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اقتصادی

نرخ بیکاری در فصل تابستان  ۹۹به  ۹/۵درصد رسید

بانک مرکزی نرخ بیکاری در سه ماهه دوم  ۱۳۹۹را  ۹.۵درصد اعالم کرد.
به گزارش مهر ،نرخ بیکاری در سه ماهه دوم امسال بر اساس اعالم بانک مرکزی به
۹.۵درصد رسید .بر این اساس جمعیت فعال در این بازه زمانی  ۲۶میلیون نفر بوده است.
جمعیت امسال کشور  ۸۴میلیون نفر بوده که  ۶۳.۴میلیون نفر آن در بخش شهری و
 ۲۰.۶میلیون نفر آن در بخش روستایی متمرکز است.

کشاورزی

ساخت بزرگترین مزرعه بادی
فراساحلی جهان در کره جنوبی

کره جنوبی پروژهای به ارزش  ۴۸.۵تریلیون
وون ( ۴۳.۲میلیــارد دالر) بــرای ســاخت
بزرگترین نیروگاه بادی فراســاحلی جهان تا
ســال  ۲۰۳۰رونمایی کرد .به گزارش ایسنا،
این پروژه بخش مهمی از توافق جدید ســبز
مون جائه این ،رئیــس جمهور کره جنوبی
است که در ماه مه سال گذشته برای محدود
کردن وابستگی به ســوختهای فسیلی در
چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و کربن خنثی
شــدن این کشور تا ســال  ۲۰۵۰اعالم شد.
رئیــس جمهوری کــره جنوبی در مراســم
امضای قرارداد ســاخت این نیروگاه بادی با
حداکثــر ظرفیت  ۸.۲گیگاوات در شــهری
ســاحلی ســینان واقع در جنوب غربی این
کشــور حضور پیدا کرد .مون در این مراسم
گفت :با ایــن پروژه ،گذار انرژی دوســتدار
محیط زیست در کره جنوبی سرعت میگیرد
و بــا جدیت به ســطح کربــن خنثی پیش
میرویم .شــرکتهای نیرو و مهندسی شامل
کره الکتریک پاور ،اس کی ئیاند اس ،شرکت
مهندسی و ساخت و ساز هانوا ،شرکت صنایع
سنگین و ساخت و ساز دوسان ،سی اس ویند
کورپ و سامکانگاماند تی  ۴۷.۶تریلیون وون
از بودجه مورد نیاز و دولت  ۰.۹تریلیون وون
را فراهم خواهــد کرد .گفته میشــود این
پروژه حداکثر  ۵۶۰۰شــغل ایجاد کرده و به
کره جنوبــی کمک میکند به هدف افزایش
ظرفیت نیروی بادی از  ۱.۶۷گیگاوات فعلی
به ۱۶.۵گیگاوات تا ســال  ۲۰۳۰دست پیدا
کند .نیروی بادی  ۸.۲گیگاوات معادل انرژی
تولید شــده توسط شــش راکتور هستهای
یــا تاثیر کاشــت  ۷۱میلیــون درخت کاج
اســت .براســاس گزارش رویترز ،بزرگترین
نیروگاه بادی فراســاحلی جهــان تا به امروز
هــورن ســی  ۱در انگلیــس اســت کــه
۱.۱۲گیگاوات ظرفیت دارد.

اقتصاد
وخودکشی
ادامه از صفحه اول:
به عبارت دیگر؛ هر چه بــر پیچیدگی روابط
و مناســبات اجتماعــی افــزوده میشــود،
ســرخوردگیها و پریشــانفکریها فزونــی
مییابــد در این حالت قــدرت تصمیمگیری
از دســت میرود و زندگی برای فرد بیمفهوم
و پیونــدش را بــا اطرافیان و مردم ازدســت
میدهد و به خودکشــی روی میآورد .عالوه
بر اینها از همگســیختگی پیوندهای :سنتی
و همبســتگیهای اجتماعی و بیگانه شدن با
ارزشها و هنجارهــای اخالقی که در جامعه
صنعتــی فزونی یافتــه و انســانها بصورت
"رباتهای بیجان" درآمده و بیهویتی فزونی
گرفته و انســانها در تنهایی و بیکسی به سر
میبرند و از همه مهمتر سرمایه اجتماعی بویژه
اعتماد افقی (بین مردم با مردم) و عمودی (بین
مردم با مسئوالن) کمرنگ شده ،فرار از واقعیات
اجتماعی فزونی مییابد و خودکشــی افزایش
مییابد چنانکه در جامعه شاهد هستیم.

ضرورت رویکرد تعاملی
نهادی کنشگران نظام وکالت
ادامه از صفحه اول:
 ...لذا آنان شبکهها را مبتنی بر وابستگی منافع
مشــترک دیده و با پیوندهای ســاختاری با
ذینفعان ،به عنوان عامل اثرگذار بر ستادهای
خط مشــیگذاری ،خود را دخیــل در اتخاذ
تصمیمات میدانند .در چنین رویکردی دیگر
توزیع قدرت یکســویه و متمرکز نیست بلکه
میان مراکز متعدد تقسیم شده و دولتها نقش
برتــر را برعهده دارند ،آنان با رویکرد تعاملی -
نهادی و همکاری با شبکهها ،در جهت تحقق
تعادل و توازن میان مشــارکت کنشــگران،
نیروهای اجتماعی را بســیج کرده و بر تنظیم
چارچوبهای سازمانی و تدوین مقررات مناسب
برای تسهیل تعامالت ،متمرکز شدهاند.
اینک در دوره توسعه قضائی و حرکت در مسیر
تحول نظام وکالت ،با عنایت به اقدامات مفید
و ارزشــمند صورت پذیرفته اخیر نظیر ابالغ
دو ســند کم نظیر «امنیت قضائی» و «تحول
قضائی» به عنوان مبنــای عمل قوه قضائیه،
شایسته است در راستای «طرح مخرب کسب
و کار تلقی شــدن وکالت» در سایه تقارب دو
نهاد وکالت با ایجــاد همافزایی میان اعضاء و
تمسک به تفکر شبکهای ضمن ایجاد وفاق و
همدلی میان کنشگران نظام وکالت ،زمینههای
کارآمدی را برای تعامل سازنده و مشارکت موثر
با مسئولین توسعه خواه قوه قضائیه و نمایندگان
محترم مجلس فراهم آوریم .پرواضح است که
دامن زدن به اختالفات گذشته و تضعیف تحقق
ساختار شبکهای میان اعضای جامعه وکالی
دادگستری جز لطمه به روند اصالحات و ایجاد
خلل به فرآیند تحول نظام وکالت حاصلی در
پی نداشته و اساسا به مصلحت اعضای فرهیخته
این نهاد مهم مدنی نیست.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

مدیــرکل دفتر مبارزه با آفــات عمومی و همگانی
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور از ورود دســته
گســتردهای ملخ صحرایی به کشــور از هفتههای
آینده خبرداد.
ســعید معین در گفتگو با ایسنا گفت :در آبان ماه
یک دســته کوچک ملخ صحرایی از پاکســتان وارد کشور و
شهرستان بشاگرد استان هرمزگان شد .در آذرماه هم دستهای
دیگر از سمت کویت وارد استانهای خوزستان و بوشهر شد

خبرتلگرامی
 Dرئیس ســازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور گفت :میانگین هزینه
ساخت و تولید ســاختمان در کشور
متری  ۵میلیون تومان است /.مهر
 Dسخنگوی ســازمان هواپیمایی
کشــوری از اخطار این ســازمان به
شرکتهای هواپیمایی ماهان و کارون
به دلیل عــدم رعایت مقررات ابالغی
مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد/.
سازمان هواپیمایی کشوری

گمرک

پول نبود ۳۲۰ ،تن گوشت
۷سال در گمرک ماند!

معاون ســازمان امــوال تملیکــی میگوید
۳۲۰تن گوشــتی که  7ســال پیــش وارد
گمرک شــد ،مجوز ســازمان دامپزشکی را
بــرای ترخیص دریافت نکرد و باید منهدم یا
به صورت مصرف ثانویه تعیین تکلیف میشد
اما بــه دلیل هزینه باالی ســردخانه و عدم
پرداخت بودجه دولتی برای تامین هزینههای
شخصی واردکننده ،تحویل و تعیین تکلیف
این محموله امکانپذیر نبوده است.
به گزارش ایســنا ،مسئوالن گمرک ایران در
این باره اعالم کردند که واردکننده در مرحله
اول نتوانســته به دالیلی از جمله مشکالت
بانکــی در زمان مقرر ترخیص را انجام دهد؛
از این رو گمــرک طبق قانــون ،اظهارنامه
متروکــه را برای تعیین تکلیف به ســازمان
امالک تملیکی ســپرده اســت اما در ادامه
صاحب کاال درخواست اعاده اظهارنامه و طی
فرآیند ترخیص را داشته و این اقدام صورت
میگیرد ،ولی به دلیل عدم تائید ســازمان
دامپزشــکی و بــا توجه به تاریــخ انقضای
محموله امــکان ترخیص پیدا نمیکند و بار
دیگر گمرک اظهارنامه متروکه را به سازمان
اموال تملیکی میفرســتد ولی این سازمان
از سال  ۱۳۹۳نســبت به تحویل گوشت از
گمرک اقدام نکرده است.

بازار

خیار کیلویی  ۲۰هزار تومان!

گزارشهای رســیده حاکی از افزایش قیمت
خیار در بازار است.
به گزارش ایســنا ،حدود یک ماه میشود که
انواع ســبزی و برخی صیفی جات با افزایش
قیمت مواجه شده است .براساس مشاهدات
میدانــی و گزارشهای رســیده از برخی از
محلههــای تهران ،قیمت خیــار به کیلویی
 ۱۸تا ۲۰هزار تومان رســیده است .البته این
قیمتها حدودی و از برخی خرده فروشیها
بوده و ممکن اســت در برخــی محالت این
قیمتها بیشتر یا کمتر باشد.
پیشــتر اســداهلل کارگــر ،رئیــس اتحادیه
فروشندگان میوه و ســبزی استان تهران به
ایسنا گفته بود که در تابستان معموال سبزی
و صیفی مورد نیاز تهران از شــهرهای اطراف
تهران یعنی ورامین ،کرج و ...تامین میشود
ولی در پاییز و زمســتان به علت برودت هوا،
جنوب کشور تامینکننده بخشی از سبزیجات
و صیفی جات مورد نیاز کشور است و بخشی
دیگر نیز توســط گلخانهها تامین میشود و
طبیعتا هزینهها بیشتر خواهد شد.
وی اخیــرا نیز در این رابطه به ایســنا گفت
که گرانی خیــار مربوط به مبدا یعنی میدان
مرکزی میوه و تره بار اســت و فروشــندگان
نیز خودشان خیار را هفتههای قبل با قیمت
هرکیلو  ۱۴هزارتومــان خریداری کردهاند و
با اعمال حداکثر ســود ۳۵درصدی به فروش
میرسانند و بنابراین گرانفروشی رخ نمیدهد.

بانک مرکزی

کارت خرید حذف میشود

رئیس کل بانک مرکــزی از “رونمایی پروژه
اســتفاده از موبایل برای تراکنشهای خرید
در فروشگاهها و حذف تدریجی کارت خرید”
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی در صفحه
شخصی اینستاگرام خود نوشت :بانک مرکزی،
به منظــور ایجاد تســهیل در پرداختهای
الکترونیکــی ،به زودی از پروژه اســتفاده از
موبایــل برای انجام تراکنشهــای خرید در
فروشــگاهها و لذا حذف تدریجی استفاده از
فیزیک کارت خرید را رونمایی میکند.
وی ضمــن اعالم این خبر گفــت :این روش
پرداخت ،با اســتانداردهای معتبر بینالمللی
ســازگار اســت و به صورتی کامال امن ،این
امکان را فراهم میکند که مشتریان بانکها
بتوانند با وارد کردن مشــخصات کارتهای
خــود بــه درون موبایــل ،بدون تمــاس با
کارتخوان ،تراکنشهای الزم را انجام دهند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود :تراکنشهای
خرید ،با استفاده از موبایل ،عالوه بر سهولت
کاربری میتوانــد در رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی در شــرایط کرونایــی مفیــد
و مؤثر باشد.

حمله گسترده ملخهای صحرایی به ایران از دو هفته دیگر

وی ادامــه داد :قــرار بود ریزش گســترده ملخ
صحرایی به کشــور از ابتدای بهمن صورت گیرد
ولی این حمله براســاس فاکتورهایی چون دما و
جهت وزش باد احتمــاال در اواخر بهمن و اوایل
اســفند اســت ،زیرا جهت باد تا کنون به سمت
ایران نبوده اســت ولی تا تیرماه از سمت شبه جزیره عربستان
جهت باد به سمت ایران خواهد بود.
مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ

نباتات کشــور اضافه کرد :دســتههای ملخ صحرایی از شرق
آفریقا یعنی سواحل سودان ،جیبوتی ،اتیوپی ،اریتره و سومالی
وارد شــبه جزیره عربستان میشوند و با مناسب شدن شرایط
به شــمال عربســتان حرکت میکنند .پس از آن وارد جنوب
ایران میشود.
معیــن تصریح کرد :حمله اصلی از دو تا ســه هفته دیگر آغاز
میشود و اســتانهای خوزستان ،هرمزگان ،بوشهر ،سیستان و
بلوچستان ،کرمان و جنوب فارس را درگیر خواهند کرد.

پدر داماد رئیسجمهوری در گفتگو با آفتابیزد به دفاع از خود پرداخت

برچسب «سلطان موز» به من نمیچسبد

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :هرچقدر موز یکی از معدود میوههای
خوش خوراک و لذیذ اســت؛ دستکم در کشوری با مختصات ایران
بحثبرانگیز هم هست! چرا که با وجود جایگاه پررنگ در دوران دهه
 50خورشیدی اما در مقطع زمانی دهه  60خورشیدی در بیشتر نقاط
ایران ،موز نماد میوههای لوکس بود و بیشتر کودکان ایرانی اگر موز
را در سر در یک مغازه میدیدند ،با حسرت زیاد به آن مینگریستند.
اما به مرور و پس از پایان جنگ  8ساله ایران و عراق و کاهش موانع
تجاری ،ســهم این میوه خوشرنگ و دلچسب در غرفههای میادین و
ســوپرمارکتها دوباره افزایش پیدا کرد .تا جایی که تا همین چند
ســال پیش ارزانترین میوه در دسترس مردم شده بود! و در همین
جــا بود که باغداران ایرانی به ویژه در اســتان آذربایجان غربی و در
زمانهای که معاونت باغبانی در وزارت جهادکشــاورزی دوباره احیاء
شــده بود؛ محمود حجتی به پیشنهاد محمدعلی طهماسبی معاون
وقت باغبانی که امروز سکاندار سازمان مرکزی تعاون روستایی است
طرح واردات موز به ازای صادرات ســیب را در دستور کار قرار داد تا
ســیب باغداران دیگر روی دســت آنها نماند .اتفاقی که هم رضایت
باغدار را در پیداشت و هم پس از مدتی رضایت واردکنندگان موز را.
اما قصه موز به اینجا ختم نشــد ،چرا که موزهای وارداتی هم قربانی
جهش قیمت دالر در ایران از  3هزار تومان به  24هزار تومان شدند
و همین کافی بود تا موزی که به کیلویی  2500تا  3000تومان هم
فروخته میشد به ناگهان روند تصاعدی گرفت و حال چند هفتهای
است که دامنه افزایش قیمت آن به مرز  60هزار تومان رسیده است!
حال سبقت قیمت موز از یارانه  45هزار تومانی افراد ،دستمایه شوخی
مردم در گوشه و کنار شهر شده است .اگرچه برخی با اشاره به تولید
موز خوشخوراک در جنوب کشــور از اهمیت نــدادن به تولیدات
داخلی و کمک نکردن به تقویت آن هم نوشــته اند .اما آنچه در این
میان نکته قابل تامل مباحث مطرح شده است تالش پنهان جریانی
جویای فرصت برای واردات موز بدون صادرات ســیب باغدار ایرانی
است! اتفاقی که انگیزه مساعدی را فراهم ساخته تا با نشان دادن جو
متشــنج و تند از قیمت باالی موز و تحریک افکار عمومی به دنبال
اقناع مسئوالن جهت رفع ممانعت از واردات موز توسط دهها و شاید
صدها متقاضی پشت خط مانده باشد .واردکنندگانی که به نانشیرین
موز چشــم دوختهاند و شرط صادرات ســیب را مانع دست و پاگیر
تجارت آســان خود میپندارند! جالب آنکه در این میان یک نسبت
سببی میان «محمدحسین بهشتی» با حسن روحانی رئیسجمهوری
اســامی ایران دستمایه حمله جریان جویای واردات بیقید و شرط
موز به کشوری شده است که باغدارانش از اتکای مردم به موز بیش از
میوههای سالمت بخش ایرانی دلگیر هستند.
اینکــه پدر دامــاد رئیسجمهوری یــا هر قوم و خویــش دیگر در
چارچوب مقررات و قوانین مشابه سایر بازرگانان مبادرت به واردات،
صادرات یا تولید یک کاالی مجاز کند ،قطعا غیرقانونی نیســت؛ کما
اینکه واردکردن انگ سوءاســتفاده و رانتخواری بدون هیچ ســند
محکمهپســند نیز نه قانونی اســت ،نه اخالقی و نه شرعی .لذا سوار
شــدن واردکنندگان غیرقانونی موز از مرزها که بدون رعایت شرط
صادرات سیب به سود این تجارت چشم دوختهاند و با تکیه بر خشم
عمومی از گرانی شدید موز مترصد تحریک و تسلیم دولت به واردات
موزی هستند که نرخش سر به فلک کشیده است ،اقدامی غیرقانونی
با روش جریحهدار کردن افکار عمومی از فشار گرانی است.
مصطفی دارایینژاد ،رئیس اتحادیه بارفروشان در تشریح دالیل رشد
جهشی قیمت موز در بازار با بیان این که از  3ماه پیش ثبت سفارش
موز متوقف شده است و به هیچ عنوان سفارش نمیشود ،اظهار کرد:
«هم اکنون موزهای موجود در بازار مربوط به سفارش قبل بوده است.
همان زمان به مقامات و دست اندرکاران مربوط اعالم کردیم اگر ثبت
سفارش انجام نشود ،قیمت موز به  50هزار تومان میرسد ،اما گوش
شنوایی نبود!» البته وی در ادامه یک تهدید دیگر را هم پیوست سخن
قبلی خود میکند و میگوید« :کاهش قیمت موز با این شرایط اصال
امکانپذیر نیست ».شرایطی که وی آن را به نقش داللها در افزایش
قیمت موز گره میزند و میگوید« :یک ماه پیش یک کشتی  3هزار
تنی موز وارد شد که االن همان هم تمام شده است».
رئیس اتحادیه بار فروشــان در حالی که توجیه مستدل علمی برای
ادعــای خود ندارد ،قیمــت موز را تنظیمکننده قیمت ســایر اقالم
میداند و با دادن یک آدرس و سیگنال غیرمنطقی و اشتباه میافزاید:
«افزایش قیمت مــوز ،افزایش قیمت همه میوهها را به دنبال دارد!»
دارایینــژاد تعداد شــرکتهای واردکننده این میوه را  20شــرکت
خصوصی اعالم میکند و اصل خواســته شیفتگان واردات را چنین

> نسبت سببی میان «محمدحسین بهشتی»
با حســن روحانی رئیسجمهوری اســامی
ایران دســتمایه حمله جریان جویای واردات
بیقید و شــرط موز به کشوری شده است
که باغدارانش از اتکای مردم به موز بیش از
میوههای سالمت بخش ایرانی دلگیر هستند
> بر اســاس تصویبنامه هیئــت وزیران،
واردات موز در ازای صادرات یکو نیم برابری
سیب یا سایر اقالم و مقادیر مشخص شده در
تصویبنامه امکانپذیر است
> خواهش من این است که اگر کسی میداند
من از رانت استفاده کردهام ،مدرکش را به
قوه قضائیه اعالم کند تا بدون هیچ اغماضی
به آن رسیدگی شود
جار میزند« :ما به وزارت صمت پیشــنهاد کردیم برای ایجاد رقابت،
اجازه واردات این میوه را به همه بدهد ،اما با این پیشنهاد ما مخالفت
شد .هم اکنون وزارت صمت مجوز واردات موز را نمیدهد و این یعنی
واردات موز ممنوع است».
البته پیش از این وزارت صمت اعالم کرده بود در صورتی اجازه واردات
سیب را میدهد که واردکننده اقدام به صادرات سیب کرده باشد .این
شرط به نظر برخی از آنچه در خبر مربوطه کارشناسان! عنوان شده
(که احتماال جریانهای مشتاق واردات بدون صادرات سیب هستند)
«عجیب و غیرمنطقی» عنوان شده و آمده« :این دو حوزه یعنی حوزه
واردات و صادرات کامال با یکدیگر متفاوت هستند و اگر قرار به خرید
و فروش مجوز از طریق صادرکننده سیب باشد ،این اتفاق باعث ایجاد
رانت و البته باالرفتن هزینه تمام شده موز میشود ».در حالی که به
زعم جریانهای حامی این شــرط مراعات حقوق باغداران و در عین
حال استفاده از ظرفیت تجاری واردکنندگان موز هم نقطه قوتی است
به سود تولید داخل.
جالب آنکه در خبر ادعایی تنظیمشده با رویکرد اعتراضی به ممنوعیت
واردات موز بدون صادرات سیب ،آمده است« :هر کیلو موز با قیمتی
کمتر از  ۷۰سنت وارد ایران میشود و با در نظر گرفتن نرخ دالر در
بازار که اکنون حدود  ۲۳هزار تومان است ،قیمت هر کیلو موز وارداتی
نزدیک به  ۱۶هزار تومان برای واردکننده تمام میشود که در نهایت
با اضافه کردن هزینه حمل و سود برای واردکننده باید هر کیلو حدود
 ۲۲تا  ۲۴هزار تومان به دســت مصرفکننده نهایی برسد .همچنین
بررسی آمارها نشان میدهد در  ۹ماه امسال نزدیک به  ۳۰۹هزار تن
موز به ارزش  ۲۱۰میلیون دالر وارد کشور شده که این میزان نسبت
به مدت مشــابه ســالهای  ۹۸و  ۹۷به لحاظ وزنی تغییری نداشته
است ».در حالی که واردکنندگان رسمی و قانونی موز معتقدند هزینه
تمام شده موز از اکوادور به مرسین در ترکیه و از آنجا به تهران ،بسیار
بیش از اینهاست.
پس دلیل گرانی موز چیســت؟ آیا واردکننــدگان موز که همه آنها
پدر داماد رئیسجمهوری نیســتند؛ دســت به یکی کردهاند تا موز
24هزار تومانی  60هزار تومان در بازار عرضه شــود ،یا منطق بازاری
که واردات آن به ناگزیر و جهت حمایت از تولید داخلی محدود شده،
چنین است؟
فروشندگان دلیل گرانی موز را کمبود عرضه اعالم میکنند و میگویند
جنس کم است و قیمت را باال میبرند .از طرفی هزینه کارگر در میدان

بورس هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد

بازار ســرمایه در نخســتین روز هفته جاری
روندی نزولی داشــت و شــاخص کل این بازار
بیش از  ۳۷هزار واحد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس با  ۳۷هزار
و  ۶۲۱واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۳۵
واحد ایستاد .شاخص کل با معیار هم وزن هم
 ۷۱۴واحــد کاهش یافت و در رقم  ۴۱۶هزار و
 ۱۳۴واحد ایستاد.
معامله گران روز گذشــته  ۷۷۹هزار معامله به
ارزش  ۷۰هزار و  ۸۳۶میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس ،فوالد مبارکه
اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،سرمایهگذاری

تامین اجتماعی ،معدنــی و صنعتی گلگهر و
معدنی و صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم با  ۲۹۴واحد کاهش
به رقم  ۱۷هزار و  ۱۳۹واحد رسید.
معامله گران این بازار  ۴۰۳هزار معامله به ارزش
 ۴۶هزار و  ۵۷میلیارد ریال انجام دادند.
پلیمر آریاساســول ،فوالد هرمــزگان جنوب،
ســنگ آهن گوهرزمین ،ســرمایهگذاری صبا
تامین ،سهامی ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی
تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
منفی را روی فرابورس گذاشتند.

میوه و ترهبار را هم خریدار باید بپردازد که باعث افزایش قیمت تمام
شده جنس برای فروشنده میشود .اما «محمدحسین بهشتی» پدر
داماد رئیس جمهوری چه میگوید؟ او که امروز در معرض اتهام و انگ
سوءاستفاده از مقام حسن روحانی برای محدودیت واردات موز توسط
همه مشتاقان واردات این میوه قرار گرفته است ،چه باوری دارد؟
ب هیئت
او به خبرنگار روزنامه «آفتابیزد» میگوید :بر اساس تصوی 
وزیران ،واردات موز در ازای صادرات یکو نیم برابری ســیب یا سایر
اقالم و مقادیر مشــخص شده امکانپذیر است؛ لذا به طور مثال ،ارز
مورد نیاز برای واردات موز از ارز حاصل از یکونیم برابر ســیب صادر
شده تامین میشود تا نه تنها بار ارزی بر کشور تحمیل نکند ،بلکه از
باغداران و فروش محصوالت آنها نیز حمایت گردد.
وی با بیان اینکه با بیش از  ۴۵ســال ســابقه در صادرات و واردات
میوه و ســبزیجات ،جزو نخستین واردکنندگان موز به کشور بوده و
متعاقباً ارز دریافتی در هر مرحله را مطابق تعهد خود جهت واردات
موز استفاده کرده تصریح میکند :مجموعه تحت نظارت وی با حدود
نیمقرن فعالیت و با صادرات ســاالنه بیــش از  ۵۰هزار تن میوه به
خارج از کشور ،موجبات اشتغالزایی و ارزآوری قابلتوجهی را در زمینه
محصوالت کشاورزی و باغداری برای کشور فراهم کرده است.
بهشتی با بیان اینکه بر اســاس قانون کلیه واردکنندگان میوه باید
مجوزهای الزم از وزارتخانههای سهگانه صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد
کشــاورزی و امور اقتصادی و دارایی را کســب کرده باشند که این
مراحل دارای ضوابط و نظارتهای خاص خود اســت و واردکنندگان
موز از آن مستثنی نیستند ،تاکید میکند :بنده از پیش از انقالب در
بــازار میوه فعال بودم .در واقع کارت بازرگانی بنده در ســال ۱۳۴۵
صادر شده است .آن زمان هم بنده یکی از افراد مطرح در صنف خودم
بودم و به قولی دستمان به دهنمان میرسید .کار بنده از ابتدا همین
بارفروشی بوده و دو سال نیز اجارهداری دشت مغان را انجام دادهام.
وی در پاســخ به پرســش خبرنگار مــا در رابطه با پیامد نســبت
خویشاوندی و سابقه آشناییاش با رئیس جمهوری و شایعه ممانعت
از واردات توسط مشتاقان واردات موز میگوید« :پسر من داماد آقای
روحانی است و سابقه دوستی و رفاقت من و آقای روحانی نیز بسیار
قدیمی است ،بنده با رئیسجمهوری از سال  ۱۳۵۸دوست هستیم.
فرزندان ما نیز در سال  ۱۳۷۰ازدواج کردند .اما اگر بنا بود سوءاستفاده
از این موقعیت شــده باشد باید در آن سالها رخ داده بود؛ کما اینکه
هر  4فرزند من پزشک هستند و با وجود این نسبت فامیلی ،هیچگاه
تمایلی به حضور در یک ارگان دولتی یا اســتفاده از امتیازی خارج
از آنچــه در توان ذاتی خانوادگی ما از پیش از انقالب وجود داشــته،
نداشتهایم.
این بازرگان پیشکسوت میوه در کشورمان با بیان اینکه مدعیان خارج
از چارچوب اخالق و انصاف و متاثر از جو سیاسی در کشور به آسانی
و بدون هیچ مدرکی انگ رانتخواری میزنند تصریح میکند :در واقع
آنها به این پرسش نیز پاسخ نمیدهند که آیا تمام گرانیهای رخ داده
در سالهای گذشته یا امروز هم تقصیر وارد نشدن آزادانه موز بدون
رعایت پیششــرط قانونی صادرات سیب در قبال واردات آن است!؟
کما اینکه این شــیفتگان واردات موز چرا در موعد خود مبادرت به
صادرات ســیب مازاد باغداران عزیز کشورمان نکردهاند تا امروز هیچ
منع قانونی نداشته باشند!؟
وی بــا بیان اینکه حجم انبوهی از موزهای وارداتی بدون رعایت این
شرط از اکوادور به ترکیه آورده شده و حال که در پشت گمرک مانده
و بیش از  10روز اســت که امکان ورود نیافته است؛ دست به دامن
جوسازی از طریق گرانی رخ داده ناشی از این محدودیت شده اند.
بهشــتی با بیان اینکه صادرات سیب از سردخانههای کشور در حال
حاضــر نیز وجود ندارد تاکید میکند :در هر حال این قانون با هدف
حمایت از باغداران تولیدکننده سیب که کشاورزان همین آب و خاک
هستند تدوین شده ،وگرنه ما واردکنندگان موز هیچگاه مشکلی در
واردات نداشتیم که چنین قانونی را شخصا نوشته باشیم.
وی با بیان اینکه آنها که غیرمسئوالنه و بدون اطالعات مردم را گمراه
میکنند ،میگوید :خواهش من این اســت که اگر کسی میداند من
از رانت استفاده کردهام ،مدرکش را به قوه قضائیه اعالم کند تا بدون
هیچ اغماضی به آن رسیدگی شود.
بهشــتی با بیان اینکه واردکنندگان موز ســیب را در مقطع زمانی
صادرات کیلویی  30هزار تومان صادر کردهاند و در آن هنگام نیز موز
کیلویی  20هزار تومان بوده است میگوید« :در حالی به من برچسب
سلطان موز میزنند که در هفته در نهایت  5تریلی واردات موز دارم
که از هفته آینده دیگر ندارم».

پاداش  ۱۰۰دالری برای تزریق واکسن!

ســوپرمارکت زنجیرهای کروگــر اعالم کرد به
کارکنانــی که واکســن کوویــد  ۱۹را تزریق
میکنند ۱۰۰ ،دالر خواهد داد .به گزارش ایسنا،
این شرکت به فهرست رو به رشد از فروشندگان
آمریکایی اضافه میشــود که کارمندانشــان
را برای تزریق واکســن و ایمن شــدن در برابر
ویروس کرونا تشویق میکنند .کروگر که در ۳۵
ایالت آمریکا فعالیــت دارد ،بیش از  ۱۰۰هزار
کارمند جدید را برای پاســخگویی به تقاضای
فزاینده در بحبوجه قرنطینه مقابله با شــیوع
ویروس کرونا استخدام کرده است .این شرکت
همچنین اعالم کرد  ۵۰میلیون دالر در پاداشها

برای همکاران شامل  ۱۰۰دالر اعتبار فروشگاه
و  ۱۰۰۰دالر برنامه تشــویقی امتیاز سوخت
برای کارمندان ســاعتی سرمایهگذاری خواهد
کرد .ســایر شرکتهای خرده فروشی نظیر دالر
جنرال ،سوپرمارکت آلمانی آلدی ،اینستاکارت
و تریدر جوز ،اقدامات مشابهی را برای تشویق
کارمندان آمریکایی برای واکسیناسیون انجام
داده اند .بر اساس گزارش رویترز ،مرکز کنترل
و پیشــگیری از بیماری آمریکا اعالم کرده که
افراد باالی  ۷۵ســال و کارکنان ضروری پس
از کارکنان ســامت و ساکنان خانه سالمندان
واکسن را دریافت خواهند کرد.

وزیر نفت:

 ۲میلیارد دالر در کرمانشاه سرمایهگذاری میکنیم

وزیر نفت از ســرمایهگذاری دو میلیــارد دالری این وزارتخانه در
صنایع پتروشیمی و میدانهای گازی استان کرمانشاه خبر داد.
بیژن نامدار زنگنه در جلســه روز گذشته اقتصاد مقاومتی استان
کرمانشــاه با اشاره به پیگیری راهاندازی پتروشیمی چهارم استان
کرمانشــاه در شهرستان اســام آبادغرب گفت :با راهاندازی این
پتروشیمی ،اســتان کرمانشاه ســومین قطب پتروشیمی کشور
میشود .وی افزود :میدانهای گازی در شهرستانهای گیالنغرب و
سرپل ذهاب وجود دارد که تصمیم گرفتیم در این سرمایهگذاری

یک پاالیشگاه گازی در گیالنغرب جهت شیرینسازی این گازها
بزنیــم و همچنین تصمیم داریم در محدوده این شهرســتانها در
نزدیکی مســیر راه آهن هم یک پتروشــیمی بزنیــم که  ۴۵۰تا
۵۰۰هــزار تن خوراک از هم اکنون برای آن مهیا اســت و برنامه
داریم محصوالتی مانند پروپیلن و اتیلن در آن تولید کنیم .زنگنه
از بیکاری به عنوان یکی از مشــکالت اصلی استان کرمانشاه یاد
کرد و افزود :در همین راستا برنامه داریم برای بکارگیری نیروهای
متخصــص دراین پروژههــا واحدهای فنی و حرفهای اســتان را

برای تربیت این نیروها فعال کنیــم ،چرا که نیروهای متخصص
در اســتان کم اســت و از هم اکنون باید برای تربیت این نیروها
برنامه ریزی کنیم .زنگنه از ســرمایهگذاری  ۳۰۰میلیون دالری
هلدینگ خلیج فارس در استان کرمانشاه هم خبر داد وافزود :در
این سرمایهگذاری قرار اســت صنایع پایین دستی مانند صنعت
متیل آمین در سنقر و کلیایی با سرمایهگذاری  ۵۰میلیون دالری
احداث شــود و همچنین برنامه داریم یــک صنعت تولید اتیلن
اکساید در استان راهاندازی کنیم.

