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آفتاب یزد :ســردار حسن زاده ،فرمانده سپاه
محمد رســول اهلل(ص) در مســجد رحمتیه
خیابان شکوفه تهران حضور یافت.
به مناسبت هفته دفاع مقدس ،سردار حسن زاده،
چهار شنبه بعدازظه ر مورخ سوم آذر با بسیجیان
و ســاکنان خیابان پیروزی ،خیابان شــکوفه
دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار ،ســرهنگ جلینی؛ رئیس پایگاه
ششم سرکالنتری و ســرهنگ رضا حیدری؛
رئیس و ســروان اصغرزاده؛ جانشین کالنتری
 ۱۱۰شــهدا و سرهنگ حســن زاده فرمانده
ناحیه بسیج شهید محالتی و بقیه پایگاههای
بسیج منطقه و محله و ماموران راهور منطقه۱۴
هم حضور یافتند .بسیجیان درباره کشفیات و
خدماتی که در حوزه استحفاظی انجام داده اند،
اطالع رســانی کردند .از سعید مشتاقی ،یکی
از فعاالن و بســیجیان و تمامی تالشگرانی که
مسئولیت حراســت محل را به عهده داشتند
قدردانی شد.

هشدار به
صنایعغذایی

کسریبودجهبهآینده؟

درباره اقدام عجیبی که

دیدار و گفتگوی سردار حسن زاده
بابسیجیانمنطقه ۱۴تهران

سرمقاله

تبعات فروش اوراق از سوی دولت برای جبران کسری بودجه
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حسین طاهریفرد
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سید مرتضی افقه :ما کسری بودجه عظیمی داریم و قطع درآمدهای نفتی
خالء شدیدی در بودجه ایجاد کرده و این موضوع به تنهایی میتواند
ما را به ورشکستگی ببرد البته اگر نتوانیم درآمدهای مطمئن ایجاد کنیم.
فروش اوراق بدهکار کردن دولت است که سبب میشود ورشکستگی
به آینده موکول شود .قطعا اگر درآمدهای دائم نداشته باشیم هر گونه
استقراض ما را دچار مشکل جدی و ورشکستگی میکند .مگر اینکه در
آینده مشکل فروش نفت مرتفع شود و یا اینکه تولید را در داخل به
قدری رونق ببخشید که از طریق مالیاتهای داخلی کسری بودجه
برطرف شود که البته رونق اقتصادی در داخل همچنان هیچ افق روشنی
ندارد .بنابراین یا باید مشکل تحریم برطرف شود و یا اینکه مسیر به
سمت ورشکستگی اقتصادی پیش خواهد رفت

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه:

بخشی از آمار تجارت ایران با سوریه در گمرکات ثبت نمیشود

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان
اینکه  ۱۰درصد از محصــوالت صادراتی به عراق
توسط تجار این کشــور به سوریه صادر میشود،
اظهار کرد :ایران دسترسی زمینی به سوریه ندارد
وبه دلیل واسطهگری و تجارت غیرمستقیم ایران و
سوریه بخشی از آمار تجارت ایران با این کشور در
گمرکات ثبت نمیشود.
کیوان کاشفی در گفت وگو با نبض بازار درباره بازار
ســوریه و حجم معامالت کم ایران با این کشور با
وجود مراودات سیاســی مناسب ،گفت :ترکیه در
بازار سوریه شرایط مناسبتری دارد به این دلیل که
تولید و صادرات قویتری در همه بازارها از جمله
ســوریه دارد و دیگر آنکه ترکیه و سوریه همسایه
هستند .اکنون یکی از مهمترین مشکالت در مسیر
تجارت با سوریه مباحث حمل و نقلی است.
>  8تا  10درصد از تجارت ایران به عراق غیرمستقیم

به سوریه صادر میشود

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه عنوان
کرد :هزینههای حمل و نقلی برای کشور باال است
و مسیر طوالنی نیز برای تجارت با سوریه باید طی
شــود .مطابق آمارها بین  8تا  10درصد از تجارت
ایران با عراق به صورت غیرمستقیم به سوریه منتقل
میشود.
> وفورمحصوالتبسیاریازصنایعایرانیدربازارسوریه

وی با بیان اینکه در بازار ســوریه به وفور کاشی
و سرامیک و مصالح ساختمانی ایرانی وجود دارد،
بیــان کرد :این کاالها به عراق صادر و تجار عراقی
با یک دســت واســطه آنها را به بازار سوریه صادر
میکنند .ایران دسترسی زمینی به سوریه ندارد و
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اگر بخواهد از بندرعباس کار صادرات را انجام دهد
گاهی سه ماه زمان میبرد تا بتوان کاال را به سوریه
ارســال کرد و از بنادر دیگر نیز حدود  8هزار دالر
هزینه و یک ماه زمان نیاز دارد.
> رشد صادرات ایران به سوریه

با وجود همه محدودیتهای تجاری

کاشفی اظهارکرد :با وجود همه محدودیتهایی
که ایران در تجارت خارجی با آن مواجه اســت
در دو ســال گذشــته میزان صادرات ایران به
ســوریه روندی صعودی داشــته است و تقریبا
سه برابر شده است و برنامهریزی شده است که
تا ســال  2023میزان صادرات به این کشور به
 500تــا  700میلیون دالر افزایش یابد .رئیس
اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه تاکید کرد:
زیرساختهای الزم در حال انجام است تا بتوان
میزان صادرات به سوریه را افزایش داد؛ منوط به
آنکه تحریمها را تقلیل داد .نگاه منطقی نشــان
میدهد که ایران ظرفیت مناسبی برای تجارت با
سوریه دارد و تاثیرات این شرایط در سال آینده
میالدی بهتر دیده خواهد شد.
> صادرات  120میلیون دالری ایران به بازار سوریه
در  7ماه ابتدایی سال جاری

وی بــا بیان اینکه در  7ماه ابتدایی ســال جاری
120میلیون دالر صادرات به ســوریه انجام شده
اســت ،تصریح کرد :پیشبینی ما این است که تا
پایان ســال میزان صادرات به  220میلیون دالر
افزایش یابد و این آمار به راحتی قابلیت افزایش تا
سه برابری نیز خواهد داشت.
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سومین وزیر پیشنهادی
و یک دنیا ابهام
حسین طاهریفرد

در هفته گذشته پس از رایعدم اعتماد مجلس
به مســعود فیاضــی دومین وزیر پیشــنهادی
آموزشوپرورش ،رئیسجمهور« ،یوسف نوری»
را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش به
مجلس معرفی کرد .او مدرک کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی دارد و ســال  ۱۳۹۹نیز پس از
شــش سال تحصیل ،در رشته دکتری مدیریت
گردشگری فارغالتحصیل شده است.
یوسف نوری در حالی به مجلس معرفی شد که
مانند بسیاری دیگر از مدیران دولت رئیسی ،از
سوابق و تحصیالت مرتبط با شغل خود بهرهمند
نیست .نوری اگرچه در آموزشوپرورش حضور
داشته ،اما در این حوزه به عنوان یک متخصص
و نیروی باتجربه شناخته نمیشود.
پــس از معرفی دو گزینــه ضعیف که مخالفت
قاطبــه فرهنگیان و حتــی نمایندگان مجلس
همسو با دولت را به دنبال داشت انتظار میرفت،
ســومین گزینه پیشــنهادی آموزشوپرورش،
فــردی متخصــص ،باتجربه و در قــد و قواره
مشــکالت این وزارتخانه باشــد اما شوربختانه
برنامههــای وزیر پیشــنهادی آموزشوپرورش
فاقد نقشــه راه برای برون رفــت از بحرانهای
موجود در این وزارتخانه است و او قادر به ایجاد
تغییرات موثر و اساسی در بزرگترین دستگاه
اجرایی کشور نخواهد بود.
در بررسی کارنامه نوری به دهها سابقه اجرایی
همزمان در هلدینگهــا و بنگاههای اقتصادی
میرســیم و همین کارنامه هم نشان میدهد
او بیش از آنکه چهرهای فرهنگی باشد ،تاجری

است که فعالیت اقتصادی میکند .بدون تردید
حضور همزمان در موسســات بزرگ اقتصادی
و مالــی ،گویای یک تعــارض منافع و عملکرد
غیر قانونی در حوزه کاری ایشــان بوده است .او
باید برای حضور همزمان در موسســات بزرگ
اقتصادی و رانتی ،پاســخی مناســب و شفاف
داشــته باشــد و نمیتواند بیتفــاوت از کنار
شبهات ایجاد شــده و بعضی ازمطالب منتشر
شده از سوی منتقدانش به راحتی عبور کند.
یوســف نوری وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش
در دورهای که فســادهای چند هزار میلیاردی
در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد (سالهای
 ۸۸تا  ،)۹۲عضو هیئت امنای این صندوق بوده
اســت .حال باید او به درســتی مشخص کند
آیا نقشــی در این فســاد داشته است یا خیر؟
و اگر پاســخ منفی است ،چرا به عنوان عضوی
از اعضــای هیئت امنــای این صنــدوق برای
جلوگیــری از این فســاد بزرگ تــاش نکرده
است؟!
یکشنبه  ۷آذرماه نشســت رای اعتماد به وزیر
پیشنهادی آموزشوپرورش برگزار خواهد شد.
اگرچه گزینه جدید آموزشوپرورش نقاط ضعف
گزینه قبلی را ندارد و پیشبینی میشود که با
توجه به ســوابق خود که از بدنه این وزارتخانه
بوده است ،به احتمال زیاد وزیر آموزشوپرورش
دولت رئیســی شــود اما بهارستاننشینان باید
بدانند که آموزشوپرورش به یک مدیر فرهنگی
نیاز دارد نه یک مدیر اقتصادی .کســری دائمی
بودجه ،انباشتگی مالی و معوقات چندین و چند
سالهی فرهنگیان ،مصوبات و قوانین اجراء نشده
و صدها مســئله ریز و درشت دستگاه عریض و
طویل آموزشوپرورش مسائلی نیستند که صرفا
با وعده و وعید قابل حل شدن باشند.

ادامه در صفحه4

در صنعت غذایی هدف اصلی از بسته بندی،
جداســازی مواد غذایی از محیط خارجی و
حفاظت از غذا در برابر فساد ناشی از فعالیت
ریزاندامگان ،رطوبت ،گازهــا ،گرد و غبار،
بوها و همچنین نیروهای مکانیکی اســت .با
این همه بستهبندی باید متناسب با کاال باشد
و این مهمترین مسئلهای است که در طراحی
بستهبندی مورد توجه قرار میگیرد ،موادی که
به طور معمول در بســتهبندی مواد غذایی از
دیرباز استفاده شدهاند ،شامل شیشه ،فلزات،
کاغذ و پالستیک سخت و انعطافپذیر است.
با این همه امروزه بســیاری از محصوالت و
کاالها در ظروف فلزی بستهبندی میشوند که
از جمله آنها میتوان به قوطی کنسرو ،قوطی
نوشابه،تیوپآلومینیومی،اسپریها،قوطیهای
رنگ ،محصوالت پزشــکی ،مواد شیمیایی،
قوطیهــای روغنهای غذایــی و صنعتی،
بشکهها ،گالنها و غیره اشاره کرد .این در حالی
است که بستهبندی فلزی مشکالت بسیاری به
همراه دارد که مهمترین آن آسیبهای غیر قابل
جبران به محیط زیست است.
این بستهبندیها تا زمانی که از کاالیی محافظت
میکنند آسیبی برای محیط زیست ندارند اما به
محض اینکه دور انداخته میشوند آسیبهای
زیادی به محیط زیست وارد میکنند چون این
بستهبندیهای فلزی نزدیک به  ۳۰۰سال در
طبیعت باقی میمانند و در نهایت تبدیل به یک
فلز اکسید شده میشود که قابل حل در آب یا
تجزیه در خاک است و در این شرایط میتواند
آب و خاک را مسموم و آلوده کند.
در برخی از موارد این بســتهبندیهای فلزی
رادیو اکتیو هســتند یعنی ترکیبهایی را به
همراه دارند که بــر اثر مرور زمان از خودش
اشعه تولید میکند .برای این موضوع حتما نباید
فلز از سرب یا رادیون باشد؛ حتی اگر درصد
خیلی کمی هم از این مواد در قوطیهای فلزی
مورد استفاده در بستهبندی وجود داشته باشد
این موضوع میتواند باعث مسمومیت آب و
خاک شود .اگر تعداد زیادی از این قوطیهای
فلزی در خاک یا آب وجود داشــته باشــد
آن وقت ممکن اســت که حتی یک دریاچه
را هم مسموم کند و آبزیان و پوشش گیاهی
زیادی را از بین ببرند .این بدترین ضرری است
که بستهبندیهای فلزی به محیط زیست وارد
میکند.
از سوی دیگر آلومینیوم به طور کلی سم است
چون این فلز خیلی زود اکسیده میشود و در
این شرایط تبدیل به یک فلز نرم میشود و در
نتیجه میزان مسمومیت آن بسیار بیشتر از فلزات
دیگراست.البتهچونآلومینیوممصارفدیگری
در صنایع هوایی و غیره دارد کمتر در صنعت
بستهبندی از آن استفاده میشود اما همان میزان
اندک استفاده از این فلز هم خطرناک است .به
همین دلیل هم ضروری است جایگزین بهتری
برای این نوع بستهبندی در نظر گرفته شود.

لغو اکران فیلم «منصور»
در نماز جمعه تهران

سازمان هنری رســانهای اوج ضمن تقدیر از
ستاد نماز جمعه تهران بدلیل دغدغهمندی و
رویکرد حمایت از آثار فرهنگی ،به درخواست
ســینماداران و با توجه به اســتمرار استقبال
مخاطبــان از فیلم ســینمایی «منصور» در
سینماهای کشــور ،نمایش این فیلم در نماز
جمعــه تهران را لغو و به بعــد از زمان اکران
سینمایی فیلم موکول میکند.

همراهــان و خواننــدگان آفتــاب یزد
میتوانندمشکالت،دغدغههاومشاهدات
خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان
گذاشته تا خبرنگاران آفتاب یزد آنها را
پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از
این ستونهای پیام مردمیروزنامه ،منبع
مهــم و غنی چنین ســوژههایی بوده اما
آفتاب یزد بــه دلیل جایگاه مردمیخود
در نظــر دارد منســجمتر از قبل به این
مهمبپردازد.خوانندگانمحترممیتوانند
ایدههــا و ســوژههای خــود را از طریق
پیامــک  3000141428و یــا تلگرام
 09213553163ارسال نمایند.

