارگیری خالقیت برای 
اســتفاده از ظرفیت های بزرگ مناطق باشند، زیرا اگر 
کار علمی و فوق العاده ای نکنیم نمی توانیم انتظار ایجاد 

تحولی همه جانبه در شهر تهران را داشته باشیم.
علیرضا جاوید معــاون هماهنگــی و امور مناطق 
شهرداری نیز در گزارشی پیرامون رقم عوارض نوسازی 
و پســماند با بیان اینکه رقم این عوارض ۸ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان است، اظهار کرد: با توجه به بخشودگی 
کم نظیری که در نظر گرفته شده و حتی شامل جرائم 
سال های دور نیز می شود، پیش بینی می شود امسال 

ضریب تحقق درآمدی بیشتری داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: سال های قبل این ضریب تحقق 
قابل توجه نبوده و شــهروندان در مواردی چون هنگام 

انتقال امالک و ... ناچار نشــوند، عوارض شــهرداری را 
پرداخت نمی کنند؛ با این حال مطابق برنامه ریزی های 
صورت گرفته پیش بینی می شود حداقل ۲ هزار میلیارد 
تومان از ایــن ۸ هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان عوارض 

وصول شود.
لطف اهلل فروزنــده معاون مالی و اقتصاد شــهری 
شــهرداری تهران نیز در گزارشــی پیرامون نحوه اخذ 
عوارض نوســازی، کســب و پیشه و پســماند گفت: 
برای دریافت عــوارض برنامه ریزی های متفاوتی انجام 
داده ایــم؛ به عنوان مثال توزیــع فیش های عوارض در 
میان شهروندان امسال به جای شرکت پست بر عهده 
کارکنان شــهرداری های مناطق مختلف گذاشته شده  
است. علی خشــنود مدیرکل اداره تشخیص و وصول 
درآمد شــهرداری تهران هم در ادامه این جلسه اظهار 
کرد: در سال گذشته بالغ بر هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان 
رقم وصولی شهرداری از قبض های عوارض بوده اما در 
سال جاری تا ۲۰ دی ماه و قبل از توزیع قبوض حدود 

هزار و ۲۰ میلیارد تومان عوارض دریافت کرده ایم.
بر اســاس گزارش سایت شهر، وی با بیان اینکه در 
صورت توزیع مناسب قبوض پیش بینی می شود امسال 
حداقل رقــم وصولی ما ۲ همت باشــد، تصریح کرد: 
مطابق قانون درآمدهای پایدار، امسال بخشودگی خوبی 
در بخش عوارض نوسازی در نظر گرفته شده است که 
مطابق آن تمامی تخلفات شــهروندان از ســال ۱۳۴۸ 
تاکنون قابلیت بخشــش دارد و همین مسئله می تواند 

مشوق خوبی برای پرداخت عوارض باشد.

بارندگی ها کم آبی کشور را جبران کرد؟

رئیس گــروه منابع آب و پایش تاالب ها ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: به رغم جلسات، مکاتبات و پیگیری های 
انجام شــده، تاکنون همکاری ثمربخشی از سوی شرکت های 
آب منطقه ای وابســته به وزارت نیرو صورت نپذیرفته اســت و 
چنانچه اقدامی انجام شــده، به صورت کوتــاه مدت و مقطعی 
بوده و پاسخگوی تامین نیاز محیط زیستی و جلوگیری از آثار 

تخریبی بلند مدت در تاالب ها نبوده است.
صدیقه مدرس طباطبایی با اشاره به اصلی ترین فعالیت های 
سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از تاالب های کشور 
اظهار کرد: تعیین و نظارت بر تامین نیاز آبی محیط زیســتی 
تاالب ها و رودخانه های کشور، تهیه و اجرای برنامه های حفاظت 
و احیــای تاالب ها، تهیه و اجرای برنامه مدیریت جامع تاالب ها 
با رویکرد زیســت بومی و پایش تاالب های کشور از اصلی ترین 
فعالیت های ســازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از 

تاالب های کشور است.
وی درباره تعداد تاالب های تحت مدیریت سازمان برای احیا 
گفت: در حال حاضر تعداد ۲۲۶ تاالب شامل تاالب های فهرست 
آیین نامــه اجرایی قانون حفاظت، احیــا و مدیریت تاالب های 
کشــور تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیست است. 
بیشتر این تاالب ها - که وسعتی در حدود ۴.۳ میلیون هکتار از 
کل مساحت کشور را در برگرفته اند - دارای برنامه های مدیریت 
و احیا هســتند. مدرس طباطبایی ادامه داد: از میان این تاالب  
تعــداد ۲۵ مجموعه تاالبی از جمله تاالب هــای ارومیه، انزلی، 
میانکاله و خلیج گرگان، گاوخونی، ارژن و پریشــان، شادگان و 
هامون با وســعتی حدود ۴.۱ میلیون هکتار از جمله تاالب های 

رامسر سایت ایران هستند.
* تکالیــف قانونی مرتبط با تعیین و تامین نیاز 

آبی محیط زیستی تاالب های کشور
رئیس گــروه منابع آب و پایش تاالب ها ســازمان حفاظت 
محیط زیست با استناد به ماده ۲ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت 

تاالب های کشور به وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست اشاره 
کرد و توضیح داد: براســاس این ماده سازمان مکلف است نیاز 
آبی محیط زیستی تاالب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است 
ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون، نسبت به تخصیص و تأمین 
آن اقدام کند. در راســتای اجرای قانون و با توجه به حساسیت 
و شکنندگی وضعیت منابع آب و محیط زیست در حوضه های 
آبخیز تاالب ها و رودخانه ها، همچنین به منظور حفظ سالمتی و 
پایداری و امکان ارائه خدمات اکوسیستمی توسط آن ها، نیاز آبی 
محیط زیستی تاالب ها مطالعه و برای سه وضعیت خشکسالی، 
نرمال و ترســالی تعیین و در قالب جــداول توزیع ماهانه ارائه 

می شود.
مدرس طباطبایی باتوجه بــه رویکرد حوضه ای وزارت نیرو 
توضیــح داد: باتوجه به این رویکــرد در خصوص حجم منابع 
آب ســطحی قابل برنامه ریزی برای مصارف محیط زیستی و 
پایداری جریان و از آنجا که پس از خاتمه مطالعات تعیین نیاز 
آبی محیط زیستی تاالب ها و رودخانه ها و پیگیری تخصیص و 
تامین آب توسط ســازمان حفاظت محیط زیست، تامین آب 
مورد نیاز تاالب ها از سوی وزارت نیرو به صورت حوضه ای صورت 
می پذیرد، شرح خدمات تعیین نیاز آبی محیط زیستی مصوب 

سازمان به صورت حوضه ای تدوین شده است.

مدیــرکل آموزش و پرورش مازنــدران درباره موضوع قطع 
همکاری معلم قائمشــهری بابت انتشــار کلیپــی با محتوای 
نامناســب گفت: این خانم معلم اخراج نشده بود که مجدد به 
کار دعوت شــود و فردا در محــل کار خود حاضر خواهد بود و 

همکاری با وی ادامه دارد.
حسین کمالی پاشاکالئی با تشریح کامل آنچه طی این مدت 
اتفاق افتاده اظهار کرد: مستحضر هستید این موضوعی که اخیرا 
رخ داد، مطابق آنچه نبود که در رسانه ها به آن اشاره و پرداخته 
شد. این خانم معلم تا روز چهارشنبه در محل کار حضور داشتند 
و پنجشنبه و شنبه نیز که تعطیل بود و فردا به محل کار خود 
می رود و فضای رســانه ای این موضوع را به شیوه خود منعکس 

کردند.
کمالــی پاشــاکالیی، افزود: به محض انتشــار این کلیپ با 
محتوای نامناســب در فضای رسانه ای، آموزش پرورش مطلب 
را بررسی کرد و واحدهای نظارتی تصمیم گرفتند که مانع ادامه 
همکاری این معلم شــوند؛ در چنین مواردی روال به این شکل 

است که مراتب باید طی نامه ای به معلم ابالغ شود.
وی خاطرنشــان کرد: پس از ابالغ نامه به خانم معلم مبنی 
بر بیان توضیحات و اعالم دفاعیات، متاســفانه برای خانم معلم 
کاری پیش  آمد که نتوانست برای عرض توضیحات مراجعه کند.

مدیرکل آمــوزش و پرورش مازندران تصریح کرد: ما به رغم 
وجــود تعطیالت در طی این ۲ روز مراتب را بررســی کردیم و 
شخص اســتاندار مازندران نیز طی تماسی دستور موکد دادند 
مبنی بر اینکه این پرونده هرچه ســریعتر بــه طور فوق العاده 
بررسی شود، در نتیجه واحدهای نظارتی به دلیل اهمیت مسئله 
بسیج شدند. کمالی پاشــاکالیی متذکر شد: با توجه به اظهار 
ندامت و پشــیمانی این خانم معلم و نیــز اظهار به ناآگاهی از 
محتوا و بیان اینکه هیچگونه قصد و نیت سوء و تخریبی نداشته 
و خطایی در این ارتباط صورت گرفته اســت، وی درخواســت 

چشم پوشی از خطا و اعطای فرصت جبران داشت.

وی بــا بیان اینکه این معلم همچنین در ادامه طی ارتباطی 
با آیت اهلل معلمی، نمایندگان خبــرگان رهبری در مازندران و 
نیز تماس با استاندار مازندران به عنوان رئیس شورای آموزش 
پرورش، پیگیر موضوع بود، تاکید کرد: استاندار در این رابطه به 
ما دستور دادند که این پرونده مورد ارزیابی و بررسی مجدد قرار 
گرفته و اگر امکان بازگشــت به کار وجود دارد، این خانم معلم 

جوان به کار بازگردد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازنــدران افزود: امروز بالفاصله 
جلســه ای به همین منظور تشــکیل شد و مســئوالن ذیربط 

فراخوانده شده و ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
کمالی پاشــاکالیی تصریح کرد: با توجه به اینکه اســتاندار 
رئیس شــورای آموزش و پرورش و نیز نماینــده دولت بوده و 
ارتباط ســازمانی فی مابین وجود دارد، موضوع به شــکل ویژه 
بررسی شــد و با توجه به اظهارات خانم معلم مشاهده شد که 
زمینه برای اصالح در وی وجود دارد و این معلم می تواند جبران 
کنــد زیرا به حرفه معلمی عالقه دارد، منتها در مورد آن کلیپ 
بارها عنوان کرد که قصد و غرضی نداشــته و اشتباه رخ داده و 

اکنون پشیمان است و درخواست فرصت جبران کرد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر بنا به گفته های آیت اهلل معلمی 
به مناسبت روز مبعث و درخواســت بخشش، این اقدام انجام 

شد و خانم معلم از دانش آموزان و خانواده ها عذرخواهی کرد.

معلم قائمشهری در محل کار حاضر خواهد بودانتقاد محیط زیست از همکاری اندک وزارت نیرو برای تامین حق آبه تاالب ها

عضو شورای شهر تهران در مورد سرانجام 
نامه اعضای شورای شــهر به سران قوا برای 
حل مشکل آلودگی هوای پایتخت توضیحاتی 

ارائه کرد.
ناصر امانی   در مورد سرانجام نامه اعضای 
شورای شهر به ســران قوا برای حل مشکل 
آلودگی هــوای پایتخت، گفت:  چندی قبل 
اعضای شــورای شــهر تهران طی نامه ای به 

ســران قوا با اشاره به مسئله آلودگی هوا، در مورد وضعیت هوای پایتخت که آلودگی 
آن عمدتا ناشی از تردد وسایل نقلیه است، هشدار دادند.

وی با بیان اینکه برابر اعالم پلیس راهور میزان خودروهای تردد کننده در تهران، 
۸ برابر معابر است که بخش عمده ای از این خودروها فرسوده هستند، ادامه داد: پس 
به طور طبیعی حرکت در تهران به سختی خواهد بود و آلودگی هوا نیز افزایش خواهد 
یافت و اگر نتوانیم مســئله ترافیک را حل کنیم، موضوع آلودگی هوا نیز حل نخواهد 
شد به همین دلیل ما اصرار داشتیم که در برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران چند 

موضوع محوری همچون حل مسئله ترافیک، با توسعه حمل و نقل عمومی است.
امانی با بیان اینکه یکی از اعضای شــورای شهر در تذکری اعالم کرد که تنها ۸۰ 
میلیارد تومان برای آلودگی هوا به تهران اختصاص داده شده است که فقط می شود 
چند متر مترو با این پول ســاخت، گفت: با این پول نمی شــود مشکل تهران را حل 
کرد و ما در آن نامه گفتیم که سران سه قوه باید طرحی نو ارائه دهند وگرنه مشکل 

آلودگی هوای پایتخت و ترافیک با این روش ها حل نمی شود.
وی در مورد سرانجام نامه اعضای شورا به سران قوا گفت: رئیس جمهور نامه را به 
۵ وزراتخانه ارجاع دادند؛ اما این ارجاع باید اقدام عملی داشته باشد و انتظار داشتیم 
این دستور در بودجه ۱۴۰۲ خود را نشان دهد که نداد، چراکه وقتی بودجه به مجلس 
رفت،  مجلس هم نمی تواند برابر قانون به ساختار بودجه دست ببرد و بیش از منابعی 

که دولت در نظر گرفته، اعتبار پیش بینی کند.
امانی افزود: رئیس قوه قضائیه نیز موضوع را به ســازمان بازرســی ارجاع داده که 

وظیفه بازرسی، در مورد ترک فعل ها است و کار اجرایی نمی کند.

 سرانجام نامه شورای شهر به سران قوا 
در مورد آلودگی هوای تهران

زاکانی:
راه حل مشکالت تهران، مولدسازی 

اموال شهرداری است
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حسن ناهید، موسیقیدان و نوازنده پیشکسوت نی شامگاه پنجشنبه ۲۷ بهمن در 
سن ۷۹ سالگی در منزل دار فانی را وداع گفت.

اســتاد ناهید متولد ۱۳۲۲ بود و از ۱۰ سالگی کار در حوزه موسیقی را آغاز کرد. 
او از ۱۸ ســالگی نزد حسین تهرانی آموزش دید و از شاگردان زنده یاد حسن کسایی، 
نوازنده مطرح نی بود. این نوازنده سابقه همکاری با ارکسترهای ایرانی و خارجی را در 

کارنامه کاری خود داشت.
محمود ســاالری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در پیامی 
درگذشــت استاد حسن ناهید، موسیقیدان و نوازنده پیشکسوت نی را تسلیت گفت. 
در متن پیام تســلیت معاون امور هنری آمده است: »خبر ضایعه درگذشت هنرمند 
برجســته استاد حسن ناهید باعث تاسف و تاثر گردید. در تاریخ هنر موسیقی ایران، 
بخش قابل توجهی از اصالت و هویت سازها برگرفته از حضور اساتید صاحبنامی است 
که با دل و جان خود، برای اعتالی موســیقی ایران زمین عمر گرانبهای خود را صرف 
کرده اند و در این رهگذر استاد حسن ناهید یکی از چهره های ماندگار و بی بدیل هنر 
این سرزمین بودند که نوای نی ایشان با روحشان عجین بود. اینجانب درگذشت استاد 
حسن ناهید را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت گفته و رحمت و 

غفران الهی و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال مسئلت می کنم.«
محمد اله یاری فومنی، مدیر کل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

در پیامی درگذشت استاد حسن ناهید را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است:
»جامعه هنری ایران دگربار در اندوه از دســت دادن استادی یگانه اندوهناک شد. 
بزرگمردی از تبار فرهنگ و هنر موسیقی و چهره ماندگاری که عمری نغمه و نی را به 
هم آمیخت و اینک از میان ما رفت.  استاد ناهید شخصیت تکرارنشدنی بود که سال ها 
خالصانه و عاشقانه، خدمات بی پایانی را به موسیقی ایران ارائه داد. بی شک نام ایشان بر 
تارک سپیدۀ فرهنگ پُربار موسیقایی این سرزمین خواهد درخشید و هر زمان نام ساز 
نی بیاید، ناخوادآگاه یاد ایشــان در  ذهن تداعی خواهد شد. درگذشت استاد بزرگ و 
گرانقدر موسیقی ایران، مرحوم حسن ناهید را به خانواده ایشان و جامعه موسیقی ایران 
تسلیت عرض کرده و برای دوستداران صدای جادویی و جاودانه »نی« ایشان، صبوری 

و شکیبایی آرزو می کنم. یاد استاد گرامی و راهشان پررهرو باد.«

احسان علیخانی حاشیه ساز شد؛

از غیبت در تلویزیون تا ماجرای مهاجرت
احسان علیخانی که یک ســال پس از حضور در پشت صحنه رئالیتی شو »جوکر« 
و توقف همکاری با تلویزیون، در هیچ برنامه تصویری حاضر نشــده، حاال با گمانه هایی 
مبنی بر مهاجرتش در برخی رســانه ها مواجه شده اســت که سرانجام او را به واکنش 
واداشــت. علیخانی که مدتی است در تلویزیون حضور فعالی ندارد، با تولید سری برنامه 
های »عصرجدید« و »ماه عســل« شناخته می شد، اما پس از مدتی به شبکه نمایش 
خانگــی رفت و برنامه »جوکر« را برای یکی از پلتفرم ها با فضایی کامال متفاوت و طنز 
ساخت. در ابتدا حضور علیخانی در این برنامه چندان علنی به نظر نمی رسید اما پس از 
انتشار خبرهایی درباره همکاری با »جوکر« و اضافه شدن نامش در تیتراژ، این مجری و 
برنامه ساز در قسمت پایانی مقابل دوربین حاضر شد تا در گفت وگویی با شرکت کننده 
های نهایی، توضیحاتی را درباره نحوه ساخت برنامه جدیدش در شبکه نمایش خانگی ارائه 
کند. با پایان »جوکر« اما تا مدتی خبری از احسان علیخانی روی آنتن تلویزیون یا رسانه 
های مجازی نبود تا اینکه زمزمه هایی درباره مهاجرتش به گوش رسید؛ خبری که حاال با 
انتشار متنی در فضای مجازی توسط این مجری تکذیب می شود. با این همه علیخانی در 
مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرده، مطالب منتشرشده درباره مهاجرتش را نادرست 
خوانده و در عین حال از سفر به خوی و حضور در کنار مردم این شهر زلزله زده خبر داده 
اســت. او در بخشی از این متن آورده است: »من از مرداد تا االن جز سفر به خوی، هیچ 
سفر دیگه ای نداشتم، قصد خروج از کشور رو هم نداشتم. ضمن اینکه از آغاز مهرماه به 

بنده اعالم شد ممنوع الخروجم و این ممنوعیت تا همین لحظه ادامه دارد.«

پیام های تسلیت معاون هنری و مدیر کل موسیقی؛

حسن ناهید در ۷۹ سالگی درگذشت

تالش روسیه برای عبور از تحریم؛

سینمای ایران جایگزین هالیوود در روسیه می شود؟
با افزایش عالقه روس ها به فیلم های 
ایرانی و همچنین تعامالت ســینمایی 
میان دو کشــور، برخی مقامات روسیه 
با تاکید بر توسعه سینمای داخلی، نیم 
نگاهی هم به ســینمای ایران به عنوان 

جایگزینی برای هالیوود دارند.
در سال ۲۰۲۲، روسیه عالقه تازه ای 
به سینمای ایران نشان داد و آنچه زمانی 
منحصراً به عنوان حضور جشــنواره ای 
سینمای ایران در روسیه تصور می شد، 
امروز در حال ظهور به صنعتی است که 
ممکن است به روســیه در درک آینده 
نزدیــک خــود کمک کند تــا آنجا که 
برخی از مقامات روس، سینمای ایران را 

جایگزینی برای هالیوود می دانند.
معــاون  ســولوویف«،  »ســرگئی 
دومای دولتی روســیه معتقد است که 
در ســینمای ایران، مخاطبان روســی 
»داستان های از دست رفته« را خواهند 
یافــت. در ژوئن ۲۰۲۲ ســاخت اولین 
فیلم مشترک روسیه و ایران به صورت  
رسمی اعالم شد، گرچه جزئیاتی از این 
پروژه مشــترک سینمایی منتشر نشده 
است. مشــکالت اجتماعی مردم عادی 
در قلب ســینمای ایران نهفته اســت، 
داستان هایی که امور روزمره و استعاری 
را در هم می آمیزد و این تالقی مسائل 
اجتماعی و زبان نمادین فیلم با سانسور 
دولتــی و مذهبــی گره خورده اســت. 
هنرمندان ایرانی اغلب مجبورند راه هایی 
برای گنجاندن ایده های خود در آثارشان 
بیابند و این در صنعت سینما نیز صدق 

می کند.

رابطــه متناقضــی بین سانســور و 
توســعه زبان ســینمایی وجــود دارد. 
نویســندگان با نداشــتن فرصتی برای 
بیان مســتقیم مطالــب، راه هایی برای 
غنی ســازی فیلم های خود با نمادها و 
استعاره ها پیدا می کنند و در عین حال 
ســعی می کنند تعادل بین سیاست و 
جلب توجــه مخاطب را حفظ کنند. به 
عنوان مثال، می تــوان فیلم های زیادی 
را با موضــوع جنگ ایــران و عراق در 
ایرانی موفق  نظر گرفت. کارگردان های 
شده اند فیلم های جنگی منحصربه فردی 
را بدون نشان دادن خونریزی و خشونت 

روی پرده سینما ببینند.
طی یک سال گذشــته، بسیاری از 
کمپانی های ســینمایی غربی روسیه را 
تــرک کرده اند. این نــه تنها بر اقتصاد 
تأثیر گذاشــته اســت، بلکه چشم انداز 
فرهنگی این کشــور را نیــز تغییر داده 
است. صنعت ســینما نیز از این قاعده 
مستثنی نبوده و بدون نمایش فیلم های 
غربی، این کشور در حال تجدید نظر در 

رویکرد خود به تجارت فیلم است.
تحریم ســینمای روســیه از سوی 
هالیوود پس از جنگ در اوکراین، موجب 
شــده سینمای ملی روســیه در گیشه 
پیشرو باشد و همانند کشورهایی چون 
هند و فرانسه بیشتر به تولیدات داخلی 
خود تمرکز کند و در نهایت نیز گیشــه 
سینمای روسیه در سال ۲۰۲۲ به رکورد 

جدید در عرصه فروش دست یافت.
پــس از ۲۴ فوریه ســال گذشــته، 
بســیاری از شــرکت های تولید کننده 

خارجی دفاتر روســی خود را بستند و 
قراردادهای خود را با اســتودیوهای این 
کشور فسخ کردند. پارامونت پیکچرز و 
برادران وارنر، نتفلیکس و آمازون پرایم، 
مارول و دیزنی همگی اکران فیلم ها را 
در روســیه متوقف کردند یا دسترسی 
به پلتفرم هــای پخش خود را به حالت 

تعلیق درآوردند.
این تصمیم هــم صنعت فیلم و هم 
مخاطبان عــادی را تحت تاثیر قرار داد. 
پروژه های مشــترک با نتفلیکس برای 
نامعلومی متوقف شــده اســت.  مدت 
ســامانه های نمایش آنالیــن جهانی از 
پیش سریال های روسی مانند »اپیدمی« 
و »روش« را خریداری کرده بود و قصد 
داشتند سریال هایی را نیز به زبان روسی 
تولید کند. پرفروش ترین فیلم های سال 
۲۰۲۲ در سراسر جهان چون »بتمن« 
و »تاپ گان: ماوریــک« نیز به صورت 
قانونی در دسترس مخاطبان در روسیه 
نبودند. در دهه گذشته، روسیه حضوری 
فعال در بازار بین المللی فیلم داشــته و 
در حالی که در دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ 
ســینمای آن عمدتا با جشــنواره های 
فیلــم مرتبط بــود، در دهه ۲۰۱۰ یک 
بازار پرفروش محصوالت داخلی پدیدار 
شد. کارگردانان روسی، مانند »کانتمیر 
باالگوف« و »ایلیا نایشــولر«، در پروژه 
های ســینمایی بین المللــی با بودجه 

کالن حضور یافتند.
اما اختالفات سیاسی سینمای روسیه 
را با واقعیت جدیدی رو به رو کرده است. 
این صنعت اکنون باید روش های سنتی 

تولید و توزیع را بازبینی کند و چگونگی 
کارکرد آنها فراتر از هالیوود را بررســی 
کند و ضمن تاکید بیشــتر بر سینمای 
داخلی در پی یافتن شــرکای سینمایی 

جدیدی برای خود باشد.
ســال ۲۰۲۲ اولین ســالی بود که 
فیلم های ســاخت روسیه بیش از نیمی 
از کل درآمدهای گیشه را با سهم ۵۲.۱ 
درصــدی به خود اختصــاص دادند. در 
مقایسه با سال گذشــته آن که ۷۳.۳۶ 
درصــد از محتــوای اکــران شــده در 
سینماهای روســیه خارجی بود. ژانویه 
۲۰۲۳ بهترین ماه تاریخ سینمای روسیه 

بوده و درآمد گیشــه به بــاالی ۸۶۶۳ 
میلیارد روبل )۱۱۸ میلیون دالر( رسید. 
ایــن افزایش ۶۱.۸ درصدی نســبت به 
سال ۲۰۲۲ بوده و نسبت به رکورد سال 
۲۰۲۰ تا ۱۲.۳ درصد بهبود یافته است.

این موفقیت بیشــتر به دلیل اکران 
فیلم پرفروش خانوادگی »چبوراشــکا« 
بود که در گیشــه ملی رکــورد زد و ۶ 
میلیارد روبل )تقریبا دو برابر »آواتار« در 
سال ۲۰۰۹( یا ۸۰ میلیون دالر فروخت. 
در حــال حاضر چندین فیلم در مرحله 
پس از تولید هستند که به احتمال زیاد 

فروش موفقی خواهند داشت.

غیبت هالیــوود در حــال حاضر با 
توسعه سینمای داخلی روسیه متعادل 
شده اســت. تا پایان سال ۲۰۲۲، تعداد 
فیلم ها و ســریال های روســی که وارد 
تولید شــدند ۱۶ درصــد افزایش یافته 
است. این رشــد به دلیل عقب نشینی 
فیلم های پرفروش هالیوودی که سهم 
عمده ای از درآمدهای گیشه را به خود 
اختصــاص داده بودند و اگــر هالیوود 
تصمیم به بازگشت به سینمای روسیه 
داشــته باشــد، احتماالً با رقابت بسیار 
شدیدتری نســبت به قبل روبرو خواهد 

شد.

 چاقی صورت و درمان الغری صورت 
با ماسک گیاهی

نوشــین طاهری نوری- اگر برای درمان الغری صورت خود و رسیدن به هدف 
چاقی صورت، در جســتجوی راه و روشهای کم هزینه و طبیعی هستید، این بخش از 
نمناک، پاسخ شما را خواهد داد. بسیاری از افراد، درست مثل شما مایلند در عید نوروز 
زیباتر از همیشه به نظر برسند و صورتی پر، پوستی زیبا و صاف داشته باشند چرا که 
پوست خوب و شفاف یکی از اصلی ترین فاکتورهای زیبایی محسوب می شود  اگر می 
خواهید تا عید نوروز صورتتان چاق شود، از معجون خاص چاقی صورت استفاده کنید.

معجون جوانه گندم:
شیر تازه: چهار لیوان

مخمرآبجو: یک قاشق چای خوری
پودر جوانه جو: یک قاشق

پودر جوانه گندم: یک قاشق
عسل : یک قاشق

طرز تهیه:
در یک همزن مواد فوق را بریزید تا به شــکل خامه در آید و در طول روز هر از آن 
بنوشید. این نوشیدنی بخاطر داشتن جوانه جو و گندم بسیار مغذی می باشد و برای 

رشد کودکان بسیار مفید است و وقتی گرم باشد یک خواب آور طبیعی است.
اگر مواد الزم تهیه این معجون را ندارید، شما می توانید به منظور چاقی صورت تنها 
حدود یک قاشق غذاخوری از جوانه گندم و جو را به همراه یک لیوان شیر و مقداری 

عسل میل کنید.
تهیه معجون

آناناس : ۱۰۰ گرم
سیب کوچک : یک عدد

آلفا آلفا )جوانه یونجه ( : یک مشت
شیر سویا : ۱۰۰ میلی لیتر

طرز تهیه نوشیدنی چاق کننده:
پوســت آناناس را کنده و آب آن را به همراه ســیب و آلفا آلفا بگیرید و آبمیوه را با 
شــیر سویا مخلوط کنید. این معجون بخاطر داشتن جوانه یونجه بسیار مغذی و چاق 

کننده است.
پوست کندن آناناس

بر اساس تحقیقات کارشناسان طب سنتی برخی از جوانه ها برای پر شدن صورت، 
مفید و موثر هســتند. جوانه هایی مثل: - جوانه غالت و حبوبات دارای مواد مغذی و 
ضروری بدن، امالح و ویتامین ها هستند که تاثیر چشمگیری بر روی سالمتی کل بدن، 
زیبایی و حفظ شــادابی و جوانی پوست و پیشگیری از پیری و چین و چروک پوست 
دارنــد. جوانه ها منبع غنی از ویتامین های B، A، C، E.، کالژن، االســتین و امالح 
معدنی هستند که برای جوانسازی پوست الزامی می باشند. - جوانه ماش حاوی اسید 
فولیک، آنتی اکسیدان، منگنز، سلنیوم و ویتامین C باالیی است و حاوی فیتواستروژن 
اســت که بر روی گیرنده های اســتروژنی پوست عمل می کند و سبب افزایش اسید 
هیالورونیک، کالژن و االستین موجود در ساختار پوست می شود و مانع از خشکی و 

پیری پوست می شود.
برای زیباتر شــدن و چاقی صورت، جوانه هــا را چطور مصرف کنیم؟
برای زیباتر شــدن و چاقی صورت صبح ناشتا یک قاشق غذاخوری جوانه گندم یا 
جو را خوب بجوید. برای زیباتر شــدن و چاقی صورت جوانه گندم را به همراه ساالد، 
مقداری روغن زیتون و لیمو ترش تازه مصرف کنید یا جوانه گندم را به صورت خشک 

و پودر شده بر روی شیرینی بپاشید.
ماسک جوانه گندم

ماسک جوانه گندم یکی از ماسک های پرطرفدار طبیعی است که سرشار از ویتامین 
های E و C اســت و یک ضد لک قوی به شــمار می رود و از ایجاد لکه های ناشی از 
آفتاب جلوگیــری می کند. پودر جوانه گندم، خاصیت نرم و مرطوب کنندگی دارد و 
از بروز چین و چروک های ریز ناشــی از خشــکی پوســت ممانعت کرده و در درمان 
انواع جوش صورت و ناراحتی پوستی موثر است. این ماسک فسفر، روی، آهن و اسید 
فولیک، کلسیم، ید و منیزیوم و انواع ویتامین را داراست و موجب می شود که پوست 

جوان و تازه تر شود.
ماسک صورت طبیعی

رفع الغری صورت با ماسک جوانه گندم و سیب زمینی 
برای تهیه این ماسک پر کننده صورت به شیوه زیر عمل کنید:

مواد الزم:
پودر جوانه گندم : دو قاشق غذاخوری

ماست : یک قاشق غذاخوری
سیب زمینی رنده شده : یک قاشق غذاخوری

آبلیمو : چند قطره
عسل : یک قاشق چایخوری

طرز تهیه:
در یک کاسه کوچک پودر جوانه گندم را بریزید و به آن ماست اضافه کنید و مخلوط 
کنید تا حالت خمیری به خود بگیرد. ســپس آبلیمو و عســل را اضافه کرده و در اخر 
سیب زمینی رنده شده را اضافه کنید و به خوبی این ترکیبات را هم بزنید و این ماسک 
را بر روی صورت به مدت بیست دقیقه تا نیم ساعت قرار دهید تا خشک شود. آن گاه 
صورت خود را خوب بشویید. این ماسک به دلیل استفاده از سیب زمینی و جوانه گندم 

بهترین گزینه برای صورت های الغر باشد.
ماسک چاقی صورت

مواد الزم:
نشاسته : یک قاشق چایخوری
ماست : یک قاشق غذا خوری

جوانه گندم : یک قاشق غذا خوری
گالب : چند قطره

طرز تهیه:
برای تهیه ماسک جوانه گندم و نشاسته برای الیه برداری و روشن کنندگی طبیعی 
پوســت، ماست را با نشاسته به خوبی مخلوط کرده و سپس جوانه گندم را به آن می 
افزاییم ودر آخر هم گالب را به آن اضافه می کنیم و ماسک را به آرامی بر روی پوست 
صورت خود می مالیم و حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر می کنیم و ســپس پوســت را با 

آب سرد می شوییم.
ماسک زیبایی صورت

مواد الزم:
پودر جوانه گندم : یک قاشق غذا خوری

زرده تخم مرغ : یک عدد
طرز تهیه :

برای تهیه ماسک جوانه گندم برای لطافت و نرمی پوست یک قاشق غذا خوری 
از جوانه گندم آســیاب شــده را با یک عدد زرده تخم مرغ خوب مخلوط کنید و 
به مدت ۳۰ دقیقه آن را بر روی صورت قرار دهید ســپس پوست صورت را با آب 

ولرم بشویید.

آخرین وضعیت درمانی شهرام عبدلی
کارگردان سریالی که شهرام عبدلی به دلیل حضور در آن در مشهد به سر می برد، درباره بستری شدن این بازیگر بیان کرد که او به خاطر مصرف قرص دچار 
ترشحات مغزی شده است. حسن حج گذار کارگردان سریال شبکه خانگی »آسوده باش« که این روزها در مشهد در حال پیش تولید است، درباره وضعیت شهرام 
عبدلی بازیگر این سریال بیان کرد: شهرام عبدلی به دلیل عمل قلبی که پیش از این داشته، قرصی مصرف می کرد که باعث ترشحات مغز او شد. وی درباره اینکه 
آیا در حال تصویربرداری سریال این بازیگر دچار خونریزی مغزی شده است یا خیر هم عنوان کرد: ما در حال ساخت تیتراژ سریال هستیم که آقای عبدلی در 
این مرحله حضور ندارد. شهرام عبدلی و چند بازیگر دیگر که در این سریال حضور دارد در هتل استراحت می کردند. او عارضه قلبی داشت و همانطور که گفته 
شــد قرص هایی را اســتفاده می کرد که باعث ترشحات مغز شده بود. سریع او را به بیمارستان منتقل کردند و عمل اولیه روی او انجام شد. این کارگردان درباره 
وضعیت هوشیاری این بازیگر که گفته شده در کما به سر می برد هم توضیح داد: سطح هوشیاری او شب گذشته پایین بود اما امروز بهتر شده است با این حال 
پزشکان منتظرند تا سطح هوشیاری باالتر برسد و بتوانند عمل جراحی اصلی را روی او انجام دهند. وی اضافه کرد: خدا را شکر پزشکان حدود یک ساعت پیش 
ابراز امیدواری کردند که سطح هوشیاری هر لحظه باالتر می رود. حج گذار در پایان بیان کرد: شهرام عبدلی در آی سی یو بیمارستان بستری است و امیدواریم 

خبرهای بهتری را هم از وضعیت بهبودی وی شاهد باشیم.
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8 یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱  
 ۲۸ رجب ۱۴۴۴ـ  ۱۹  فوریه ۲۰۲۳ 
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