
 
 رئیس جمهور: 

 گذشت آن دوره که دوگانگی 
در تعریف دولت و سایر نهادها بود

2

 می خواهند 
مدارس را به 

تعطیلی بکشانند

  قیمت باورنکردنی 
فست فود 

یک سال قبل! 

 قیمت واحد های 
نهضت ملی 

میلیاردی شد

 اجرای بی سروصدای 
کاالبرگ الکترونیک

تیترها

توقف واردات گوشت 
از برزیل تا زمان تایید 

رسمی سالمت دام 
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علی برکت ا...فرار از استیضاح؟

پروازهای نوروزی با قیمت های چند برابری!

رئیســی نژاد  آرش    :    
گفت: شما اگر بتوانید 
با استاده از انرژی، کشورهای اطرافتان 
را کنتــرل کنید، می توانیــد به اهداف 
ژئوپلیتیک خود نیز دست پیدا کنید اما 
در حــال حاضــر، هیــچ تصــوری از 
ژئوپلیتیک در کشــور مــا وجود ندارد. 
آرش رئیســی نژاد، عضــو هیئت علمی 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهــران، در گفتگو بــا اقتصادآنالین در 
خصــوص بازارهای انرژی و تاثیر آن در 
رســیدن به اهداف ژئوپلیتیک کشورها 
گفت: در حال حاضر عمده ی بازار قطر، 

شرق آسیاست و تا سال ۲۰۲۶...

 از فقدان استراتژی انرژی 
رنج می بریم

   : تغییر قیمت بلیت هواپیما 
به  گذشته  ماه های  در 
موضوع مهمی برای مسافران تبدیل شده و با 
توجه به مخالفت وزارت راه و شهرسازی با 
جدید،  سال  از  پیش  قیمت  افزایش 
هستند  ملزم  هواپیمایی  شرکت های 
قیمت های سابق را برای پروازها اعمال کنند. 
به  هواپیمایی  شرکت های  اصرار  وجود  با 
افزایش قیمت بلیت پرواز، در حالی که در دو 
ماه گذشته ایرالین ها به آب و آتش زدند تا 
تغییری در قیمت ها رخ دهد، در نهایت وزیر 

راه و شهرسازی آب پاکی را ...

  سقف قیمت بلیت های 
هواپیما چقدر است؟ 

سرمقاله

گزارش

صفحه8

صفحه8

آفتاب اقتصادی  
فروش  فوق العاده 

خودرو ها  را بررسی کرد

   از 120 هزار نفر  ثبت نامی  
خودروهای وارداتی

60 هزار میلیارد تومان  دریافت  شد
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   :   نشســت خبری پروژه پاالیشــگاه گازی فاز ۱۴ پارس 
جنوبی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار 
شد. معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این 
نشست گفت: فاز ۱۴ پارس جنوبی آخرین برگ از مهمترین پروژه صنعتی 
کشور بعد از انقالب اسالمی است. در پروژه های صنعتی سرمایه گذاری شده 
تا در بهره برداری از سکو های مشترک بیشتر باشیم. مخازن قطر در میدان 
مشترک پارس جنوبی ۲ برابر ایران است، اما ما بیش از آن ها تولید می کنیم 
و فاز ۱۴ پارس جنوبی یک پروژه موفق است و مهمترین دستاورد صنعتی 

انقالب اسالمی در دو دهه اخیر محسوب می شود.
او ادامه داد: به دالیلی این پروژه ۵ ســال متوقف شــد و احداث فاز ۱۴ از 
اولویت خارج شد. همانطور که میدانید تکمیل پروژه نیمه کاره از ایجاد یک 
پروژه جدید سخت تر است و این کاری بود که با حمایت سازمان گسترش 
با حمایت مالی از پیمانکاران انجام شــد. اینکه بتوانیم تمام مسائل را حل 
کنیم و این پروژه را به زمستان امسال برسانیم نکته مهمی بود. ۸ شرکت 
در این کنسرســیوم نقش داشتند که یک رکورد محسوب می شود. آقای 
ناصح مدیر طرح های صنعتی ایران گفت: در دهه ۷۰ توســعه پروژه های 
پارس جنوبی آغاز شد. برای اینکه انتقال دانش از شرکت های خارجی به 
شرکت های ایرانی محقق شود، شرکت های خارجی موظف شدند که یک 
شــرکت داخلی را در کنار خود داشته باشــند. ورود ما در آغاز با فاز ۶،۷ 
و ۸ پارس جنوبی بود و با یک شــرکت ژاپنی و کره ای کنسرســیومی را 
تشکیل دادیم. در آن مقطع سهم تولید داخل حداقلی بود و مدیریت هم با 

خارجی ها بود، سپس در دو پروژه فاز ۱۷ و ۱۸ و فاز ۱۴ وارد شدیم و در دو 
فاز اول مدیریت توسط بخش داخلی انجام شد. فاز ۱۴ ایرانی ترین پاالیشگاه 
ایرانی است و در حوزه مدیریت کامال ایرانی است. حوزه طراحی و مهندسی 
۱۰۰ درصد به صورت داخلی انجام شده و حوزه اجرا و نصب تجهیزات هم 
تماما توسط پیمانکاران ایرانی انجام داده ایم. یک سری تجهیزات از خارج 
خریداری می شود که سعی شده حداقلی باشد و آن هم به دلیل ریسک در 
مسائل ایمنی است. تحریم ها و همه گیری کرونا باعث شد پروژه را بدون 
حضور نمایندگان خارجی راه اندازی کنیم آقای ضربی مدیرعامل کشتی 
سازی و صنایع ساحلی گفت: ما در فاز ۱۶ پیمانکار اصلی بودیم و در اجرای 
توســعه پروژه نفتی فعالیت خود را ادامه داده و اخیرا هم برنده توسعه فاز 
۱۱ شــده ایم. در ابر پروژه فاز ۱۴ مجری ساخت، نصب سکو های دریایی 
این پروژه بودیم. ۴ ســکوی ۵۰۰ میلیون فوت مکعب را در دوره ساخت 
تجهیز کردیم. در این پروژه به رکورد هایی دست پیدا کردیم و پیشتاز ترین 
پیمانکار این ابرپروژه بودیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ او با اشاره به 
دستاورد های کسب شده در فاز ۱۴ گفت:بخش دیگری که اهمیت دارد، 
جایگزینی پیمانکار خارجی با یک شرکت ایرانی برای انتقال ساحل به دریا 
بود. توانســتیم این کار را با روش هــای نوآورانه انجام دهیم و با روش های 
دیگری عملیات بهره برداری را به سرانجام رساندیم. این اقدامات باعث شد به 
یک رکورد در راه اندازی دست پیدا کنیم و در کوتاه ترین مدت این سکو ها 
را راه اندازی کنیم. دســتاوردی که شرکت های خارجی به آن نتوانستند 

دست پیدا کنند.

   :   رئیس صنف جایگاه داران 
بنزین  ارائه  گفت:  سوخت 
و گازوئیل به جز باِک خودرو ممنوع است 
ولی پرســنل پمپ بنزین به اندازۀ محدود و 
کمتــر از ۴ لیتر برای جابجایی خودروهای 
بنزینی در شرایط خاص همکاری می کنند.

اســداهلل قلی زاده با بیان اینکه در قسمت 
عرضــه فرآورده های نفتــی ۴۲۳۰ جایگاه 
و در بخش ســی ان جی ۲۷۰۰ جایگاه در 
کشور فعال  هســتند که از ۱۵ اسفند وارد 

فاز اجرایی نوروز می شــوند، اظهار کرد: در شرایط کنونی در اکثر 
جایگاه های کشــور ممنوعیتی برای ســوختگیری نیست و به جز 
اســتانهای مرزی در اکثر اســتان ها محدودیت سقف سوختگیری 
وجود ندارد و به مردم توصیه میکنیم در هنگام مراجعه به جایگاه 

با پرسنل همکاری الزم را داشته باشند.

وی گفت: سیاســت دولت استفاده 
مردم از کارت سوخت شخصی است 
و توصیــه ما هم همین اســت چرا 
که امکان رهگیری و رســیدگی به 
با  احتمالی در مواردی که  شکایات 
سوختگیری  شخصی  سوخت  کارت 
باشد سریع تر و دقیق تر  انجام شده 

است.
به گزارش ایســنا، وی در خصوص 
مکمــل هایی کــه در جایگاه های 
ســوخت عرضه می شــود، گفت: با اعالم و اصرار شرکت های تابعه 
وزارت نفــت، خریــد و فروش مکمل در جایگاه ها ممنوع اســت و 
فــروش اجباری مکمل که توســط پلیس گــزارش آن در محل با 
ذکر نام و کد ملی پرســنل نوشــته شده باشــد تعقیب قضایی به 

همراه دارد.

   : ســخنگوی دولت گفت: عاملین حادثه مسمومیت ها 
هم معرفی می شوند و هم با آنها برخورد عبرت انگیزی 

صورت خواهد گرفت.
به گزارش فارس، علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت در گفتگویی 
درباره مســمومیت دانش آموزان اظهار داشت: اسم اقدام تروریستی را 
»خرابکاری شرافتمندانه« گذاشتند و می خواهند مدارس را به تعطیلی 

بکشانند.
وی افزود: متأســفانه شاهد بوده ایم در این ماه های اخیر اصطالحاتی از 
یک سو مضحک و در یک سو هم بسیار ناراحت کننده که نمایشگر نوع 
نگاه برخی تفکرات به مسائل کالن موجود در جهان و کشور و اجتماع 
مردم هســت در میان حتی برخی از رســانه ها تحت عنوان خرابکاری 
شرافتمندانه منعکس شد که هم از یک سو مضحک است و هم از یک 

سو نگران کننده.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: تفکری ترویج شد در آن ایام در برخی 
از رسانه های تروریستی و متأسفانه در برخی از نهادهای امنیتی خارج 
از کشــور که مثاًل برای اقدام خالف امنیت عمومی، برای چاقوکشی و 
استفاده از سالح سرد از عبارت تشجیع استفاده شد، یعنی شجاع کردن 
افراد ،)جوری این موضوع را اشــاعه دادند که( انگار کار خوبی صورت 

می گیرد.
 وی افزود: یک نوع فضاســازی گســترده ای صورت گرفت برای اینکه 
کارهای غلط،  درســت جلوه داده شــود. تخریب، آتش سوزی، با سنگ 
به دیگران زدن، درســت جلوه داده شــود. این کاری به کشــور ما هم 
ندارد و هر جای جهان شــما بروید توهین چیز بدی اســت. هر جای 
جهان تخریب، آتش زدن و سنگ زدن، توهین کردن چیز بد و منفوری 
است. متأســفانه یک برنامه ریزی های متعددی نهادهای امنیتی برخی 
کشــورهای متخاصم با کشــور ما انجام دادند، که این اتفاق ها صورت 

بگیرد.
بهادری جهرمی خاطرنشــان کرد: حدودا ما این سلســله رفتارها را در 
ماه های گذشــته دیده ایم؛ یعنی یک دوره ای برای شلوغی در خیابان و 

ایجاد آشــوب و ایجاد ناامنی برای کسب و کارها و تأثیرگذاری در روی 
نرخ های ارز، ناامنی سازی هایی می بینیم که هدف هم مشترک است؛ و 
آن جلوگیری از رشد کشور اســت و در همین راستا تمام تالششان را 
کردند که دانشگاه ها تعطیل بشود با ایجاد ناامنی و تخریب، با فضاسازی 

در داخل دانشگاه ها که خب موفق نشدند.
وی افــزود: حاال این جریان ها با ایجاد ناامنی در داخل مدارس به دنبال 
اهداف خود هســتند که خب در این مورد هم موفق نشــدند و این هم 
سلســله همان رفتارهاست که این موضوع مسمومیت هم مشابه همان 
رفتارهاست که ان شاءاهلل هم منشا آن پیدا خواهد شد و هم با جدیت با 
آن برخورد خواهد شــد و راه به جایی نخواهد برد و زشتی و غیرانسانی 

بودن دشمنان این مرز و بوم را به جهانیان بیش تر نشان خواهد داد.
بهــادری جهرمی گفت:  هرچقــدر جلوتر می رویم، ایــن درنده خویی 
آن ها بیش تر می شــود، یــک دوره ای می رفتند تحریک می کردند، بعد 
هم در رســانه های تروریستی نمایش می دادند که به جای ینکه کالس 
درس جای درس خواندن بشــود، بشود جای توهین و شعار و اقدامات 
ضدارزشــی انجام دادن، حاال آن ها در آن مورد موفق نشدند،  آمده اند 
سراغ اینکه در مدارس ناامنی ایجاد کنند و کالس درس را تعطیل کنند. 
یک بار به بهانه شعار، یک بار به بهانه ایجاد ناامنی، این ها نشانه این است 
که جنس مخالفان با ایران از چه جنسی هستند و البته که سوابق این ها 

را ایرانیان می شناسند.
وی افزود: ســوابق آن ها یعنی منافقین که ۱۷ هزار ترور را در کشــور 
داشتند، یا مثاًل سوابق سلطنت طلب ها که اقدامات آن ها یعنی ساواک 
که ایرانیــان در تاریخ فراموش نکرده اند ایــن موضوعات را و حاال هم 
می بینیم همان کســانی که آنجا شکنجه می کرده اند در راهپیمایی در 
خارج از کشور مدعی حقوق انسان ها و زنان هستند. این ها هم در ادامه 
همان مسیر است که مطمئنا در ایام اخیر با اینها مقابله شد و ملت هم 
در مقابل اینها ایســتادند، و در مورد اخیر هم ملت در مقابل آن خواهد 
ایستاد و پشت پرده ها هم بعد از آن که روشن بشود معرفی خواهد شد و 

هم برخورد مؤثر و عبرت انگیزی انجام خواهد شد. 

   :  در نهمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی 
ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران توانست با دریافت 
۵ ستاره در فرآیند ارزیابی، »تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی« را از 
آن خود کند. نهمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران با 
حضور شرکت های بزرگ در بخش صنعت و معدن، ارتباطات، مخابرات، 
پتروشــیمی و فلزات هچنیــن جمعی از مدیران و کارشناســان روابط 
عمومی، فعاالن حوزه ارتباطات و استادان بین المللی در مرکز همایش های 
صدا و سیما برگزار شد. این دوره با هدف »کمک به کیفی سازی خدمات 

ارتباطی« و »استاندارد سازی فعالیت های روابط عمومی« برگزار شد.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی صنایع مس ایران بر اساس 

ارزیابی های صورت گرفته و آرای ممیزان، به دلیل تعهد به سرآمدی و 
تطابق عملکرد بر اســاس مدل )EFQM.PR( در این دوره موفق به 

کسب تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی شد.
همچنین در بخش برگزیدگان نشان تعالی روابط عمومی، مجتمع های 
مس سرچشمه، مس شــهر بابک و مس سونگون نیز موفق به دریافت 

نشان عالی روابط عمومی شدند.
برگــزاری کارگاه های آموزشــی تخصصی در زمینه استانداردســازی 
فعالیت های روابط عمومی همچنین ممیزی و معرفی روابط عمومی های 
فعال و سرآمد از دیگر برنامه هایی بود که در حاشیه این رویداد صورت 

گرفت. 

   :   سخنگوی سازمان دامپزشکی می گوید که واردات 
گوشــت از برزیل تا زمانی که این کشور به صورت 
رسمی سالمت دام هایش را تایید نکند، ممنوع است.در روز گذشته 
ســازمان دامپزشکی کشــور با صدور اطالعیه ای ضمن اعالم توقف 
موقــت واردات گوشــت قرمز و هرگونه فــراورده پروتئینی دامی از 
کشــور برزیل به جهت سالمت و بهداشــت جامعه، اعالم کرد تمام 
گوشت های وارداتی صورت گرفته تا امروز به کشور عاری از هرگونه 
بیماری و آلودگی بوده است در همین رابطه امین اسدی سخنگوی 
ســازمان دامپزشکی امروز در گفت وگو با ایســنا،   اظهار کرد: این 
توقف واردات تا زمانی ادامه دارد که کشــور برزیل در نامه رســمی 

ســالمت دام هــا را تایید کند و تــا زمانی که این نامه به دســت ما 
نرســیده، وارداتــی انجام نمی شــود.وی ادامه داد: عــالوه بر ایران 
کشورهای کویت، اردن، تایلند و روسیه نیز واردات گوشت از برزیل 
را ممنوع کرده اند. ســخنگوی سازمان دامپزشــکی کشور افزود: در 
برزیل ناظران شــرعی بر نحوه ذبح دام نظــارت دارند. از طرفی در 
پست های قرنطینه کشــور نیز آزمایش هایی صورت می گیرد. یعنی 
نمونه برداری انجام می شود و در صورت تایید سالمت گوشت وارداتی 

وارد بازار می  شود.
وی تصریح کرد: گوشــت هایی برزیلی موجود در بازار در ســالمت 

کامل هستند و مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند.

سخنگوی دولت با اشاره به مسمومیت دانش آموزان: 

قصه تکراری فروش چارتری 

 میزان تولید در میدان مشترک پارس جنوبی از رقیب قطری بیشتر است

ارائه بنزین و گازوئیل به جز باک خودرو ممنوع است

تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی به شرکت مس تعلق گرفتمی خواهند مدارس را به تعطیلی بکشانند

توقف واردات گوشت از برزیل تا زمان تایید رسمی سالمت دام 
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وزیر کشور تاکید کرد
لزوم تهیه دستورالعمل ارزیابی 

ساخت وسازها
   : تفاهمنامــه همکاری مدیریت جامع حوزه های 
آبخیزداری بین ســازمان مدیریــت بحران و 

سازمان منابع طبیعی با حضور وزیر کشور امضا شد.
احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: آبخیزداری یک مسئله کلیدی 
است و ما چند مشــکل مان با آبخیزداری حل می شود از جمله 
ســیل.  ما دچار کاهش آب های زیرزمینی شــده ایم، بنابراین 
آبخیزداری یک فرصت برای نفوذ آب به زمین اســت که بسیار 
مهم است.همچنین تامین بخش زیادی از آب های مورد نیاز مردم 

است. این کار بسیار مهم است.
وی همچنین در ادامه جلسه با رونمایی از سامانه اطالعات مکانی 
پایش و ارزیابی سکونتگاه های روستایی و شهری در معرض خطر 
گفت: اگر ایمن ســازی مناســب در بخش روستایی صورت می 
گرفت، ما در زلزله ها و ســیل ها در چند سال گذشته  با مشکل 
مواجه نمی شدیم. همچنین مواردی که بعد از وقوع حوادث مانند 

سیل و زلزله بازسازی می شود باید حتما ایمن سازی شود.
وزیر کشــور خاطرنشــان کرد: امیدوارم در این سامانه عالوه بر 
ارزیابی خطر روســتاها بتوانیم هر ســاخت و ساز جدید را تحت 
پوشــش این سامانه کنترل کنیم و مطمئن شویم که ساختمان 

های ایمن ساخته می شود.
به گزارش ایلنا، وحیدی تاکید کرد: باید در برنامه پنج ساله هفتم 
ایمن ســازی بافت های فرســوده را در نظر بگیریم و این برنامه 
باید برای شــهرها نیز گســترش پیدا کند همچنین الزم است 

دستورالعمل ارزیابی ساخت و سازها تهیه شود. 

ســازندگان ســاختمانهای تخریــب شــده در زلزلــه خوی به �
دادستانی معرفی می شوند

وزیر کشور گفت: عوامل دست اندرکار در ساخت خانه هایی که 
در زمین لرزه شهرســتان خوی تخریب شدند را به دادستانی و 

دستگاه قضائی معرفی می کنیم.
احمد وحیدی ، افزود: اگر ســاختمانهای خوی ایمن سازی می 
شد، در برابر زلزله ۶/۵ ریشتری تخریب نمی شدند و این مساله 
نشــان می دهد که ایمن سازی در احداث سازه ها یک ضرورت 

است.
وی ادامه داد: از این پس ساختمانهایی که از سوی بنیاد مسکن یا 
سایر دستگاهها احداث می شوند را با بررسی میزان خطر، ارزیابی 
و ایمن و هوشمندســازی خواهیم کرد و هرگونه ســاخت و ساز 

جدیدی نیز با اعمال کنترل های الزم امکانپذیر است.
وحیدی تصریح کرد: در برنامه پنجساله هفتم، ایمن سازی همه 
بافت های فرسوده روستایی را در نظر می گیریم و این اقدام باید 

در شهرها نیز توسعه یابد.
به گفته وزیر کشــور، نقش ســازمان نظام مهندسی در سامانه 
شناســایی روستاهای در معرض خطر کشور، بسیار مهم است و 
عوامل سازنده خانه های تخریب شده در زلزله شهرستان خوی 
نیز به دادســتانی معرفی می شوند زیرا این ساختمان ها باید در 
زلزله هفت ریشتری زلزله تخریب شوند نه اینکه در مقابل زلزله 

۹/۵ ریشتر دچار ریزش و تخریب شوند.
وی تاکید کرد: باید سامانه شناسایی سازه های در معرض خطر 
به شهرها نیز توسعه یابد و مسئول ارزیابی آن نیز مشخص شود.

طرح های آبخیزداری؛ مهم برای تامین آب روستاها
وزیر کشور در ادامه به بحران آب اشاره کرد و گفت: دچار کاهش 
آب های زیرزمینی شــده ایم که یک بحران است و باید چاره ای 

برای این موضوع اندیشیده شود.
به گفته او، آبخیزداری از اقدامات ضروری است که با اجرای طرح 
های مرتبط با آن می توان فرصتی برای نفوذ آب در عمق زمین 

ایجاد کرد و بخشی از نیازهای مردم از این طریق تامین شود.
به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: رهبر معظم انقالب بر ضرورت 
تامین آب مورد نیاز مردم ساکن در مناطق روستایی تاکید دارند 
و طرح های آبخیزداری می تواند در راســتای تحقق فرمایشات 

معظم له و تامین نیازهای آبی روستاها اثرگذار باشد.
 

معاون ارزی بانک مرکزی :
صرافی های رتبه یک اسکناس، سکه طال، 

حوالجات  را معامله خواهند کرد
    :  معــاون ارزی بانک مرکزی از برنامه این بانک 
برای رتبه بنــدی صرافی ها خبر داد و گفت: 
صرافی های دارای رتبه الف، اجازه معامالت اســکناس ارز، سکه، 
حوالجــات ارزی خــرد و کالن و ابزارهای مالــی جدید ارزی را 
خواهند داشت. محمد آرام از آغاز اجرای برنامه بانک مرکزی برای 
رتبه بندی صرافی ها خبر داد و گفت: نقش صرافی ها در اجرای 
برنامه ها و سیاســت های ارزی بانک مرکزی بسیار پررنگ دیده 
شــده و بر اساس آن، از روز گذشــته صرافی ها اجازه یافتند تا 
ارزهای پتروشیمی ها و فوالدی ها را بخرند، بفروشد و مابین خود 
معاملــه کنند. وی در گفتگو با اقتصاد آنالین افزود: تا قبل از این 
صرافی ها می توانستند فقط اسکناس ارز بخرند ولی اکنون به آنها 
اجازه داده شده به جز اسکناس، سکه طال و ابزارهای جدید را هم 
بفروشند. به گفته آرام، بانک مرکزی در آینده بر اساس رتبه بندی 
هایی که برای صرافی ها انجام می دهد، این امکان را به آنها برای 
معامله ابزارهای مختلف ارزی خواهد داد؛ به این معنا که صرافی 
هایــی که در رتبه الف یا فول الیســنس قرار می گیرند، قابلیت 
معاملــه همه اقالم از جمله اســکناس، ســکه، حوالجات خرد و 
حوالجات عمده و ابزارهای مالی جدید را خواهد داشت و به تبع 
آن، هر چه رتبه صرافی پایین تر باشد، فروش این ابزارها محدودتر 
خواهد بود تا جایی که یک صرافی در پایین ترین رتبه بتواند فقط 

اسکناس معامله کند.
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   :  تبریز  - رامین نیکرفتارســفیر ایران در گرجستان 
گفــت: باید از ظرفیت های منطقــه آزاد ارس برای 
افزایش مبادالت اقتصادی با کشــور گرجستان استفاده کنیم.محمد 
ادیب در نشســت با مدیرعامل منطقه آزاد ارس با اشاره به بازدید از 
ظرفیت های ارس، اظهار کرد: در ســال های گذشــته همکاری های 
مقدماتی با گرجستان در این منطقه وجود داشته و با توجه به وجود 
صنایــع مختلف تولیدی در ایــن منطقه، امیدواریــم همکاری های 

مشترک را گسترش دهیم.
وی با بیان اینکه در ســال ۲۰۲۲ حجم مبادالت تجاری کشــورمان 

با کشــور گرجســتان به رکورد بی سابقه رسیده اســت، ابراز داشت: 
امیدواریم در سال ۲۰۲۳ حجم مبادالت اقتصادی دو کشور به واسطه 
اســتفاده از ظرفیت های خیلی خوبی که در ارس مشــهود است، به 

بیش از دو برابر افزایش یابد.
ســفیر ایران در گرجستان یادآور شد: سال قبل حدود ۹۷ درصد در 
حجم کلی مبادالت و ۶۷ درصد در بخش صادرات افزایش داشته ایم 

و پیش بینی می کنیم در ســالجاری میالدی این مبادالت به دو برابر 
افزایش یابد. محمد ادیب با اشــاره به جایگاه خاص منطقه آزاد ارس 
برای گســترش روابط اقتصادی کشــورمان با کشــورهای آسیایی و 
اروپایی، گفــت: منطقه آزاد ارس به واســطه قرارگیری در موقعیت 
خاص جغرافیایی و هم مرزی با کشورهای مختلف از جمله ارمنستان 
جایگاه بســیار ژئوپولوتیک و ژئواکونومیک داشته و توان تاثیرگذاری 

مثبت در اقتصاد کشور را دارد.
ادیب در ادامه گفت: ظرفیت های حمل ونقلی و ترانزیتی گرجســتان 
امکان اتصال کشورمان از خلیج فارس به دریای سیاه و اروپا را فراهم 
می کند. ما در حال بررسی جهت بهره مندی از کریدورهای ترانزیتی 
ارتباطی حمل و نقلی برای افزایش مبادالت اقتصادی با گرجســتان و 

سایر نقاط جهان هستیم.

   : نماینده مردم جیرفت در مجلس گفت: ما نمایندگان 
همانطور که یک جاهایی داریم به درآمد دولت کمک 
می کنیم همانطور هم حق داریم بگوییم که کجا هزینه شــود تا به نفع 

مردم باشد، ما نماینده ملت هستیم نه نماینده دولت.
ذبیح اهلل اعظمی ســاردویی نماینده مردم جیرفت در مجلس شــورای 
اسالمی در گفت وگو با ایلنا، در رابطه با صحبت های مسعود میرکاظمی 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی الیحه بودجه در صحن 
که با واکنش رئیس مجلس و رئیس کمیســیون تلفیق بودجه مواجه 
شده است، گفت: واقعیت امر این است که وقتی دولت الیحه بودجه را 
به مجلس می آورد خیلی از مواردی که نمایندگان مجلس انتظار دارند 
در بودجه باشد که به نفع مردم و به نفع خود دولت هم است، در بودجه 
نیست. یا اینکه مواردی که در بودجه های سنواتی قبل بوده و می تواند 
در سنوات بعدی هم تکرار شود را حذف می کند چون به نفعش نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مثال در یک مورد بند مربوط 
به حمایت از سیستم های آبیاری نوین که ۸۵ درصد از هزینه مورد نیاز 

را دولت باید به صورت بالعوض بدهد و ۱۵ درصد هم کشاورزان؛ دولت 
این را حذف کرده است، موارد مانند این مساله هم وجود دارد.

ی افزود: نکته دیگر این که وقتی کمیسیون تلفیق به عنوان مجموعه ای 
از افراد منتخب کیمســیون ها می نشیند و حداقل دو تا سه هفته روی 
بودجه بند به بند کار می کند و اصالحات می کند و کم یا زیاد می کند؛ 
ســازمان برنامــه و بودجه و دولت نباید روی ایــن موضوعات اما و اگر 

بیاورند.
اعظمی ســاردویی با تاکید بر وظایف نمایندگی، اظهار داشت: واقعیت 
دیگر این اســت که مجلس نمی تواند هرچه کــه دولت بیاورد را بدون 
بررسی و بحث و اظهارنظر کارشناسی تصویب کند، مجلس حتما باید به 
وظایف خود عمل کند و ابعاد مختلف الیحه را بررسی کند. توجه داشته 
باشــیم که ۲۹۰ نفر از نخبگان کشــور در حوزه های مختلف به عنوان 

نمایندگان مردم دارند روی این مساله بررسی و اظهارنظر می کنند.
نماینده مردم جیرفت در مجلس با اشــاره به بحث تغییرات در بودجه، 
عنوان کرد: یک مساله ای که در بحث افزایش بودجه آوردیم برای مثال 

ال.پی.جی بود که سال گذشته این عدد صفر بوده در حالیکه االن بیش 
از ۹۰ هزار میلیارد تومــان درآمد از این محل در بودجه می آید که به 
نفع دولت اســت، هم این عدد هم روشــن می شود و هم ما در مجلس 
می توانیم از دیوان محاسبات پیگیری نظارتی داشته باشیم. یا مثال در 
بحث ســیگار ما مالیاتش را زیاد کردیم و یا در بحث مالیات خانه های 
باالی ۲۰ میلیارد که تصویب کردیم این ها همه اش به نفع دولت است.

وی خاطرنشان کرد: دولت نمی تواند به این ها اعتراض کند، چرا دولت 
آنجایی که به نفع خودش اســت می گوید خوب اســت اما آنجایی که 
می گوییم این اعداد و ارقام کجا هزینه شود، اعتراض می کند؟ سازمان 
برنامه و بودجه اجازه ندارد به یک قوه دیگر بگوید که کم و زیاد نکنید 

یا بحث های این چنینی.
اعظمی ساردویی تصریح کرد: ما نمایندگان همانطور که یک جاهایی 
داریــم به درآمد دولت کمک می کنیم همانطور هم حق داریم بگوییم 
که کجا هزینه شــود تا به نفع مردم شــود، ما نماینده ملت هستیم نه 

نماینده دولت.

   :  در حالی که سیاست های بانک مرکزی برای مهار بازار 
ارز تا کنون توفیقی را از آن خود نکرده اســت، مرکز 
پژوهشــهای مجلس شورای اســالمی در گزارشی مبسوط اعالم کرده 
سیاست های ارزی دولت منجر به تشدید بحران در این بخش شده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس قیمت دالر در سطح غیرقابل باور 
اعالم و تاکید شده است رسیدن بهای ارز در ششم اسفندماه سال جاری 
به ســطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومان ناشی از سیاست های نادرست 

ارزی بوده است.
 در هشتمین روز دی ماه سال جاری ، فرزین، رییس کل بانک مرکزی 
وارد ساختمان میرداماد شد تا دولت اولین گام برای حل بحران بازار ارز 
را بردارد . هــر چند خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرده 
که تغییر صالح آبادی و انتصاب فرزین به معنای تغییر سیاست های ارزی 
این دولت اســت اما با گذشــت بیش از دو ماه از استقرار فرزین هنوز 

نشانه هایی از مهار بازار ارز دیده نمی شود.
قیمــت دالر در اولین روز کاری فرزین در بانک مرکزی در بازار آزاد در 
محدوده ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان بود اما در شرایط فعلی بهای ارز در بازار 
آزاد در سقف کانال ۵۰ هزار تومان قرار دارد. در مرکز مبادله کاال و ارز 

نیز بهای هر دالر به بیش از ۴۴ هزار تومان رسیده است.
فرزین در اولین روز مصاحبه مطبوعاتی خود اعالم کرد که نرخ واردات 
اقالم اساســی در ســامانه نیما ۲۸ هزار و پانصد تومان خواهد بود. این 
موضوع البته از سوی مخبر، معاون اول رییس جمهوری نیز مورد تایید 
قرار گرفت. در این زمان بســیاری از کارشناسان اعالم تثبیت نرخ ارز 
را مغایر با سیاســت اولیه دولت سیزدهم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دانستند و اعالم کردند این سیاست در حقیقت تثبیت نرخ ارز و 

توزیع رانت در ابعادی بزرگتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

بانک مرکزی در مواجهه با بحران ارز چه کرد؟�
هنوز صالح آبادی، دانش اموخته دانشــگاه امام صادق و رییس اســبق 
سازمان بورس در ساحتمان میردادماد مستقر بود که صدای پای بحران 

در فردوسی و سبزه میدان به گوش رسید .
وی ابتدا چون پیشــینیان خــود از در انکار درآمد و خریــداران ارز و 
سرمایه گذاران را به آرامش دعوت کرده و قول بازگشت ثبات به بازار ارز 
را داد. صالح آبادی در حالی که تاکید داشت میزان فروش نفت ایران در 
وضعیت مناسبی قرار دارد، از وجود ذخایر کافی ارزی در کشور خبر داده 
و تاکید داشت جنگ اوکراین افزایش تورم در اکثر کشورهای دنیا را در 
پی داشت به طوری که پس از بحران اوکراین، شاهد کاهش ارزش پول 
ملی بیشتر کشورها در برابر دالر و تضعیف یورو، پوند، لیر و بسیاری از 
ارزها در برابر دالر بودیم به طوری که به ترتیب؛ لیر، پوند و یورو، ۱۰۸ 

درصد، ۳۲ درصد و ۲۲ درصد در برابر دالر تضعیف شده اند.
وی در پاســخ به انتقادات نســبت به دالر چهل هــزار تومانی گفت: 
دوســتان در دولت باید کمک کنند تا در بــازار تعادل ایجاد کنیم، در 
بازار تمرکز باید با بانک مرکزی باشــد و تأکید رئیس جمهور هم این 
اســت که عرضه ها در بازار و تقاضا در حوزه وزارت صمت، نفت و سایر 

دستگاه ها با هماهنگی بانک مرکزی باید باشد. بانک مرکزی باید در بازار 
ارز قدرت باالیی داشته باشد و همه دستگاه ها نیز مکلف به همکاری با 
بانک مرکزی هســتند. با این حال او در هشتمین روز دی جای خود را 
به فرزین داد تا دولت سیزدهم از قبل این جابجایی مجالی برای غلبه بر 

بحران بیابد . پیش بینی ای که البته درست از آب درنیامد.
از پس انتصاب فرزین به عنــوان رییس کل بانک مرکزی، دولت چند 
سیاســت عمده را برای مهــار بازار ارز به کار بــرد . اولین و مهمترین 
سیاســت، اعالم تثبیت نرخ ارز در ســامانه نیما بود. این اقدام به رغم 
هشدار کارشناسان اجرایی شد و در عمل زمینه را برای افزایش تقاضای 
واردات مهیا کرد . تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در شرایطی که 
بهای دالر در بازار آزاد بسیار باالتر از این رقم است، تقاضای ارزی برای 
واردات را افزایش داده و ســبب می شود چرخه افزایش نرخ پرقدرت تر 
از قبل حرکت کند. باید توجه داشت در ابتدای نیمسال دوم به صورت 
رســمی برخی از تقاضاهای جدید ارز مانند واردات خودرو اعالم شــد. 
دراین گزارش تاکید شده است افزایش واردات به صورت کلی و به ویژه 
اعالم رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی 
منجر و زمینه ســاز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر بازار ارز را بوجود 

آورده است.

ارز�
از ســوی دیگر سیاست دولت در قبال فروش ارز در بازار چندان روشن 
نبود. آن گونه که در گزارش بازوی کارشناسی مجلس اشاره شده جدا 
از مداخله دســتوری در قیمت معامالت در بستر مرکز مبادالت ارزی 
و تردیدی محسوس در سیاســت فروش ارز نیز به چشم می خورد. در 
این مســیر ابتدا سهمیه فروش ارز در سرفصل »سایر« افزایش یافت و 
سپس حذف شد. برقراری مجددا فروش ارز در این سرفصل به افزایش 
تقاضــای ارز و کاهش عرضه آن در بازار منجر شــد و نه تنها در بازار 
آرامش و ثبات به وجود نیامد بلکه اتفاقاً سفته بازی و تقاضای احتیاطی 
یا به تعبیر دقیقتر خروج ســرمایه دامــن زد. این موارد در حالی اتفاق 
افتاد که کارشناسان نسبت به رشد باالی واردات قبل از اعمال سیاست 
تثبیت توسط دولت به عنوان عامل مؤثر بر افزایش واردات، ابراز نگرانی 
کرده بودند. به عبارت دیگر در چهارم بهمن ماه با تغییر نحوه فروش ارز 
»سایر« در بازار متشکل و استفاده از روش حراج و با نرخی چسبیده به 
بازار و حداقل شدن فاصله نرخ غیررسمی و نرخ ارز سایر، نرخ ارز در یک 
روز تا بیش از ۲ هزار تومان کاهش یافت. ثبات نسبی در بازار غیررسمی 
در هفته آخر بهمن ماه ،منتهی به ۲۸ بهمن به پایان رسید . این تاریخ 
همزمان با تصمیم اعمال نرخ دستوری بر نرخ فروش ارز صادرکنندگان 
غیرپتروشیمی بود. پس از این تصمیم نرخ ارز امارات به شدت افزایش 

پیدا کرد و به دنبال آن نرخ تهران نیز افزایشی شد. نرخ باالی امارات و 
فاصله آن از نرخ تهران بیانگر رهبری این نرخ در بازار غیررســمی است 

که به نوعی نشان دهنده فشار در بازار حواله است.
در بخشی از این گزارش آمده است: سیاستهای ارزی دولت در واکنش به 
این تالطمات که می توان عصاره آن را »تثبیت نرخ ارز رسمی« معرفی 
کرد، موجب تضعیف بازار رســمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، 
کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود 
به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور 

۶۰ هزار تومانی تبدیل شد.

خروج سرمایه افزایش یافت�
در عین حال در این گزارش تاکید شده سیاست های به کار گرفته شده 
خروج ســرمایه را دستخوش افزایش کرده است . در این گزارش تاکید 
شده است: به طور معمول و به اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به 
شــکل انتقال دارایی ها و سرمایه به خارج از کشور نسبت داده می شود. 
درحالی که خروج ســرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری 
دارایی های خارجی را نیز شامل می شود. برای مثال، زمانی که نگهداری 
اســکناس ارز و طال در داخل مرزهای کشــور افزایش می یابد، خروج 
سرمایه رخ داده است. زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه 
اقتصادی را به تعویق می اندازد، به معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه 
است. در واقع خروج ســرمایه، به معنای خروج از مرزهای جغرافیایی 

کشور نیست، بلکه به معنای خروج از چرخه اقتصاد است.
هرچه دارایی ها و سرمایه های داخلی از بازده کمتر و ریسک بیشتری در 
نسبت با سرمایه ها و دارایی های خارجی برخوردار باشد، تقاضای خروج 
ســرمایه افزایش پیدا می کند. نظر به ماهیت دارایی گونه ارز، افزایش 

ریسک ها و نااطمینانی ها به سرعت در نرخ ارز منعکس می شود.
در این گزارش پنج عامل مورد اشــاره قرار گفته و تاکید شــده است: 
ناآرامی های ابتدای نیمسال دوم ســال جاری، کمرنگ شدن احتمال 
حصول توافق هســته ای، ســفرها و اقدام های مقامــات آمریکایی به 
کشــورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریم های جدید 
وضع شــده علیه برخی نهادها و اشــخاص ایرانی و ســایر عالمت ها و 
خبرهایی که فعاالن اقتصادی درخصوص عدم بهبود روابط بین المللی 
دریافــت کرده اند از طریق افزایش خروج ســرمایه ، اعــم از فرار و ...از 
عواملی اســت که به افزایش نوســانات نرخ ارز منجر شده است. ایجاد 
چشــم انداز مثبت در بازدهی دارایی های داخلی نسبت به دارایی های 
خارجی، مستلزم ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی یا ایجاد افق مثبت 
در روابــط بین المللی از طریق تعریــف و ایفای نقش جدید در عرصه 

جهانی است.

2برابرشدن مبادالت تجاری ایران با گرجستان 

مجلس نمی تواند هرچه دولت آورد را تصویب کند

سیاست های ارزی دولت سیزدهم بحران را تشدید کرد

 نماینده مردم جیرفت :

انتقاد تند مرکز پژوهشهای مجلس:

   : رییس جمهــور گفت: مردم کمیته امــداد را به عنوان 
نهادی پرثمر و پراثر می داننــد که برکات زیادی برای 

مردم کشور و حتی منطقه، مسلمانان و همسایگان داشته است.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رییســی در آیین واگذاری ۲۳ هزار واحد 
مسکونی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد اظهار کرد: در روایات 
مختلف به رسیدگی به مستمندان تاکید شده است. کمیته امداد کارنامه 
بسیار درخشان و قابل ارایه در کمک رسانی به نیازمندان و باز کردن گره 

از کار مردم در زمینه مسکن، اشتغال ،تحصیل و سایر زمینه ها دارد.
وی ادامه داد: امروز مردم بیشترین اعتماد را به کمیته امداد دارند. مردم 
این کمیته را به عنوان نهادی پرثمر و پراثر می دانند که بسیار برکت برای 

مردم کشور و حتی منطقه، مسلمانان و همسایگان داشته است.
وی در ادامه با بیان این که »مســکن به عنوان بخش هزینه بر  بیشترین 
ســهم در ســبد هزینه خانواده را دارد«، افزود: امروز نهادهای انقالبی و 
دولت بسیج شده اند که مشکل مسکن را حل کنند. یکی از جلوه های این 
همکاری همین مراسم است. این مراسم نشان داد کاری که مردمی سازی 
شود و خیرین به میان بیایند، به نتیجه می رسد. ما باید موانع را از مقابل 
آن ها برداریم. کمیته امــداد می تواند اعتماد خیرین را جلب کند. دیدن 
نهادهای انقالب اســالمی در کنارهم و در کنار دولت برای حل مشــکل 

مسکن لذت بخش است.
رییس جمهور با تقدیــر از اقدامات گروه های جهــادی به عنوان یکی از 
افتخارات کشور خاطرنشان کرد: اگرچه جهاد سازندگی تعطیل شد ولی 

حرکت های جهادی کشــور که در ذات انقالب اســالمی است، هیچ گاه 
تعطیل نشد و این هم به دلیل تشویق های رهبری برای اقدامات جهادی 

است . حرکت های جهادی در کشور خیلی تاثیرگذار بوده است.
وی افزود: ان شــااهلل  تا اخر۱۴۰۲ مددجوی مســکن در روستاها نداشته 
باشیم. دولت همه کمک ها را به کمیته امداد برای دستیابی به این هدف 
می رســاند. کمیته امداد یکی از نهادهای بســیار موفق در ایجاد اشتغال 
است. این تصور درست نیست که کمیته امداد فقط مستمری به نیازمندان 

می دهد زیرا کمیته امداد در حال خودکفا کردن نیازمندان است.
وی با بیان این که »وزارت راه و شهرسازی  با همکاری بانک ها، استانداران، 

فرمانداران، بخشداران و همه بخش های دولت مسأله مسکن را به عنوان 
یک مسأله ضروری کشور در نظر گرفته است«، گفت: وقتی من می گویم 
باید یک میلیون مسکن ساخته شود، یک نکته شخصی نمی گویم؛ زیرا 
کسی که نیاز کشــور را بداند متوجه می شود باید در سال های گذشته 
ســالی ۱ میلیون مسکن می ساختیم. در ســال های گذشته این عقب 
ماندگی را در کشور داریم و از سویی ساخت یک میلیون مسکن ، قانون 

مجلس هم هست.
رئیس جمهور با قدردانی از همه کســانی که در ســال های گذشته در 
این نهاد خدمت کرده اند، از جمله مرحوم عســگراوالدی، گفت: باید  از 
مســئوالن کمیته امداد و به ویژه کسانی که به شکل گمنام در این نهاد 
مشغول خدمت خالصانه و گره گشایی از زندگی مردم هستند، قدردانی 
کرد. امروز همه نهادهای انقالبی توان خود را بسیج کرده اند تا با همکاری 
با دولت، مشکل مسکن به عنوان اصلی ترین بخش سبد هزینه های خانوار 
را رفع کنند. رییسی در پایان اظهار کرد: برای ما بسیار مسرت بخش است 
که ۲۳ هزار مســکن به خانواده ها داده شود. امیدوارم کمیته امداد همت 
مضاعفی کنند تا مشکل مسکن مددجویان حل شود. امیدوارم مددجویان 
در شهر ها هم صاحب مسکن شــوند و این هدف قابل تحقق است. من 
خدمت رهبری که گزارش می دهم فقط اقدامات دولت را عرض نمی کنم 
بلکه اقدامات سایر نهادهای انقالبی را هم به اطالع ایشان می رسانم. گذشت 
آن دوره که دوگانگی در تعریف دولت و سایر نهادها بود. ما اکنون آهنگ 

واحدی برای اجرای رهنمودهای رهبری و خدمتگزاری به مردم داریم.

رییسی: 

گذشت آن دوره که دوگانگی در تعریف دولت و سایر نهادها بود
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   از 120 هزار نفر  ثبت نامی  خودروهای وارداتی
60 هزار میلیارد تومان  دریافت  شد

علی برکت ا...
   :  پس از یک سال تبلیغات گسترده وزارت صمت 
و رسانه های حامی آن مبنی بر آزاد شدن واردات 
خودرو و آن  حداقل از ایتدای نیمه دوم سال ، هم اکنون که درنیمه 
اخرین ماه سال هستیم نه تنها خودرویی واردنشده بلکه در اتفاقی 
عجیب و نادر وزارت صمت اقدام به ثبت نام خودروهای وارداتی 
بدون آنکه نوع و زمان تحویل دقیقی برای آن اعالم کند، بدین معنی 
که وزارت صمت از مردم خواسته است پولی را واریز کنید بدون آنکه 
بدانید چه نوع محصولی را می خواهید بخرید و نکته جالب تر اینکه 
این وزارتخانه اعالم کرده بود هر ثبت نام کننده باید مبلغ ۵۰۰ 
میلیون تومان برای شرکت در قرعه کشی نزد بانکها بلوکه کند نکته 
اینجاست که اکثر خودروهای وارداتی زیر ۱۰ هزار دالر قیمت دارد 
یعنی با احتساب نرخ ارز ثبت سفارش شده که ۲۸۵۰۰ تومان بود 
اکثر این خودروها بدون احتساب عوارض قیمتی در حدود ۲۸۵ 
میلیون تومان خواهند داشت ، با محاسبه عوارض و مالیات و ثبت 
پالک نیز بعید است این قیمت از سقف ۵۰۰ میلیون تومان گذر کند 
، سئوال اینجاست مبنای واریز این عدد که تقریبا حداکثر در نظر 
گرفته شده است چیست؟ ، آیا وزارت صمت قصد دارد این خودروها 
قیمت  تناسب  به  یا می خواهد  ؟  کند  بازار عرضه  ارز  نرخ  با  را 
خودروهایی که اکنون در بازار عرضه می شود قیمت گذاری کند ؟ 
در این خصوص شفاف سازی نشده است اما آنچه واضح و مبرهن 
است دریافت ۶۰ هزار میلیارد تومان پول مردم در شب عید توسط 
دولت است، که باید طی چند ماه یا خودرو تحویل دهد یا اصل پول 
را و این شایعه وجود دارد که این  راهی است  برای جبران  کمبود 

نقدینگی دولت تا امورات شب عید خود را بگذارند! 
در همین زمینه دیروز مدیــر طرح واردات خودروی وزارت صمت 
با بیان اینکه قرعه کشی خرید خودروهای وارداتی در هفته جاری 
برگزار می شــود، گفت: ۱۲۰ هزار نفر متقاضی خرید خودروهای 
وارداتی در مرحله پیش ثبت نام خرید این خودروها، ثبت نام کردند.

مهدی ضیغمی با بیان اینکه ثبت نــام خرید خودروهای وارداتی در 
ســاعت ۲۴ روز ۱۳ اسفند به پایان رسید، اظهار داشت: براین اساس 
ثبت نام دیگر تمدید نمی شــود.  مدیر طرح واردات خودروی وزارت 
صمت اظهار داشت: حدود ۱۲۰ هزار نفر متقاضی خرید خودروهای 
وارداتی در مرحله پیش ثبت نام شــرکت کرده اند و بعد از استعالمات 
الزم، ثبت نام کنندگان قطعی مشــخص می شوند.  وی بیان داشت: 
همانطور که قبال اعالم شده بود اسامی کسانی در قرعه کشی به عنوان 
برنده قطعی اعالم خواهد شــد که شرایط عمومی ثبت نام را داشته 
باشند یعنی دارای پالک فعال انتظامی نباشند و یا متقاضی طی ۴۸ ماه 
گذشته ثبت نام و صدور فاکتور خودرو نزد خودروسازان نداشته باشد.  
ضیغمی با بیان اینکه شرایط عمومی خرید خودروهای وارداتی مطابق 
با شرایط خرید خودروهای داخلی است، گفت: همچنین متقاضیان 
خرید خودرو باید دارای گواهینامه رانندگی باشند و سایر شرایط نیز 
مطابق بخشنامه اعالمی الزم است.  مدیر طرح واردات خودروی وزارت 
صمت اظهار داشت: بنابراین پس از استعالمات الزم اسامی برندگان 
قطعی قرعه کشی برای خرید خودروهای وارداتی مشخص می شود و 
برای برندگان پیامک ارسال می شــود.  وی در رابطه با زمان اجرای 
قرعه کشــی خودروهای وارداتی، افزود: قرعه کشی در هفته جاری و 
احتماال در روز سه شنبه یا چهارشنبه همین هفته انجام می شود، البته 

امیدواریم این قرعه کشی در روز سه شنبه ۱۶ اسفند برگزار شود. 
ضیغمی اظهار داشت: کسانی که قصد انصراف از خرید خودروهای 
وارداتی را دارند این امکان بعد از انجام قرعه کشی برای آنها فراهم 
اســت. همچنین این افراد در صورت انصراف می توانند مبلغ ۵۰۰ 
میلیون تومان خود را اکنون در نزد بانک بلوکه است برداشت کنند. 
 CS۳۵ و CS۵۵ وی گفت: فعال همان دو مدل خودروی چانگان
پالس عرضه می شود اما ممکن اســت دو مدل فیات یعنی فیات 
۵۰۰ و فیــات Tipoو همچنین هیوندا النترا نیز عرضه شــود اما 
عرضه آن ها فعال قطعی نشــده اســت.  به گزارش فارس، براساس 
اعالم وزارت صمت متقاضیان خرید خودرو باید مبالغ ۵۰۰ میلیون 
تومان را در حســاب وکالتی خــود در نزد یکی از بانک هایی که از 
ســوی این وزارتخانه ها اعالم شده بود بلوکه کنند.  براین اساس با 
احتساب ۱۲۰ هزار نفر متقاضی خرید خودروهای وارداتی مبلغ ۶۰ 
هزار میلیارد تومان  نزد بانک ها بلوکه شده است.  همچنین به گفته 
سخنگوی وزارت صمت، فردی که خودروی مورد نظر خود را پیدا 
نمی کند اولویتش در عرضه بعدی حفظ می شــود. همچنین می 
تواند انصراف دهد و مبلغ بلوکه شــدن آنها آزاد شود.او می گوید: 
سعی می کنیم تا پیش از سال عرضه را انجام دهیم، اما عمده عرضه 
ها برای بازه ســه ماه پیش بینی کرده ایم.قالیباف گفت: اکنون ما 
دیگر قرعه کشــی نداریم و در این قرعه کشی تنها اولویت افراد را 
مشخص می شــود، اما در اصل ماجرا که خودرو به آنها تعلق می 

گیرد مشکلی نیست.

اخبار

3صنعت و معدن

   : معــاون وزیر نفت گفت: با نهایی شــدن پروژه 
جمع آوری گازهای همراه نفت حداقل از ســوزانده 
شــدن یک میلیارد مترمکعب گاز جلوگیری می شود .آقای مجید 
چگنــی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی گاز کشــور 
گفت: زمســتان امســال با تالش همکارانم در شــرکت ملی گاز 
توانســتیم پایداری شبکه گاز را در سرمای شــدید حفظ کنیم.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با بیان این که  رشــد و توسعه 
کشــور با قدرت و با تکیه بر ســوخت پاک گاز ادامه دارد، افزود: 

برای اینکه در ســال های آینده پایداری الزم را در توسعه صنعت 
گاز در پارس جنوبی داشته باشیم، باید برای توسعه زیرساخت ها 
هزینه کنیم و برنامه منســجمی برای پاســخگویی به دغدغه های 
رفاهی، اجتماعی و بهداشــت و درمان کارکنان داشــته باشیم. ه 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ معاون وزیر نفت گفت: هم اکنون 
مذاکرات با چهار شرکت دیگر برای جمع آوری گاز های همراه این 
منطقه در حال انجام اســت و به زودی نتایج آن مشخص خواهد 

شد.

    : نماینده مردم شیراز در مجلس شورای 
اســالمی تاکید کرد: مجلس در بودجه 
سال آینده در مسیر حمایت از تولید کننده و کسب وکارها 

گام برداشته است.
علیرضا پاک فطرت ، با اشــاره به مصوبات دیده شــده در 
الیحه رودجه سال آتی در خصوص معافیت مالیاتی، بیان 
کرد: مالیات در بودجه سال آینده حدود ۶۸ درصد افزایش 
پیدا کرده اســت. برخی ها می گویند این رقم قابل تحقق 
نیست اما مجلس و دولت معتقد هستند که این رقم قابل 
تحقق اســت چراکه منابع جدید مالیاتی پیش بینی شده 
اســت. مثال مالیات بر ســفته بازی و داللی یا مالیات بر 

ویالهای لوکس در الیحه پیش بینی شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اما مجلس مالیات تولید را به منظور 
حمایت از تولید کنندگان و کســب وکار ها کاهش داده 
است. هدف این است که به تولید کننده فشار وارد نشود. 

از نظر ما اصال نباید از تولید مالیات گرفته شــود بلکه باید به این حوزه 
سوبسید نیز داده شــود. چین اگر به این رشد اقتصادی رسید دلیلش 
این بود که به تولید کننده خود سوبسید داد و تضمین می داد به تولید 
کننده و صادر کننده که اگر محصولی تولید شد و بر روی زمین ماند، 
ضررش را جبران کند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: متاســفانه در کشور ما تولید کننده مورد توجه نیست. با 

آئین نامه های مختلف دست و پای تولید کننده و کسب وکارها بسته 
شده است. ما در بودجه به دنبال این هستیم که به تولید کننده احترام 
بگذاریم و از کســب وکارها حمایت کنیم. تولید هست که برای کشور 
بهره وری ایجاد کرده و قدرت پول ملی را حفظ می کند. کسی که امروز 
ماشــین خرید و چند ماه بعد قصد فروش داشت باید مالیات بپردازد. 
افرادی که خانه های متعدد خرید و فروش کرده باید مالیات بپردازند. با 

این شرایط فکر و سرمایه جامعه به سمت تولید می رود.
وی در ادامه تاکید کرد: امیدواریم با روشــی که دولت و 
مجلس پیش گرفته است در ظرف چند سال آینده بتوانیم 
تولید خود را باال بــرده و صادرات در حوزه های مختلف 
گســترش پیدا کند. زمانی که تولید افزایش یابد اشتغال 
ایجاد شده و کسب وکارهای داخلی نیز رونق پیدا خواهد 
کرد. وی در ادامه با اشاره به اینکه گفته می شود نرخ ارز 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲ شــناور تعیین خواهد شد، بیان 
کــرد: در خصوص نرخ ارز هنوز تصمیم نهایی در مجلس 
گرفته نشــده اســت.  تبصره ۱۴ که به این حوزه باز می 
گردد به دلیل تالطم های بازار ارز فعال کنار گذاشته شده 
و قرار اســت بخش هزینه ای و درآمــدی آن با یکدیگر 
بررسی شــود. در خصوص شــناور یا ثابت بودن نرخ ارز 
مجلس تصمیم خواهد گرفــت. باتوجه به اوضاع موجود 
و تحریم های وحشــتناک پیش بینی می شود در حوزه 
قیمت ارز نرخ ثابت لحاظ نشــود. باید اجــازه داد مجلس و دولت چه 
تصمیمی در این حوزه تصمیم گیری کنند. به گزارش ایسنا، وی افزود: 
بنده فکر می کنم قیمت ارز باید شــناور باشد. نه اینکه دست در جیب 
مردم کرد بلکه هدف پایدار ماندن شــرایط اقتصادی است. اگر نرخ ارز 
ثابت در نظر گرفته شود ممکن است دولت شش ماه دیگر مجبور شود 

تا بودجه ای دیگر به مجلس بیاورد.

    :  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: در فوالد سفید 
دشت همانند استراتژی شــرکت فوالد مبارکه باید 
هدف گذاری آینده این باشــد که محصول با ارزش افزوده باالتر تولید 

کنیم و به سمت تولید کاالیی برویم که رقابت پذیر نباشد. 
 محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نشست خبری 
طرح های توسعه ای فوالد سفیددشت گفت: فوالد مبارکه عالوه بر اینکه 
میزبان برخی از عزیزان چهارمحالی درخود مجموعه فوالدمبارکه است، 
سرمایه گذاری هایی در طول سال های متوالی در این استان انجام داده 

است.
وی افزود: تاکنون در شرکت فوالد سفید دشت حدود ۲۰۰ میلیون یورو 
به صورت ارزی و ۴ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی سرمایه گذاری 
صورت گرفته که اشتغال ۷۵۰ نفری را در این شرکت به ارمغان آورده 
اســت. همچنین در شــرکت ورق خودرو ۱۱۰ میلیون یورو به صورت 
ارزی و ۲۵۰ میلیارد تومان به صورت ریالی سرمایه گذاری انجام شده 
اســت؛ در عین حال هدف اصلی ما این است که طرح هایی که در این 

استان اجرا شده است به یک زنجیره متوازن تبدیل شود و بهره برداری 
کاملی از این سرمایه گذاری صورت گیرد.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به هدف اولیه شرکت فوالد 
ســفید دشــت توضیح داد: با اضافه شــدن واحدهای تولیدی به این 
مجموعه در سال آینده، شاهد ظهور یکی از کارخانه های خوب فوالدی 
در ســطح کشــور خواهیم بود و امیدوراریم در این شرکت به زنجیره 
متوازنی دست پیدا کنیم. اکنون اســتراتژی ما در گروه فوالد مبارکه، 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت هاســت و به نوعی این وجه تمایز فوالد 
مبارکه با دیگر مجموعه هاست. درحال حاضر از ۹۹ درصد ظرفیت های 
ایجاد شــده در فوالدمبارکه استفاده می شــود و این در حالی است که 
به طور متوســط از ۶۵ درصد ظرفیت فوالدی در سطح کشور استفاده 
می شود. درنتیجه این استراتژی باید در مجموعه فوالد سفید دشت به 

کار گفته شود تا از ظرفیت مجموعه به طور کامل استفاده کنیم.
طیب نیا ایجاد طرح های تکمیلی و متوازن کننده اعم از پست های برق، 
جاده، خطوط انتقال آب، اکســیژن دوم، کوره پاتیلی و دیگر طرح های 

کوچک و بزرگ را الزمه اســتفاده از ظرفیت حداکثری مجموعه فوالد 
ســفید دشت دانست و خاطرنشان کرد: در تالشیم همه این موارد را تا 
یکی دو سال آینده در مدار تولید بیاوریم تا به بهره برداری و استفاده از 
ظرفیت کامل برسیم. همچنین در راستای سرمایه گذاری در این استان 
برنامه هایی برای راه اندازی طرح های جدید پیشــنهاد شده است که در 
نهایت تا پایان ســال طرح نهایی جمع بندی خواهد شد و برای استان 

اشتغال  و درآمدزایی با دوام به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه درخصوص تاثیــر مجموعه فوالد 
ســفید دشت در میان طرح های فوالدی کشور گفت: اکنون حدود ۳۰ 
میلیون تن تولید فوالد در کشــور داریم و شاید به لحاظ تناژی و کمی 
تولیدات مجموعه ســفید دشت در مقایسه با تولیدات کل کشور اعداد 
قابل مالحظه ای نباشــد. ولی هدف گذاری ما ارتقا تولید کیفی همراه با 
محصوالت با ارزش افزوده باالست. مشابه اتفاقی که در دیگر بخش های 
فــوالد مبارکه صورت می گیرد؛ برای نمونه ورقی که در شــرکت ورق 

خودرو چهار محال و بختیاری تولید می شود در کشور رقیب ندارد.
طیب نیا در پایان افزود: در فوالد ســفید دشت باید هدف گذاری آینده 
این باشــد که محصوالت با ارزش افزوده باالتر تولید کنیم و به سمت 

تولید کاالیی حرکت کنیم که رقابت پذیر نباشد.  مراحل نهایی قرارداد جمع آوری گازهای همراه نفت در حال انجام است

 مجلس در بودجه سال آینده به دنبال حمایت از تولیدکنندگان است

تولیدات با ارزش افزوده باال و غیر قابل رقابت، استراتژی آینده فوالد سفید دشت 

 معاون وزیر نفت اعالم کرد 

نماینده مردم شیراز: 

   : پس از روی کار آمدن فاطمی امین به عنوان وزیر صمت وعده ه هایی داده شــد 
مبنی بر اینکه حداقل در حوزه خودرو سروسامانی به این بازار داده خواهد شد ، 
تا جایی که وزیر صمت اعالم کرد با افزایش و رفع مشکالت تولید نه تنها کمبودی در عرضه نخواهیم 
داشــت بلکه قیمت ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد ، با گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از تصدی فاطمی 
امین نه تنها اوضاع روبراه نشد بلکه خودرو به کاالیی لوکس تبدیل شد که شاید به قاطعیت بتوان 
گفت خرید وسیله نقلیه نیز برای مردم رویا شده است ، یا مقایسه قیمت های شهریور ۱۴۰۰ با االن 
بی اغراق باید گفت قیمت ها حداقل دوبرابر شده است ، از طرفی با تصمیمات عجیب وزارت تحت 
امر فاطمی امین اتفاقاتی افتاد که کامال در راستای منافع دو خودرو ساز بزرگ کشور که عامل تمام 
این آشفتگی هستند ، بود از جمله می توان به مجوز فروش خودرو در بورس نام برد، این نوع فروش 
که باعث شــد خودروســاز با عرضه خودرو در بورس عالوه بر قیمت فروش درآمدی باالتر ناشی از 
کشف قیمت بدست بیاورد و به اعتراف مدیر سابق ایران خودرو ، این شرکت از فروش محصوالت 
خود بیش از ۹۰۰۰میلیارد تومان کسب درآمد بیشتر کرده است. ضعف شدید مدیریت فاطمی امین 
بر وزارت صمت در این مدت باعث شد تا کنون از مجلس دو کارت زرد دریافت و یک استیضاح را 
تجربه کند ، هم اکنون دوباره نمایندگان به تکاپوی آن افتاده اند تا بلکه وی را اســتیضاح کنند تا 
بلکه این اوضاع آشفته صنعت  و معدن بخصوص خودوررا پایان دهند ، اما گویا وزیر ترفندی جدید 
برای بیرون رفت از این معضل نیز پیدا کرده اســت و آن هم پیش فروش بیش از نیمی از خودور 
های تولیدی سال آینده تا بلکه بتواند با استفاده از آن از زیر تیغ استیضاح گذر کند  اجرای طرح 
فروش خودرو با ســبک و سیاق جدید تالشی رو به جلو از سوی مدیران صمت است تا در صورت 
رفتن فاطمی امین پشــت تریبون استیضاح تا حد ممکن دست پری داشته باشد.فروش خودرو با 

فرمان سیاست گذار در دستورکار ایران خودرو و سایپا قرار گرفت.
طرح فروش گسترده خودرو قرار است از این هفته در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برگزار شود. 

آن طور که به نظر می رسد این طرح فروش را باید آخرین مانور صمت در سال جاری دانست.
وزیر صمت در ماههای ابتدایی امسال وعده پایان قرعه کشی خودرو را به متقاضیان داده بود. رضا 
فاطمی امین در آن مقطع فکر می کرد چنانچه شرکت های خودروساز بتوانند تیراژ تولید را افزایش 
دهند این اتفاق می تواند زمینه را برای خلوت شدن صف های قرعه کشی فراهم کند اما نوسانات 
بازار خودرو و فتح قله های جدید قیمتی توســط محصوالت تولیدی شــرکت های خودرو در بازار 
گویای این نکته است که ایده وزیر صمت دولت سیزدهم چندان هم با شرایط حاکم بر بازار منطبق 

نخواهد بود.
سیاست گذار خودرویی که وعده سکان دار خود را در خطر برآورده نشدن می دید تصمیم گرفت تا 

از مسیر دیگری به قول داده شده توسط فاطمی امین جامه عمل بپوشاند.
طرح پیش فروش گسترده با شرایط و ضوابط جدید ایده ای بود که مدیران میانی صمت روی میز 

وزیر گذاشته تا به کمک اهرم این طرح فروش به هر صورت که شده قول وزیر را عملی کند.
آن طور که شــنیده می شــود قرار اســت در این دور از فروش خودرو متقاضیان با توجه به مدل 
خودرویی که انتخاب می کنند مبلغی را در حســاب وکالتی خود مســدود کنند. سیاست گذار به 
متقاضیان اخطار داده تا زمانی که خودرو در اختیار نگرفته اند حق برداشتن پول را از حساب وکالتی 
خود ندارند چنانچه از پول مسدود شده مبلغی کسر شود به صورت اتوماتیک فرصت خرید خودرو 

به قیمت کارخانه برای متقاضی از دست می رود.
البتــه فراموش نکنیم این روزها پچ پچ های نمایندگان برای اســتیضاح وزیر صمت در راهروهای 
مجلس شنیده می شــود. فاطمی امین تا کنون دوبار از نمایندگان کارت زرد گرفته و یک بار هم 

استیضاح شده است.
با توجه به وضعیت بازار خودرو بعید است که این بار فاطمی امین بتواند از بهارستان به ساختمان 
ســمیه در قامت وزیر صمت باز گردد.اجرای طرح فروش خودرو با سبک و سیاق جدید تالشی رو 
به جلو از سوی مدیران صمت است تا در صورت رفتن فاطمی امین پشت تریبون استیضاح تا حد 

ممکن دست پری داشته باشد. 
به گزارش اقتصادنیوز، دســت پُر فاطمی امین به قیمت آتش زدن به مال شرکت های خودروساز 
تمام شده است.این شیوه فروش به معنای ان است که شرکت های خودروساز باید محصوالت خود 
را پیش فروش کنند. پیش فروش خودرو در شرایطی است که آنها با انواع و اقسام چالش ها روبرو 

هستند و در قعر چاه زیان دهی به سر می برند.   

آفتاب اقتصادی  فروش  فوق العاده خودرو ها  را بررسی کرد

فرار از استیضاح؟
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راه و شهرسازی

   : چارترکننــدگان بلیت های نوروزی هواپیما را با 
اضافه کردن یک شب هزینه اقامت در محدوده 
قیمتــی ۳ تــا ۶ میلیون تومان برای فقط یک مســیر به فروش 
می رســانند و ظاهراً هم خبری از نظارت ســازمان هواپیمایی بر 

نحــوه عرضه و فروش بلیت ها وجود ندارد.
از هفته گذشــته زمزمه هــای افزایش خودســرانه قیمت بلیت 
هواپیما با مشــارکت چند شــرکت هواپیمایی آغاز شد و حاال با 
گذشــت یک هفته از بلیت فروشــی با قیمت های جدید، اغلب 
مســیرهای پروازی با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ارایه می شود.

این شــرایط وقتی پیچیده تر می شــود که »چارترکنندگان« که 
از قبل بســیاری از صندلی های پروازی را از ایرالین ها خریداری 
کرده انــد با سوءاســتفاده از بازار فروش شــب عید، مســافران 
نوروزی را مجبور می کنند برای رســیدن بــه مقصد روی بلیت 
هواپیما یک شــب اقامت اجبــاری نیز بردارنــد و از ارائه تکی 

می کنند. خودداری  سفر  بلیت 
مسافران نوروزی در مسیرهای مشهد، کیش، بندرعباس، اهواز، 
شیراز و بســیاری از شــهرهای دیگر در تماس تلفنی با ایرنا از 
اینکه نمی توانند برای حضور پیش خانواده در شــب سال تحویل 
بلیــت هواپیما خریداری کنند، گالیه دارنــد و می گویند: بلیت 
هواپیما پیدا نمی شــود و فقط با قبول یک شــب اقامت اجباری 
می توانیــم در محــدوده قیمتی ۳ تا ۶ میلیــون تومان بلیت را 

فقط برای یک مســیر پروازی پیدا کنیم.
روز یکشــنبه ،  پرواز تهران- مشــهد هواپیمایی ساها به عالوه 
یک شــب اقامت اجباری روی بلیت برای روز )شنبه ۲۷ اسفند( 
بــه رقم ۴ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می رســد. در 
مســیر تهران- کیش نیز بلیــت هواپیمای شــرکت هواپیمایی 
کیــش برای یک نفر با یک شــب اقامت اجبــاری به مبلغ بیش 
از ۵ میلیون تومان به فروش می رســد، امــا چارترکنندگان چه 
کســانی هستند که برنامه سفر مردم را با قیمت های کالن تحت 

می دهند. قرار  تاثیر 

چارترکنندگان چه گروهی هســتند؟�
آیــا چارترکنندگان  چارترکننــدگان چــه کســانی هســتند؟ 
آژانس های مســافری هســتند؟ بررســی های ایرنــا از مجموع 
قراردادهــای بیــن شــرکت های هواپیمایــی و چارترکنندگان 

نشان می دهد که خریداران بزرگ مســیرهای پروازی پرتقاضا، 
نــه صرفاً آژانس های مســافری کــه صاحبــان هتل های بزرگ 
در شــهرهای توریســتی هســتند که اقدام به چارتِر مسیرهای 
پرتقاضــا می کننــد. در مقابــل آژانس ها بــرای چارترکنندگان 

می رسانند. فروش  به  را  بلیت ها 
تخلفــات چارترکنندگان به نــام ایرالین ها تمــام و در دعوای 
ایرالیــن و چارترکننده حقوق مســافر تضعیف می شــود و حتی 
مردم مجبور بــه خرید بلیت با چند برابر نرخ مصوب ســازمان 
هواپیمایی از دســت چارترکننده هســتند؛ اما چرا این وضعیت 

تداوم دارد؟
شــرکت های هواپیمایی بلیت ها را با نرخ مصوب به چارترکننده 
در همان ابتدای ســال به فروش می رســانند، اما این واسطه و 
ســرمایه دار بزرگ که از قضا زورش به قیمت گذاری در بازار هم 
می رســد، با توجه به ایام پیِک ســفر نرخ ها را خارج از ســقف 
قیمتــی و حتی باالتر هم به فروش می رســاند، نمونه آن را در 
فروش بلیت عتبات در آســتانه روز عرفه در تیرماه امسال شاهد 
بودیم. در حالی کــه قیمت مصوب بلیت تهران- نجف ۶ میلیون 

تومان بود؛ امــا تا ۱۵ میلیون تومان به فروش رفت.
یــک فعال در صنعــت هوایی پیش تر گفته بود ســیکل بســته 
مشــکل »تامین نقدینگی« در شرکت های هواپیمایی باعث شده 
تا بازار به دســت چارترکننده ها بیفتنــد و »عمده خری« بلیت 
هواپیمــا توســط آژانس های بــزرگ و توزیع آن در بین ســایر 

شود. انجام  هواپیمایی  آژانس های 
وی دربــاره اینکه چرا شــرکت های هواپیمایی بــا وجود علم بر 
تخلفات ایرالین هــا، بلیت های خود را پیش به چارترکنندگان یا 
خریداران عمده بلیت هواپیما می فروشــند، گفته بود: از آنجایی 
که ایرالین ها همــه زیان ده بوده و ســرمایه در گردش ندارند، 

مجبور به فروش بلیت های خود قبل از انجام پروازها هســتند.
به گزارش ایرنا، وی گفته بود: در این صورت با داشتن نقدینگی 
می توانیــم موتور و قطعات هواپیما خریــداری کرده و نقدینگی 
خــود را تامین کنیم. برای همیــن به صورت یکجا پرواز خود را 
به چارترکننده می فروشــیم و بسته به نوع و فصل فروش مبلغی 
بین ۱۰۰ تــا ۱۵۰ میلیارد تومــان را یکجا دریافــت می کنیم 
تــا بتوانیم به موقع موتــور هواپیما خریده یا مخارج شــرکت را 

کنیم. پرداخت 

   : رئیس ســابق اتحادیه صنف مشاورین امالک ساوه 
گفت: افزایش قیمت دالر، بازار مســکن را هم متاثر 
از خود خواهد کرد اما احتماال نه به اندازه و شــدتی که خود بازار ارز 
تجربه کرده و می کند. بنابراین دولتمردان می بایســت کنترل افزایش 
قیمت ارز را در دســت بگیرند تا تاثیرات آن بر مســکن و امالک به 

حداقل برسد.
فرامرز خسروی ، به روند صعودی افزایش قیمت دالر و چگونگی تاثیر 
آن بر بازارهای دیگر اشــاره کرد و افزود: یکی از مهمترین این بازارها 
در حال حاضر بازار مســکن و نرخ جدیــد اجاره بها و خرید و فروش 
اســت که اگر تداوم افزایش قیمت دالر اتفاق بیفتد در ماه های آینده 
شاهد سربه فلک کشــیدن نرخ اجاره بها و خرید و فروش مسکن به 

عنوان یکی کاالی ضروری خواهیم بود.
وی با اشــاره به اینکه برای ســنجش تاثیر رشــد قیمت ارز بر تورم 
بخش هایی مانند مسکن باید مؤلفه های زیادی را بررسی کنیم، اظهار 
کرد: تحلیل اثر رشــد قیمت ارز بر شاخص قیمت ها برای کشورهایی 

مانند ایران که تورم باالیی دارند امری حیاتی به نظر می رسد.

وی با تاکید بر اینکه پدیده رشد قیمت ارز رابطه بین تغییرات ارزش 
پول ملی و روابط خارجی یک کشــور را بیان می کند، گفت: بررسی 
متغیرهایــی مانند درآمدهای نفتی، شــاخص قیمــت تولیدکننده، 
شــاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول نشان از وابستگی اقتصاد 

کشور به واردات دارد.
رئیس ســابق اتحادیه صنف مشــاورین امالک ساوه در ادامه با اشاره 
به اینکه اتفاق اول بعد از افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تورم اســت، 
گفت: تورم ناشی از افزایش نرخ ارز بر بازارهای موازی تاثیر می گذارد. 
این رشــد در بازار مسکن تاثیر بسزایی خواهد داشت ولی این حرکت 

به صورت آرام خواهد بود.
وی گفت: به طور مثال در ســال ۹۷ که قیمت دالر از محدوده چهار 
هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسید، همزمان میانگین قیمت مسکن 
در تهران از ۱۰ میلیون تومان به ۲۲ میلیون تومان برای هر متر مربع 
افزایش یافت. پس افزایش نرخ ارز تاثیر مســتقیم و آهسته بر قیمت 

مسکن دارد.
خســروی افزود: اولین بازاری که قیمت ارز بر آن تاثیرگذار است بازار 

اولیه وارداتی خواهد بود و ســپس سراغ طال، سکه و خودرو می رود و 
در نهایت بر بازار امالک تاثیر خواهد گذاشــت. همچنین از این زاویه 
نیز می توان موضوع را بررسی کرد که افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی 
را بــاال خواهد برد و جو روانی در جامعه را تغییر خواهد داد به همین 
دلیل اشخاص سعی می کنند قیمت ملک خود را همگام با قیمت ارز 

افزایش دهند.
وی افزود: هر چه دامنه زمانی رشــد قیمت ارز طوالنی تر باشد وزن 
اثرگذاری آن بر بازار امالک بیشتر خواهد بود زیرا در بلندمدت قیمت 
مصالح و دیگر شــاخصه های ساخت مسکن افزایش می یابد و تثبیت 

خواهد می شود.
به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در یکسال و نیم اخیر، 
قیمت ارز حدود ۸۰ درصد رشــد داشته پس قیمت ساخت وسازهایی 
که در حال انجام است به دلیل وابستگی مصالح ساختمانی به واردات 
افزایش خواهد یافت. در نتیجه آپارتمان های نوساز با قیمت تمام شده 
بیشــتری عرضه خواهد شــد و در نهایت این امر بر روی قیمت همه 

امالک تاثیر مستقیم و آهسته خواهد داشت.

   : رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: قیمت 
ســاخت هر متر مربع نهضت ملی به دو برابر قیمت 
سال گذشــته رسیده است، در حالیکه در ســال گذشته قراردادها با 
قیمت هر متر مربع ۴.۵ میلیون تومان منعقد شد، امروز این نرخ تا دو 
برابر افزایش پیدا کرده اســت، در واقــع واحد ۱۰۰ متری نهضت ملی 

مسکن بیش از یک میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.
محمدرضــا رضایــی کوچی دربــاره وضعیت بازار مســکن و افزایش 
لحظه ای قیمت مسکن و تضعیف قدرت خرید مردم به ویژه دهک های 
کم درآمد و عدم پوشــش نیاز و تقاضای مسکن از طریق پروژه نهضت 
ملی اظهار داشــت: وقتی که بازار ارز ثبات نداشته باشد، تمام کاالها 
تحت تأثیر آن قرار می گیرند و بازار مســکن هم قاعدتاً از بازار ارز اثر 

می پذیرد و ترکش بازار ارز به بازار مسکن هم خورد. 
وی ادامه داد: به دنبال بی ثباتی بازار ارز، این بی ثباتی در بازار مســکن 
دیده می شود اما از سوی دیگر وقتی مسکنی در کشور ساخته نمی شود 

اگر نرخ دالر ثابت هم می ماند باز هم قیمت مسکن در کشورمان افزایش 
پیدا می کرد.  رییس کمیســیون عمــران مجلس با بیان اینکه در حال 
حاضر به دلیل کمبود مســکن، عرضه متناسب با حجم تقاضا نیست و 
همین عامل افزایش قیمت مســکن شده است، گفت: این وضعیت بازار 
مســکن تنها به دلیل افزایش نرخ ارز نیست و افزایش قیمت ارز را تنها 
عامل افزایش قیمت مســکن نمی دانیم، موضوع اصلی عدم تعادل بین 

عرضه و تقاضا در بازار مسکن است. 

رضایی کوچی درباره آخرین وضعیت پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن 
در سراســر کشور اظهار داشت: گفت وگوهایی انجام شده اما از آنجایی 
که با افزایش قیمت ها مواجه شــدیم قیمت ساخت هر متر مربع نهضت 
ملی به دو برابر قیمت ســال گذشته رســیده است، در حالیکه در سال 
گذشــته قراردادها با قیمت هر متر مربع ۴.۵ میلیون تومان منعقد شد، 
امــروز این نرخ تا دو برابر افزایش پیدا کرده اســت، در واقع واحد ۱۰۰ 
متری نهضت ملی مســکن بیش از یک میلیــارد تومان قیمت گذاری 

می شود. 

وی تاکیــد کرد: در حالت حداکثــر، ۴۰۰ میلیون تومان از این عدد به 
مــردم و متقاضیان وام داده می شــود و ۶۰۰ میلیون تومان باید آورده 
افراد و متقاضیان باشد اما جامعه هدف پروژه نهضت ملی مسکن امکان 
پرداخــت ۶۰۰ میلیون تومان را ندارد و اساســا آورده ای در این اعداد 
ندارنــد که بخواهنــد آن را واریز کنند و از تمام بخشــی که در پروژه 
نهضت ملی مســکن تایید صالحیت شــدند تنها بخش کوچکی امکان 
تامین و واریز این ۶۰۰ میلیون تومان را دارند. اطمینان داریم که با این 
وضعیت نهضت ملی مسکن به جایی نمی رسد هر چند که در مناطقی 

شروع به کار کرده اند. 
رییس کمیســیون عمران مجلس تاکید کــرد: بحث ما این بوده که به 
ســمت تهاتری اراضــی و زمین برویم و زمین را دولــت تامین کند و 
سرمایه گذاری از سوی بانک ها و بخش خصوصی انجام شود و سهمیه 
اختصاص داده شــده به دولــت به متقاضیانی واگذار شــود که امکان 
پرداخت آورده اولیه و اقســاط آن را دارند. از سوی دیگر امکان ساخت 
مشــارکتی مردمی در اراضی ارائه شده از سوی دولت باید تقویت شود 

و تسهیالت به صورت طوالنی مدت در اختیار متقاضیان قرار بگیرد . 
رضایی کوچی گفت: به طور قطع نمی توان برای تمام متقاضیان مسکن 
یک نسخه پیچید و باید از انواع مدل برای خانه دار کردن اقشار مختلف 
جامعه استفاده کرد.  به گزارش ایلنا، وی همچنین درباره سرعت کار در 
نهضت ملی مســکن اظهار داشت: با این مدل و اجرای کار امکان تحقق 

یافتن ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال دیگر وجود ندارد.

َترکش های دالر به بازار مسکن خورد

 قیمت واحد های نهضت ملی میلیاردی شد

قصه تکراری فروش چارتری 
پروازهای نوروزی با قیمت های چند برابری!

نوسانات ارزی با قیمت مسکن چه می کند؟ 

جدیت در اجرای مالیات بر خانه های خالی 
مانع افزایش اجاره مسکن می شود

کارشناس اقتصادی گفت: جدیت در اجرای   :   
افزایش  با  خالی  خانه های  بر  مالیات  قانون 
عرضه در بازار، نه تنها به مالیات ستانی عادالنه منجر می شود، 
بلکه جلوی افزایش اجاره مسکن را می گیرد. آلبرت بغزیان ، 
اظهار داشت: هر قدر تعداد خانه های خالی افزایش پیدا کند، 
کمبود عرضه در بازار ایجاد می شود و این امر منجر به افزایش 
اجاره مسکن خواهد شد. وی افزود: با همکاری نهادهای وزارت 
راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سایر اصناف می توان 
بررسی و  را  قراردادهای واحدهای مسکونی  خانه های خالی و 
خانه های خالی را شناسایی کرد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران 
تاکید کرد: باید از ابزار مالیات نسبت به کسانی که به صورت عمد 
واحدهای مسکونی را خالی نگه می دارند، بهره برد. وی با بیان 
اینکه تعداد خانه های ساخته شده با خانوارها مساوی است، گفت: 
ساالنه در قالب طرح های مختلف، مسکن ساخته می شود؛ از این 
رو حتی می توان گفت تعداد خانه های ساخته شده بیشتر از 
تعداد خانوارهاست، اما بر اساس آمارها شاهد خانه های مسکونی 
خالی هستیم. بغزیان اضافه کرد: در اروپا از کسانی که خانه خالی 
دارید، نسبت به کسانی که اجاره بها می دهند، مالیات بیشتر اخذ 
می شود؛ این گونه نیست که مالکان به راحتی اجاره بهای مسکن 

را زیاد کنند، بلکه دولت نحوه اجاره بها را تعیین می کند.
این کارشناس اقتصادی ابراز داشت: در کشورمان مالیات باید به 
عنوان یک ابزار بازدارنده موردتوجه قرار گیرد و کسانی که مالیات 

را جدی نمی گیرند و پرداخت نمی کنند، باید جریمه شوند.
به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: هر قدر مالیات بر خانه های خالی 

بیشتر بگیریم، کم است باید از ابزارهای بازدارنده بهره ببریم.
 

  سقف قیمت بلیت های هواپیما چقدر است؟
   : تغییر قیمت بلیت هواپیما در ماه های گذشته به 
موضوع مهمی برای مسافران تبدیل شده و با توجه 
به مخالفت وزارت راه و شهرسازی با افزایش قیمت پیش از سال جدید، 
شرکت های هواپیمایی ملزم هستند قیمت های سابق را برای پروازها 
اعمال کنند. با وجود اصرار شرکت های هواپیمایی به افزایش قیمت 
بلیت پرواز، در حالی که در دو ماه گذشته ایرالین ها به آب و آتش زدند 
تا تغییری در قیمت ها رخ دهد، در نهایت وزیر راه و شهرسازی آب پاکی 
را روی دست ایرالین ها ریخت و اعالم کرد که هیچگونه افزایش قیمتی 
برای تعطیالت نوروزی اتفاق نخواهد افتاد. با وجود این؛ حتی در همین 
مدت هم برخی شرکت های هواپیمایی قیمت های خود را خودسرانه تا 
۳۰ درصد هم افزایش دادند؛ هرچند که انجمن شرکت های هواپیمایی 
معتقد است این افزایش قیمت در شورای عالی هواپیمایی تصویب شده 
و قانونی است، اما سازمان هواپیمایی کشوری هم اگرچه با افزایش 
قیمت موافق است،   آن را ملزم به ابالغ از سوی ستاد تنظیم بازار 
می داند. به همین دلیل دادستانی هم در مقاطع مختلف به داستان ورود 
کرده و شرکت ها را ملزم کرد که قیمت ها را به قبل از افزایش برگردانده 
و وجه های اضافی دریافت شده را هم به مسافران بازگردانند، هرچند 
بازگرداندن این وجوه اضافه هم کشدار شد و به درازا کشید.   اما سقف 
قیمتی در مسیرهای پروازی چقدر است؟ تیر ماه ۱۴۰۰ بود که 
شرکت های هواپیمایی اقدام به افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت 
هواپیما در مسیرهای داخلی کردند هرچند همان زمان اعالم کرد که 
این اقدام غیرقانونی است و درنهایت آبان ماه،   قیمت بلیت پروازهای 
داخلی نسبت به آن چه که ایرالین ها از ابتدای تیر ماه افزایش داده 
بودند حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد تا از اول آذر ۱۴۰۰، نرخ های 
جدید اعمال شود و از آن پس تا کنون، مصوبه ای برای افزایش قیمت 
بلیت هواپیما صادر نشده است. به گزارش ایسنا، آخرین اعمال قیمتی 
که به صورت قانونی اعالم شده و سقف قیمت ها، در اینجا آمده است و 
البته سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرده که مسافران در صورت 
مواجهه با قیمت های نامتعارف، به سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه 

کرده و شکایت خود را اعالم کنند تا به این شکایات رسیدگی شود.

اخبار
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   : وزیر راه و شهرســازی از فراهم شدن زمینه مشارکت 
شرکت های فعال صعنتی سازی ساختمان، در نهضت 
ملی مســکن خبر داد.مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: 
واگذاری زمین و تســهیالت بانکی به شــرکت های فعال صعنتی سازی 

ساختمان، وجود دارد.
وی افزود: این شــرکت ها می توانند از این تسهیالت استفاده کنند و به 

اندازه مشارکت  از واحدهای ساخته شده سهم ببرند.
اخیرا یکی از نمایندگان مجلــس در اظهاراتی خبر از توافق با چینی ها 
برای ســاخت مسکن در کشور خبر داده بود. سخنانی که واکنش عضو 

کمیسیون عمران مجلس را به دنبال داشت.
اقبال شــاکری با بیان این که در اســتفاده از منابع مالی دیگران مانعی 
نداریم، در این باره گفته بود: اما استفاده از مصالح ساختمانی، تجهیزات 
داخلی، نیروی کار ایرانی و صنعت ساخت -در احداث پروژه های نهضت 
ملی مســکن- اولویت ماســت و اجازه نمی دهیم تغییری در این حوزه 

روی دهد.
وی تصریــح کــرد: به عنوان مثال کســی از بیرون می آیــد و می گوید 
می خواهیم در مشارکت در ساخت حضور داشته باشیم، می گوییم بیاید 
مشارکت در ساخت انجام دهد. اما تجهیزات، مصالح، کارگر و .. نباید از 

خارج بیاید.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: این ها را به عنوان منابع مالی 

در نظر می گیریم.
به گزارش تســنیم؛ شــاکری با اشــاره به این که حضور چینی ها در 
ســاخت نهضت ملی مســکن را در اخبار شنیده اســت، گفت: این 
موضوع باید در کمیسیون عمران مجلس مطرح می شود. شرکت های 
خارجی می توانند به عنوان تامین کننده منابع مالی که با یک قیمت 
مشــخص برای بخش مســکن انجام می دهد، در ســاخت و سازها 

مشارکت داشته باشد.

شرکت های صنعتی ساز به نهضت ملی مسکن وارد می شوند
 وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
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 قیمت باورنکردنی فست فود 
یک سال قبل! 

در این روزها شاهد افزایش چشمگیر قیمت همه اقالم اساسی و 
غیر اساسی هستیم. گرانی پای خود را در همه صنف ها باز کرده 
اســت و مردم ناراضی از شرایط موجود هستند اما جزء مقایسه 

قیمت کاری از دستشان بر نمی آید.
یکی از تغییر قیمت های نامحسوسی که رخ داد قیمت فست فود 
و رستوران ها است که با نگاه کردن قیمت ها شگفت زده شدیم 
و هوش از ســرمان رفت. فست فودها یکی از پاتوق های جوانان 
اســت که در پایان روز کاری یا زمانی که عجله دارند با سفارش 
سریع به غذا می رسند. با بررسی ها شاهد تغییرات صد درصدی 
هزینه ها و افزایش ۳۰درصدی قیمت  غذاهای عرضه شده نسبت 

به سال گذشته هستیم.
برنج، گوشت قرمز، مرغ و روغن اصلی ترین اجزاء غذاهای ایرانی 
هستند که همگی شامل تغییر در قیمت شده اند. شاید تا سال 
گذشته یک کارمند با حقوق خود حداقل ۵ وعده را به راحتی در 
رســتوران ها می گذراند اما در حال حاضر با کلی حساب کتاب 
برای خانواده ۴ نفر خود شاید یک شب را بتواند برنامه ریزی کند.

در کنار تفریح غذای حاضری و رســتورانی برای برخی افراد به 
دلیل کمبود وقت ضروری است؛ شــاغل بودن همزمان برخی 
زوج ها، باعث شــده تا بســیاری از مردم فرصت تهیه غذاهای 
خانگی را نداشته باشند. در کل جهان خرید فست فود مریدان 

خود را دارد که انگار برای ما این قلم هم از کار افتاده است.
از آغاز سال تاکنون حتی قیمت نان باگت هم دستخوش تغییر 
شد و در راستای همین لزوما قیمت های اصلی هم تغییر کردند. 
قیمت یک سیب زمینی ساده به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده 
اســت و عالقه مندان به این خوراکی مورد عالقه هم به مشکل 
خوردند. در ســال گذشــته قیمت یک هات داگ معمولی بین 
۱۳ تــا ۲۲ هزار تومان بود اما اکنــون ۶۷ تا ۷۵ هزار تومان در 
رستوران ها به فروش می رسد. همچنین قیمت همبرگر در سال 
گذشته ۱۸ تا ۳۵ هزار تومان فروخته می شد اما کمترین قیمت 

در سال جدید برای این غذا ۱۲۰ هزار تومان است.
پیتزا که همیشه مورد عالقه همه است در سال گذشته چیزی 
حدود ۱۵ تا ۷۵ هزار تومان خریداری می شد اما در فست فودی 
معمولی حداقل ترین قیمت پیتزا ۱۳۵ هزار تومان به فروش می 

رسد و تا ۳۰۰ هزار تومان هم به دست مشتری می رسد.
فالفل ساده ترین و ارزان ترین نوع فست فود حساب می شود که 
در سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ هزار تومان خرید آن قیمت داشت اما 
اکنون در رســتورانی آبادانی چیزی حدود ۳۵ تا ۵۷ هزار تومان 
با ۴قرص فالفل به فروش می رسد. تا سال گذشته بیشتر فالفل 
فروشــی ها شامل ســلف رایگان هم بودند تا مشتری هرچقدر 
مخلفات دلش میخواست برای ساندویچ خود پر می کرد ولی االن 
از این خبرها نیست و اگر باشد هم ۲ برابر آن قیمت ها محاسبه 
می شــود؛ فروشندگان ســس را به راحتی در اختیار مشتری 
می گذاشتند اما حال ســس ها را در پشت پیشخوان خود قایم 
میکنند تا دست خریدار برای برداشتن بیش از ۱ دانه باز نباشد.

بیشــترین و عجیب ترین تفاوت قیمت مخصوص استیک است 
که در ســال گذشــته ۳۰ تا ۴۳ هزار تومان به فروش می رسید 
اما اکنون در بعضی مغازه ها که الکچری هم به حساب می آیند 
بیــش از ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. وضعیت رســتوران های 
سنتی اگر بدتر از فســت فودی ها نباشد، بهتر نیست. با سری 
به رستوران هایی که غذای سنتی و ایرانی ارائه می کنند متوجه 
می شویم این رستوران ها هم با تغییر قیمت همراه بودند؛ تغییر 
قیمتی بیش از فســت فودی ها! حداقل تغییر قیمت ۳۰ تا ۴۰ 
درصد است. قیمت پلو خورش های ایرانی ۳۰درصد، قیمت انواع 
کباب مرغ و گوشــت ۴۰درصد و قیمت ساالدها ۲۰درصد باال 
رفته است. با افزایش قیمت ها باز هم فروشندگان راضی نیستند 
و معتقدند اگر انتظار سود قبل را داشته باشند قیمت ها را باید 
۶۰ درصد افزایش می دادند که با این وجود هر روز رستوران ها 
خالی تر از روز قبل می شــدند. با وجود نوسانات قیمت در حال 
حاضر مشتری ها جایگاهی در رستوران ها ندارند و دغدغه آن ها 

برای خرج کردن مایحتاج اصلی مردم است.
 

موافقت وزارت کشور با تخصیص فاینانس 
برای مترو تبریز

تبریز- رعنا نیکرفتار- شــهردار تبریز از افتتاح ایســتگاه 
قونقاباشــی قطار شــهری تا ۱۰ روز آینده و همزمان با نیمه 
شــعبان خبر داد. یعقوب هوشیار در جلســه بررسی بودجه 
ســازمان های شهرداری تبریز در صحن علنی شورای اسالمی 
شــهر با بیان اینکه در یک ماه اخیر نوسانات ارزی، عملکرد 
سازمان قطار شهری را تحت الشعاع قرار داده است، گفت: در 
شــرایط فعلی هیچکدام از فروشندگان مصالح، فروش ندارند 

اما با این حال تالش داریم که مطابق زمانبندی عمل کنیم.
وی با اشــاره به اینکــه دولت تا کنــون ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون در خصوص پروژه قطار شــهری تبریز پرداخت کرده 
است، از پیگیری جهت اخذ ۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 

منابع دولتی ابالغ شده در این راستا خبر داد.
شــهردار تبریــز از موافقت وزارت کشــور در خصوص بحث 
فاینانس که اخیرا با امضــای رییس جمهور به بانک مرکزی 
ابالغ شده، خبر داد و افزود: به همراه آقای استاندار پیگیر این 

موضوع هستیم.
وی تالش مدیریت شهری را در راستای تکمیل پنج ایستگاه 
خط ۲ در دو ســال آتی دانست و با بیان اینکه هدف گذاری 
شهرداری تبریز اتمام حفاری تونل های خط دوم تا پایان سال 
۱۴۰۲ است، از ســاخت سقف دو ایستگاه این خط در مسیر 
قراملک تا اســتانداری خبر داد. هوشــیار در خصوص تامین 
مالــی پروژه خــط ۲ تبریز اظهار کرد: خوشــبختانه موضوع 
فاینــاس دولتی خط ۲ متــرو تبریز با پیگیــری نمایندگان 
مجلس و اســتاندار آذربایجان شرقی حل می شود و با تحویل 
این فایناس رقمی نزدیک بــه ۸ هزار میلیارد تومان دریافت 

خواهد شد.

اخبار

   :  مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد ارس در چهارمین 
جلسه ســتاد هماهنگی خدمات ســفر دستور بسیج 
امکانات و آماده باش میزانی و پذیرایی از مسافران نوروزی را به ۲۰ کمیته 

این ستاد صادر کرد. 
مجید کیانی در جمع اعضای ســتاد هماهنگی خدمات سفر ارس گفت: 
پیش بینی ها حاکی از شروع زودهنگام مسافرت های نوروزی با توجه به 
تقارن ماه مبارک رمضان و تعطیالت عید نوروز است و باید با آماده باش 
و بســیج امکانات توسط دستگاه های اجرایی به بهترین شکل ممکن از 

میهمانان پذیرایی شود.
کیانی ســالمت و امنیت مردم و ارائه خدمات کیفی را جزو خطوط قرمز 
خواند و متذکر شــد: کمیته های مرتبط با مراکــز پذیرایی و اقامتی با 
بیشــترین حساســیت ممکن موظف به رصد رعایت دستورالعمل ها و 
ضوابط بهداشــتی و جلوگیری از فعالیت مراکز اقامتی و رستوران های 

غیرمجاز هستند.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس روان سازی ترافیک و حفظ امنیت 
عمومی را در تعطیالت نوروزی مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: پیش 
بینی ما افزایش ورود مسافران و گردشگران نوروزی امسال نسبت به سال 
قبل اســت و ضمن آمادگی پشتیبانی مضاعف از نهادهای تامین کننده 
امنیت و نظم شــهری، انتظار ما از نیروهای خــدوم انتظامی و مرزبانی 

همکاری حداکثری همچون سال های گذشته است. 
مجید کیانی با اشــاره به خاطرات تلخ سال گذشته در رود ارس، توضیح 
داد: باید از اســکان در بســتر رود ارس و شــنا در آن با نصب عالیم و 
هشدار مرزبانی جلوگیری شود تا همانند سال های قبل شاهد جان باختن 

هم وطنان مان به سبب غفلت و ناآگاهی نباشیم.
کیانی خواســتار توجه به حرمت ماه مبارک رمضان در مراکز عمومی و 
تجاری شــد و اضافه کرد: از هیات مدیره مجتمع های تجاری نیز انتظار 
داریم نسبت به کنترل قیمت و کیفیت اجناس فروشگاه ها نظارت کنند.

وی با انتقاد از عدم آنتن دهی موبایل در مســیر کلیسا و سدخداآفرین، 

ابراز داشــت: تا آغاز سفرهای نوروزی زمان زیادی باقی نمانده و باید در 
اسرع وقت متولیان حوزه زیرساخت های ارتباطی نسبت به استقرار دکل 

خدمات شبکه ۴G اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به ظرفیت های گردشگری و طبیعت 
بکر محدوده خداآفرین اشــاره کرد و گفت: در راســتای راهبرد توسعه 
متوازن، روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان ضمن اقدامات رسانه ای 
و تبلیغاتی برای جذب گردشــگر به جلفا، محور گردشــگری نوردوز و 
خداآفرین را نیز مورد توجه قرار داده و مسافران را به سمت این محدوده ها 

نیز هدایت کند.
وی خواهان ایجــاد مراکز عرضه میوه نوروزی به قیمت مصوب، افزایش 
سهم آرد برای پخت نان مضاعف و نظارت بیشتر بر قیمت ها در تعطیالت 
نوروزی شد و افزود: با ســاماندهی وانتی ها باید از سدمعبر جلوگیری و 
نظارت بر سرویس  بهداشتی های عمومی جهت جلب رضایت گردشگران 

نوروزی افزایش یابد.

   :    یوسف خاکیان: ۷۲ سال بیشتر نداشتف خیلی ها 
وقتی که از خیابان عبور می کرد نمی شناختندش، به 
همین دلیل مثل از او درخواســت سلفی و امضا نمی کردند، آن زمان که 
پس از ســالها دوباره در یکی از برنامه هــای تلویزیونی با اجرای منصور 
ضابطیان حضور یافت هم خیلی ها با او کامال عادی برخورد کردند، او آمد 
و داستان زندگی اش را در مقابل دوربین بیان کرد و پس از آن هم رفت، 
دیروز هم خبردار شــدیم که او رفته است، اما این رفتن با تمام رفتن ها 
تفــاوت دارد، او اینبار رفته که رفته باشــد برای همیشــن. داریم درباره 
محمدجواد نظــری گلپایگانی بازیگر و کارگردان ایرانی که در ســریال 
تلویزیونی »آینه عبرت« نقش »آتقی« را بازی می کرد، حرف می زنیم، 
می شناســیدش؟ دوران زندگی او هم تمام شد و او نیز با درگذشتش بار 
دیگر اندوه را مهمان قلب های هنردوستان ایرانی کرد. هرچند که خیلی 
ها )نسل جدید( ایشان را خیلی خوب نمی شناختند، اما قدیمی ترها می 
دانند که این گزارش درباره چه شــخصی به رشته تحریر درآمده است. 
»آینــه عبرت« در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ به کارگردانی محســن 
شــامحمدی از شبکه یک سیما پخش می شد و الحق و االنصاف یکی از 
پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی بود که پس از انقالب روی آنتن 
رســانه ملی رفت و یکی از مهمترین دالیل این استقبال کم نظیر بازی 
زیرپوستی و ماهرانه محمدجواد گلپایگانی بود که در نقش یک معتاد تمام 
عیار مقابل دوربین حمید احمدی و منصور آذرگل آن هنرنمایی بی نظیر 
را ارائه کرد. تو گویی که گلپایگانی، گلپایگانی نیست و خود »آتقی« معتاد 
است که در مقابل دوربین بازی که، بلکه زندگی می کند. »آتقی« در یک 
خانه قدیمی )از آن خانه هایی که االن دیگر خیلی کم پیدا می شــوند( 
زندگی می کرد و دوستی به نام »علی« داشت که بیشتر اوقاتش را با او می 
گذراند. »علی« جوانی بود که خیلی زود به راه مصرف مواد مخدر کشیده 
شد و آسمان روزگار جوانی اش را مملو از ابرهای سیاه و شومی نمود که 
از آنها باران های داغ و سوزان می بارید. »آینه عبرت« که یک سریال ۵۰ 
قســمتی بود و متاسفانه دیگر هم ادامه پیدا نکرد و فصل های جدیدش 
ساخته نشــد در آن سالها خیلی ســر زبانها بود و خیلی ها درباره بازی 
»آتقــی« در نقش معتاد با هم گپ و گفت می کردند و از تکیه کالم این 
کاراکتر با آن لحن خاص استفاده می کردند و به نوعی ادای یک فرد معتاد 
را در می آوردند. اگر نگاهی گذرا به تاریخ سینما و تلویزیون ایران بیندازیم 
می بینیم که اساسا نقش معتاد در آثار تصویری بسیار اندک وجود داشته 
که البته این خودش جای بسی سوال دارد که چرا در سینما و تلویزیون 
ایران به موضوعی به این مهمی کم پرداخته شده است. از میان این نقش 
های مهمی هم که در آثار تصویری مقابل دوربین رفته می توان به نقش 
ماندگار »سیدرسول - بهروز وثوقی« در فیلم سینمایی »گوزنها«، همین 
»آتقی - محمدجواد گلپایگانی« در سریال »آینه عبرت«، »سارا – باران 
کوثری« در »خون بازی«، »محســن – نوید محمدزاده« در »ابد و یک 
روز«، »فرزین – محسن تنابنده« در »المپ ۱۰۰«، »مهسا - سارا بهرامی« 
در »دارکوب« و »فریبا – صدف اسپهبدی« در »علفزار« اشاره کرد. این 
نقش ها توسط ایفاگرانشان به بهترین شکل ممکن مقابل دوربین رفتند و 
شگفتی خیلی از طرفداران سینما و تلویزیون ایران را برانگیختند، اما یک 
نکته بســیار مهم وجود دارد، آن هم این است که اگر از فیلم سینمایی 
»گوزنها« که پیش از انقالب در سال ۱۳۵۳ ساخته شد فاکتور بگیریم، با 
درصد باالیی از اطمینان می توانیم مدعی شویم که محمدجواد گلپایگانی 
اولین هنرپیشه ای بود که در یک اثر تصویری آن هم در تلویزیون نقش 
معتاد را بازی کرد. حتی پس از پایان این سریال تا چندین و چند سال بعد 
هیچ بازیگری نقش یک معتاد را در هیچ فیلم ســینمایی و هیچ سریال 
تلویزیونی بازی نکرد، یعنی اصال نقشی با این شکل و شمایل در سریال ها 

و فیلم های ســینمایی وجود نداشت که یک بازیگر بخواهد به ایفای آن 
بپردازد، دلیل این امر هم معلوم نیست چه بوده، شاید در طول آن سالها، 
ایفای نقش یک معتاد در سینما و تلویزیون به عنوان امری »تابو« و خط 
قرمزی قلمداد می شــده اســت )حتی با وجود اینکه »آتقی« در »آینه 
عبرت« این تابو را شکســته بود، اما باز هم تا ســالهای سال هیچ نقش 
معتادی در تلویزیون و ســینمای ایران مقابل دوربین نرفت، کما اینکه تا 
همین امروز هم در تلویزیون نقش معتاِد دندان گیری مقابل دوربین نرفته 
است. برای این موضوع البته می تواند یک استدالل وجود داشته باشد، در 
آن سالهایی که »آینه عبرت« از تلویزیون پخش می شد، اکثریت قریب به 
اتفاق مردم این ســریال را با »آتقی« می شناختند، یعنی هرکس به فرد 
دیگری می گفت: »آینه عبرت رو می بینی؟« طرف مقابل می گفت: »آتقی 
رو می گی؟ آره خیلی قشنگه« ممکن است این مسئله باعث شده باشد که 
مردم )خاصه جوانها( با خودشان بگویند: »وقتی یه معتاد می تونه اینهمه 
معروف بشه که هر جایی میری صحبت اون باشه، چرا من معتاد نشم؟« 
شــاید تلویزیونی ها فکر می کردند که با بولد شــدن یک امر تابو و خط 
قرمزی مانند »اعتیاد« جامعه به جای اینکه از رفتن به سمت مصرف مواد 
مخدر دوری کند، برعکس عمل کرده و به خاطر جذابیت های توخالی و 
پوشالی ای که نقش معتاد در سریال »آینه عبرت« از آن برخوردار بود، به 
سمت اســتفاده از این مواد خانمان برانداز گرایش پیدا کند. پیشتر بیان 
کردیم که این فقط یک استدالل است که حتی می تواند وجود هم نداشته 
باشــد، اما بــا این فرض که تلویزیونی ها و حتی ســینمایی ها با همین 
اســتدالل دست به ساخت آثاری که یک معتاد نقش اول آن را ایفا کند، 
نمی زده اند، می خواهیم یک حقیقت مهم و غیرقابل انکار را بیان کنیم.  
این روزها می بینیم که بیلبورهای بزرگی در سطح شهر وجود دارد که در 
آنها تصویر یک دســت )دست انسان( قرار گرفته و در کنارش این جمله 
نوشته شده است: »نه به مواد مخدر« در واقع این بیلبورها می خواهند به 
مردم و جوانان بگویند: »استفاده از مواد مخدر آخر و عاقبت خوشی ندارد 
و آدمی را به انحطاط مطلق می کشــاند، بنابراین اگر دوست یا آشنا و یا 
حتی غریبه ای مصرف مواد مخدر را به شما پیشنهاد کرد و حتی اگر آن 
را کامال مجانی در اختیارتان گذاشت، به آن پیشنهاد »نه« بگویید و از آن 
فرد که می خواهد آینده شما را تیره و تار کند دوری کنید، رفاقت با این 
آدمها نه تنها به تومنی نمی ارزد، بلکه بسیار هم خطرناک است؛ چرا که 

دودمان زندگی شما را به فنا خواهد داد.« 
آنچه در پاراگراف پیشین خواندید، حقیقتی است کتمان ناپذیر، سازمان 
های مرتبطی مانند نیروی انتظامی، ســتاد مبارزه با مواد مخدر و ... واقعا 
تالش خودشان را می کنند که به مردمی که در جامعه زندگی می کنند 
هشــدارهای الزم را بدهند و از رفتن جوانان به سمت این مواد جلوگیری 
نمایند، همین بیلبوردهایی که در برخی از خیابانها دیده می شود حاصل 

همین تالشهاست و به خاطر رسیدن به همین هدف در سطح شهر قرار 
گرفته است، ما هم از افرادی که در این مراکز فعالیت می کنند و هدفشان 
برقراری سالمت جســم و روان فردی و اجتماعی است سپاسگذاری می 
کنیم، اما سوال اینجاست که چند درصد مردم این بیلبوردها را می بینند؟ 
پاسخ کامال مشخص است، خیلی ها. بسیار خب ما هم می گوییم خیلی 
ها این بیلبورها را می بینند و پیامشان را هم می گیرند و آن پیام را آویزه 
گوششان می کنند، اما از میان همین خیلی ها، چند درصد مردم به بی 
خیاالنه ترین حالت ممکن از کنار این بیلبوردها عبور می کنند و می روند 
دنبال کار و زندگی شان؟ اجازه داریم بگوییم خیلی ها؟ حال چند درصد 
مردم اصال این بیلبوردها را نمی بینند، یعنی چشمشان به آنها نمی خورد، 
حال یا در هنگام عبور از خیابان حواسشــان پرت جای دیگری است و یا 
اصال از آن خیابانها عبور نمی کنند؟ خیلی ها، نه؟ حال به این پرسش مهم 
پاســخ دهید که اگر پیام مورد نظر مبنی بر اینکه »ای جوانان، به سمت 
مصرف مواد مخدر نروید، با دوستان نابابی که می خواهند شما را پرتگاه 
نابودی بکشانند و ُهلتان دهند ته دره، رفاقت نکنید« از طریق دیگری )مثال 
تلویزیون( به مردم و جوانان منتقل می شــد، تاثیرگذاری اش چقدر بود؟ 
شاید این سوال کامال کلیشه ای و لوس باشد، اما ما مطرحش می کنیم؛ 
به نظر شما تلویزیون چگونه می تواند پیام »نه به مصرف مواد مخدر« را از 
طریق شبکه هایش به مردم )خاصه جوانان( انتقال دهد؟ قبول داریم که 
پاسخ این پرسش هم توضیح واضحات است اما ما آن را هم بیان می کنیم، 
تلویزیون با ساخت سریال هایی با محوریت مصرف مواد مخدر و زیانهایی 
که استفاده از این مواد نصیب آدمی می کند، می تواند پیام »نه به مصرف 
مواد مخدر« را به مردم انتقال دهد. هه! جالب شد، چرا که تلویزیون برای 
سالهای متمادی دست به ساخت چنین سریالهایی نزده، فقط حواسش 
به این بوده که در فالن فروشــگاه جنس قسطی می فروشند، فالن تولید 
کننده با قیمت »فقط ۳۷۵ هزار تومان« کفش با کیفیت در اختیار مردم 
می گذارد، دغدغه بزرگ یک خانواده این شده که چه روزی بروند از فالن 
فروشگاه جهیزیه بخرند، فالن کس بیمه ماشینش تمام شده و حاال دریافته 
که باید از چه کسی )بخوانید »از کی«( به صورت قسطی برای خودرویش 
بیمه بخرد و ... . وقتی این مسائل را مطرح می کنیم یعنی تلویزیون دنبال 
پول درآوردن است نه فرهنگســازی در جامعه که مثال: »ای مردم سراغ 
مصرف مواد مخدر نروید، عاقبت خوشــی ندارد.« تلویزیون سالهاست که 
این کار را می کند، شــاید دقیقا از همان زمانی که پخش ســریال »آینه 
عبرت« به پایان رسید و علیرغم تمام تالشی که محمود دینی )ایفاگر نقش 
»علی«( برای ساخت سری های جدید این سریال انجام داد، هیچ استقبالی 
از ســوی صداوسیما برای ادامه ماجراهای این سریال نشد و پرونده »آینه 
عبرت« برای همیشــه مختومه اعالم شده و در آرشیو صداوسیما بایگانی 
شــد. حاال هم که خبردار شــدیم پرونده زندگی بازیگر نقش اول سریال 
»آینه عبرت« هم برای همیشه بسته شده و او از دنیا رفته است. خاطرم 
هســت که چند ســال پیش او را در خیابان دیدم در حالیکه پای پیاده 
مشــغول رفتن به جایی بود، بدون آنکه عکاسها دور و برش باشند، بدون 
آنکه خبرنگاران او را سوال پیچ کنند و بدون آنکه حتی یک بادیگارد داشته 
باشد، او سوپراستار سینما و تلویزیون )حداقل در حوزه ایفای نقش معتاد( 
بود، ساده و بی غل و غش، روزگار سختی را سپری کرد، مثال اینکه چندین 
و چند سال به خاطر تصادف غیر عمدی در زندان بود و به واسطه کمک 
محمود دینی و برخی از افراد خیر از زندان آزاد شد. یک نکته دیگر باقی 
مانده اســت، صادقانه بگوییم سینما و تلویزیون ایران در حق محمدجواد 
گلپایگانی جفا کــرد و او را از گردونه فعالیت های هنری خارج نمود، در 
حالیکه محمدجواد گلپایگانی با ایفای نقش »آتقی« در »آینه عبرت« نشان 

داد که یک بازیگر کامل و تمام عیار است، روحش شاد. 

آماده باش ارس برای میزبانی از مسافران نوروز 1402 

هزار راه نرفته  تلویزیون!   

   : با توجه بــه آغاز هماهنگی ها برای 
اجرای سراســری طــرح کاالبرگ 
الکترونیک، به نظر می رسد که اجرای رسمی این طرح 
در کل کشور به زودی اجرایی خواهد شد اما داده های 
اپلیکیشن شبکه ملی اعتبار)شما( نشان دهنده فعال 

شدن فروشگاه های مختلف در کل کشور است.
 چندی پیش اعالم شــد که پس از اجرای آزمایشی 
طرح کاالبرگ الکترونیک در اســتان هرمزگان، قرار 
است این طرح در سه استان دیگر یعنی قزوین، گیالن 

و مرکزی نیز اجرایی شود.
البته این توسعه در شرایطی مطرح شد که هنوز چرخه 
یک ماهه اجرای طرح آزمایشــی در استان هرمزگان 
تکمیل نشــده و نتایج آن به روشنی اعالم نشده بود. 
البته در حال حاضر نیز آمار جدید و قابل استنادی در 
این خصوص اعالم نشده است که الزم است به منظور 

شفاف سازی افکار عمومی این آمار اعالم شود.

به نظر می رسد دستگاه های مســئول در اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیک هماهنگی های خود با کلیه اســتان های کشور برای 
آغاز اجرای آن در کلیه استان ها را انجام داده اند. در همین رابطه 
آیین نامه و دستورالعمل اجرایی این طرح برای کلیه استان های 

کشور ارسال شده است.
شنیده ها نشان می دهد که این موضوع به کلیه ادارات کل رفاه 
اســتان ها اعالم شده تا پروسه اجرایی کاالبرگ آغاز شود. برخی 
مشاهدات در اســتان های مختلف نشان می دهد که اجرای این 
طرح هم اکنون در بیشتر استان ها آغاز شده و اطالعات مربوط 
به فروشگاه ها به خصوص فروشگاه های زنجیره ای که هم اکنون 
در حال اجرای آن هستند در اپلیکیشن شما)شبکه ملی اعتبار( 

موجود است.
به گزارش تسنیم؛ هم اکنون اطالعات مربوط به این فروشگاه هایی 
که در سامانه مربوط به اعتبار یارانه عضویت پیدا کرده اند در این 
اپلیکیشــن وجود دارد و عموم مردم امکان دسترســی به آن را 

خواهند داشت.

 اجرای بی سروصدای کاالبرگ الکترونیک

   :   مقداد محمودی عضو هیئت مدیره شــرکت توسعه 
نیشــکر و صنایع جانبی به همــراه جمعی از مدیران 
نیشــکری با حضور در کشــت و صنعت دعبل خزاعی، کشت و صنعت 
حکیم فارابی و شــرکت خمیرمایه و الــکل رازی از بخش های تولیدی 
مختلف این واحدها بازدید کرد و با فرآیند اســتحصال شــکر و صنایع 

جانبی همچون الکل و خمیرمایه آشنا شد.

دکتر مقداد محمودی عضو هیئت مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی به همراه جمعی از مدیران نیشکری با حضور در کشت و صنعت 
دعبل خزاعی، کشت و صنعت حکیم فارابی و شرکت خمیرمایه و الکل 
رازی از بخش هــای تولیدی مختلف این واحدها بازدید کرد و با فرآیند 

استحصال شکر و صنایع جانبی همچون الکل و خمیرمایه آشنا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، محمودی 

در حاشیه این بازدید، دستاوردهای صنعت نیشکر در تولید شکر سفید، 
دارویی و طعــم دار و صنایع جانبی نظیر الکل طبــی، خمیرمایه، گاز 
کربنیک، ویناس تغلیظ شــده، یخ خشک و.. را مهم و در راستای تحقق 
خودکفایی کشور ارزیابی کرد و گفت: شرکت توسعه نیشکر با ایجاد ده ها 
هزار فرصت شغلی نه تنها در اقتصاد استان خوزستان نقش مهمی دارد، 

بلکه در سطح کشور نیز نقش کلیدی ایفا می کند.

ضرورت رفع هرگونه موانع در تولید و صادرات محصوالت نیشکری
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بورس و بانک ۶

   : رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با 
تاکید بــر اینکه قیمت پایه خودروها 
بایــد اصالح شــود، گفت: اگر امســال خودروســازها 
می خواستند با وضعیت سال گذشته فعالیت کنند باید 
فعالیــت خود را متوقــف می کردند؛ زیرا بــه کارخانه 
پول سوزی تبدیل شده بودند. هر صنعتی اینطور باشد از 
بین می رود. باید یک دوره کوتاهی تحمل کنیم و اجازه 
دهیم خودروســاز محصول خود را با قیمت مناســب 

بفروشد.
مجید عشقی ، در پاسخ به اینکه دلیل مخالفت شورای 
رقابت با عرضه خــودرو در بورس چه بود؟ توضیح داد: 
بحث شورای رقابت بحث مخالفت نبود. شورای رقابت 
بر اســاس وظایفی که بر عهــده دارد بحث انحصار را 
تشخیص داده و دستورالعملی برای این موضوع نوشته 
بود. در دســتورالعمل هم ذکر نشــده بود که خودرو از 

بورس کاال خارج شود، زیرا این شورا بر اساس قانون اجازه تعیین تکلیف 
ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس سابقه ای که درمورد عرضه سایر کاالها در بورس 
کاال وجود داشــت و شورای رقابت هم به آن وارد شده بود، منافاتی بین 
دســتورالعمل شــورای رقابت و عرضه در بورس نمی بینیم. اتفاقا بورس 
یک بازار کامال رقابتی اســت و شــورای رقابت برای اینکه بتواند انحصار 
را مدیریت کند، دســتورالعملی ارائه کرده که اتفاقا در عرضه در بورس 
عملیاتی تر اســت. زیرا زمانــی که کاال در بورس عرضه می شــود همه 
موضوعات شــفاف اســت. بنابراین عرضه خودرو در بــورس منافاتی با 
دســتورالعمل شورای رقابت ندارد. شــورای عالی هم در آخرین جلسه 

خود به این نتیجه رســید که این فرایند ادامه پیدا کند و عرضه ها طبق 
درخواست خودروســازها ادامه خواهد داشت. درواقع خود عرضه کننده 

است که تصمیم می گیرد عرضه کند.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار به این ســوال که اگر خودروسازها 
برنامه عرضه بدهند اما به آن عمل نکنند، سازمان با آن ها برخورد خواهد 
کرد یا خیر؟ پاسخ داد: اگر کاالیی پذیرش شود اما عرضه کننده به تعهد 

خود عمل نکند سازمان برخورد خواهد کرد.

قیمت پایه خودروها باید اصالح شود�
عشقی درمورد تصمیم گیری درباره اینکه مابه تفاوت قیمت عرضه خودرو 
در بورس با بازار آزاد نصیب دولت شــود یا خیــر؟ توضیح داد: در ابتدا 

باید قیمت پایه اصالح شود. زیرا قیمت های کارخانه برای 
دو ســال قبل است و با تورمی که روی مواد اولیه رخ داده 
است هماهنگی ندارد. یک خودرویی در کشور ۲۰۰ میلیون 
تومان یــا ۴۰۰۰ دالر قیمت دارد درحالی که در دنیا هیچ 
خودرویــی با این قیمت وجود ندارد. اگر قیمت پایه اصالح 
شود منطقی تر می شود اما اگر قیمت پایه را تقریبا صفر در 
نظر بگیریم و بگوییم هرچه رقابت شــد به دولت می رسد، 
صنعــت را زمین می زند. درمــورد اینکه مابه تفاوت قیمت 
عرضــه خودرو در بورس با بازار آزاد نصیب دولت شــود یا 
خیر هنوز تصمیم نهایی در مجلس گرفته نشده است. این 
موضــوع در صحن مطرح و اگر به صورت قانون درآمد اجرا 
می شــود. وی ادامه داد: اگر دولت تشخیص دهد صنعتی 
سود زیادی دارد می تواند برای آن مالیات یا عوارض در نظر 
بگیرد. همه این اقدامات باید به افزایش تولید و کیفیت رخ 
دهد. صنعت خودروسازی در یک دوره ای شکوفایی داشت 
که اگر ادامه پیدا می کرد اکنون در این وضعیت نبودیم. تقریبا هشت سال 
قبل توقفی در صنعت خودرو زدیم که بحث تحقیق و توسعه این صنعت 
تعطیل شد. از آن زمان به بعد خودروی جدیدی تولید نشد. دلیل آن هم 

قیمت گذاری دستوری است. این وضعیت باید اصالح شود.
به گزارش ایسنا، رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر امسال 
خودروســازهای می خواستند با وضعیت سال گذشته فعالیت کنند باید 
فعالیت خود را متوقف می کردند. زیرا به کارخانه پول سوزی تبدیل شده 
بودند. هر صنعتی اینطور باشــد از بین مــی رود. باید یک دوره کوتاهی 
تحمل کنیم و اجازه دهیم خودروســاز محصول خود را با قیمت مناسب 

بفروشد.

حمایت رئیس سازمان بورس  ازگران شدن قیمت خودرو تکذیب  سخنان قالیباف توسط سخنگوی دولت: 
بسته ارزی مشخصی از مجلس به دولت 

تحویل نشده است

   : ســخنگوی دولــت اعالم کرد که بســته ارزی 
مشــخصی از ســوی مجلس به دولت تحویل 
نشده است و در صورتی که مجلس طرح مشخصی برای مدیریت 

ارز داشته باشد، در دولت بررسی خواهد شد.
بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت در خصوص محتوای بســته 
پیشنهادی ارزی مجلس به دولت گفت: چنین بسته ای به دولت 
تحویل نشده است و در صورتی که مجلس طرح مشخصی برای 

مدیریت ارز داشته باشد، در دولت بررسی خواهد شد.
سخنگوی دولت ضمن استقبال از هرگونه پیشنهاد و ارائه راهکار 
برای موضوعات جاری کشــور از ســوی مجلس شورای اسالمی 
افزود: مجلس یک جایگاه قانونی دارد و مســیر ارائه پیشنهاد از 
سوی مجلس شورای اسالمی ارائه طرح و بررسی کارشناسی آن 

در کمیسیون ها و تصویب در صحن مجلس است.
بهادری جهرمی اظهار داشت: پیشــنهادات مختلف و متعددی 
از سوی بســیاری کارشناســان اقتصادی یا نمایندگان محترم 
مجلس و فعاالن اقتصادی در جلســات مختلف مطرح می شود 
که طبیعتا در بسیاری موارد متعارض یا دارای جهت گیری های 

کامال متفاوت با هم هستند.
وی ادامه داد: اگر پیشــنهادی از ســوی ریاست محترم مجلس 
تهیه شده، می تواند در قالب یک طرح و باقید فوریت در مجلس 
تصویب و به تأیید شــورای نگهبان برســد. دولت نیز از جایگاه 
قانونــی و ریل گذاری کارشناســی نماینــدگان محترم مجلس 
همانند گذشــته اســتقبال می کند. همچنین ظرفیت جلســه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز وجــود دارد که چنانچه 

طرح مدّونی وجود داشته باشد، می تواند در آنجا بررسی شود.
به گزارش میزان؛ ســخنگوی دولت در ادامه خاطرنشــان کرد: 
البته در چند جلســه اخیر این شورا، جزئیات بسته ارزی دولت 
کــه بانک مرکزی تهیه کرده بــود، با دقت و با بحث و نظر همه 
اعضاء مورد بررســی قرار گرفت و به تصویب رسید که در حال 
اجرا از ســوی بانک مرکزی و ســایر بخش های مرتبط با حوزه 

تامین، توزیع و مدیریت منابع ارزی است.
 

معاون وزیر اقتصاد 
مدیران بانکی بابت هر قدم مردمی از 

خدا ثواب می گیرند
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد اظهار داشت: در کمتر از دو سال 
۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک های زیر مجموعه 
وزارت اقتصــاد انجام گرفت و اگر تا پایان ســال دو بانک دیگر 
بتوانند افزایش ســرمایه را انجام دهند با عدد رویایی در افزایش 

سرمایه می رسیم
عباس حســینی در اولین همایش ملی قرض الحسنه با اشاره به 
مســئولیت دولت در برابر مردم اظهار داشت: دولت ها خودشان 
را مســئول و پاســخگو به مــردم و ملت می داننــد، و به دلیل 
ویژگی های مردم ایران مسئولیت های دولت هم بیشتر می شود.

وی با اشــاره به ویژگی های مردم ایــران گفت: مردم ایران جزو 
شیعیان حضرت علی هستند و می دانیم که علی )ع( معروف به 
بهترین سروده آفرینش است و مالک پذیرش عملکرد تک تک 
ما خواهد بود. همچنین مردم ایران پیرو امام حسین هستند که 
هر اشکی برای امام حسین دنیا را متحول می کند و امام حسین 
بــود که برای اصالح و بقای دین جان خــود و خانواده خود در 

سبد اخالص گذاشت.
معــاون وزیر اقتصاد افــزود: باید دید برای ظهــور امام زمان و 
حضــرت مهدی چه کاری کرده ایم و باید بتوانیم مقدمات ظهور 

را انجام دهیم و چه اقداماتی برای  این امانت انجام دادیم.
حســینی ادامه داد. همواره به شبکه بانکی می گویم شما در در 
جایگاهی قرار دارید که می توانید که برای این مردم کاری انجام 

دهند.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با اشاره به دو بانک قرض الحسنه 
در کشــور اظهار داشت: در همان ابتدای شروع به کار، در حین 
بررســی عملکرد بانک هــا دیدیم که بانک های قرض الحســنه 
ظرفیت های بزرگی دارنــد و در امور بانک ها بحث حمایت همه 
جانبــه بانک های قرض الحســنه را پیش گرفتیــم. از این رو به 
فوریت افزایش ســرمایه بانک قرض الحســنه رسالت تا ۱۰ هزار 
میلیــارد تومان را پیگیری کردیم که امــروز به ۵ هزار میلیارد 
تومان انجام شــده است و در تابســتان به عدد ۱۰ هزار میلیارد 

تومان می رسیم.
وی ادامــه داد: نمی توانیم بــا قوانین بانک هــای تجاری و عام 
بانک های توسعه ای درباره بانک های قرض الحسنه حرف بزنیم و 
میزان سپرده گذاری قانونی را برای بانک قرض الحسنه هم همان 

۱۰ درصد شبکه بانکی در نظر بگیریم.
حســینی با بیان اینکه۱۶ درصد تسهیالت بانکی به تسهیالت 
خــرد تخصیص یافته اســت و بــرای اولین بار بــه این آمار 
رســیدیم ، گفت: در کمتر از دو ســال ۱۰۴ هــزار میلیارد 
تومان افزایش ســرمایه بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد 
انجام گرفت و اگر تا پایان سال دو بانک دیگر بتوانند افزایش 
ســرمایه را انجام دهند با  عدد رویایی در افزایش ســرمایه 
می رســیم و می تــوان از محل فروش دارایی مــازاد افزایش 
ســرمایه را ادامه دهیم کــه در کنار آن ناترازی بانک ها را به 

دنبال می کنیم. طور جدی 
به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه بانکداری قرض الحسنه با نیت 
الهی عقد می شود و مدل کســب و کار قرض الحسنه به الگویی 
برای بانک های تجاری وتمام بانک ها تبدیل شــده است، اظهار 
داشت: بانکداری قرض الحســنه نشان داد می توان کسب و کار 
داشــت و رضایت خدا و رضایت مردم را هم به دست آورد . چه 
کســب و کار از این بهتر است که هر قدمی که مردم ممتاز  این 
دوره برمی دارید خدا برای شــما ثواب می نویسد و باید این روند 

ادامه پیدا کند.

خبر

   : وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نرخ تورم در 
آینده روند کاهشی خواهد داشت، گفت: برنامه دولت 
و بانک مرکزی برای  سال آینده کاهش نرخ تورم نسبت به امسال است.

»سید احســان خاندوزی«  اظهار داشت: برنامه دولت و بانک مرکزی 
برای سال آینده کاهش نرخ تورم نسبت به امسال است و در بحث ارزی 
نیز با توجه به اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شده، امیدواریم سال 
آینده شــاهد نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم بود.به گزارش 
ایرنا، وی درباره افزایش ســقف بودجــه در مجلس، گفت: اصرار جدی 
دولت این اســت که همان طور که امسال موفق شدیم نسبت به سال 
قبل کسری بودجه منابع عمومی را کم کنیم، با وجود کسری بودجه ای 
که در تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه ها وجود داشــت؛ درخواست جدی 
ما از مجلس این اســت که طبق همیــن توافق و همکاری که پیش از 
این داشتیم ســقف بودجه را افزایش ندهند و کمک می کند به تعامل 
مشترک دولت و مجلس که سال قبل موتور تورم از محل کسری بودجه 

را کنترل کنیم.

معوقات بانکی در بانک های قرض الحسنه فقط نیم درصد است�
وزیر اقتصاد با اشاره به معوقات بانکی که حدود ۵ درصد است گفت: 

اما معوقات بانک های قرض الحسنه تنها نیم درصد است.سید احسان 
خاندوزی وزیر اقتصاد در نخستین همایش ملی قرض الحسنه گفت: 
در مســیرهای اصلی وزارت اقتصاد به دنبال تقویت عدالت اجتماعی 
در اقتصاد ایران هســتیم، اقتصاد پایدار محصول عدالت اجتماعی و 
حضــور مردم در اقتصاد اســت و اگر بر حضور مــردم و نظارت ویژه 
مردم در اقتصاد اصرار داریم به دلیل همین امر اســت.وی ادامه داد: 
مجموعه ۲ بانک قرض الحســنه، ۲۳ میلیون نفر عضو داشــته اند که 
همین دو بانک به ۴ و نیم میلیون نفر تسهیالت ارائه داده اند.به گفته 
خاندوزی قرض الحسنه نماد بزرگی برای اقتصاد اسالمی بوده و هسته 
سخت اقتصاد اسالمی است.وزیر اقتصاد ادامه داد: در بانک های دیگر 
۵ درصد معوقات وجود دارد اما معوقات بانک های قرض الحسنه تنها 
نیم درصد اســت.خاندوزی تصریح کرد: مزد خدمت به جای کارمزد 
در بانک های قرض الحســنه مطرح شــده و این نوع نگاه تحولی در 
بانکداری ایجاد خواهد کرد، این کار را بقیه بانک های کشــور نیز باید 

اجرا کنند و این مسیر اصالحی بســیار مبارک است.وی اظهار کرد: 
در کشــور ما نزدیکی به منابع قدرت برای دسترسی به منابع بانکی 
قطعاً تأثیرگذار بوده و هر که نزدیکتر بوده ســهم بیشــتری داشته و 
هر که دورتر بوده دسترســی کمتری داشته است، اما دولت سیزدهم 
به دنبال شــمولیت مالی برای عموم مردم است.به گفته وزیر اقتصاد 
شبکه بانکداری کشور باید همراه شمولیت، شفافیت را نیز در راستای 
مهمتریــن اهداف خود تعریف کند تا اعتماد از دســت رفته مردم به 
شبکه بانکداری بازگردد.این مقام مسئول ادامه داد: ما سیاستگذاران 
اقتصادی باید کاری کنیم تا فرهنگ ســودهای غیرمولد و سوداگری 
باب نشــودو باید به سمت فرهنگ نیکوکاری و قرض الحسنه رفته و 
عماًل با ســوداگری و ســفته بازی در بازارهای مصرفی مبارزه کرد.به 
گــزارش مهر،  وی در پایان گفت: ســال ۱۴۰۲ با رفع محدودیت ها 
از شــبکه بانکداری قرض الحسنه به سمت توســعه بانکداری قرض 

الحسنه برویم.

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر عزم نظام مالیاتی 
مبتنی بر رویکرد تحول آفرینی گفت: طبق برنامه ریزی  ها چشم انداز 
ارتقای نظام مالیاتی به یک نظام پیشــرو، مدرن و در تراز و استاندارد 

جهانی دست یافتنی است.
داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم اندیشی 
هوشمندسازی مالیاتی، ظرفیت  ها و فرصت  ها که با حضور جمعی از 
اساتید و دانشجویان اقتصادی و دانش بنیان برگزار شد اظهار داشت: 
نظام مالیاتی در دوره جدید اقدامات و دستاوردهای ارزنده ای داشته 
اما به همین مقدار بسنده نمی شود و با تدوین برنامه های منسجم و 
اتخاذ تدابیر مناســب و البته با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و از 
طریق هوشمندسازی به سمت یک نظام کارآمد و پیشرو سوق یافته و 
با تکیه بر داده محوری و بررسی الگوها و تجارب موفق برخی کشورها 
ضمن تحقق درآمد پایدار دولت، به ســمت برقراری عدالت مالیاتی، 

تمکین داوطلبانه مودیان و جلب رضایت آنان هدفگذاری شده است.
وی با اشاره به اهمیت هویت دیجیتال در فرآیند هوشمندسازی مالیاتی 
گفت: در یک نظام مالیاتی هوشمند برای همه اشخاص اعم از حقیقی 
و حقوقی هویت دیجیتال تعریف می شود و این هویت مبنای تعامل با 
مودیان خواهد بود. وی در ادامه با اشاره به اینکه هوشمندشدن کامل 
نظام مالیاتی نیازمند طراحی و اجرای نقشه راه تحول دیجیتال است 
که هم اکنون این نقشــه راه تدوین و طراحی شده و بزودی سند آن 
ابالغ می گردد، اظهار امیدواری کرد که با کمک جامعه نخبگانی بویژه 

موسسات داده کاوی این نقشه راه به سرعت اجرایی شود.

منظور در ادامه ســخنانش به ســیر تحول نظام های مالیاتی در دنیا 
پرداخت و گفت: نســل اول نظام هــای مالیاتی مبتنی بر فرایندهای 
سنتی و کاغذی بوده، نسل دوم نظام های مالیاتی به سمت الکترونیکی 
شــدن فرایندها و افزایش تمکین داوطلبانه حرکت کرده و در نهایت 
نســل سوم نظام های مالیاتی متکی بر یک سیستم کامال هوشمند و 
متصل به سامانه های مودیان بوده و با کمترین سطح دخالت انسانی 

است.
وی ضمن اشــاره به ویژگی ها ومولفه های یک نظام جامع هوشمند 
مالیاتی خاطرنشان کرد: ایجاد هویت دیجیتال، تقویت و گسترش راه 
 های ارتباط با مودیان، مدیریت داده و اطالعات، متناسب سازی قوانین 
و مقررات مالیاتی، بازآفرینی مهارت  های جدید و حکمرانی مطلوب از 
اصلی ترین معیارهای نظام مالیاتی پیشرو و استاندارد می باشد که الزم 
است همه این مولفه  ها بصورت توامان طراحی و اجرا شود تا بتوان از 
تمام فواید نظام کارآمد و مدرن مالیاتی برای خدمت رسانی به مردم 

بهره جست.
به گزارش تسنیم؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان ضمن 
ابراز خرسندی از دو تجربه همکاری موفق با شرکت های دانش بنیان 
در اجرای برنامه های تحولی این ســازمان در موضوع سامانه مودیان 
و ابزار ستاره گفت: بیســت پروژه برای استقرار کامل هوشمندسازی 
مالیاتی در دستور کار سازمان قرار دارد و نظام مالیاتی برای همکاری 
با مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری، دانشگاهی و شرکت  ها و موسسات 

پیشرو در زمینه هوشمندسازی آمادگی کامل دارد.

نرخ تورم سال آینده کمتر از امسال خواهد بود

برای همه مودیان هویت دیجیتال ایجاد می شود

وزیر اقتصاد:

رئیس کل اسبق بانک مرکزی مطرح کردرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد
رشد نقدینگی 

مانع رشد طبیعی نرخ ارز شده است
   : رئیس کل اسبق بانک مرکزی هزینه های دولت و 
کسری بودجه را ریشه اصلی تورم و افزایش نرخ ارز 
دانست و گفت: رشد نقدینگی مانع رشد طبیعی نرخ ارز شده است.

طهماسب مظاهری رئیس کل اســبق بانک مرکزی در مصاحبه با 
رادیو درمورد فضای ملتهب ارزی در کشــور اظهار کرد: به مرور که 
نقدینگی افزایش پیدا کند و تولید ناخالص داخلی هم رشــد نکند، 
قیمت واقعی و اقتصادی ارز مانند قیمت سایر کاالها باال خواهد رفت.

وی افزود: دولت به خاطر چاپ پول، قیمت ارز را سرکوب می کند و اجازه 
نمی دهد که قیمت ارز به مرور به عدد واقعی خودش برسد در نتیجه نرخ ارز 
به جایی می رسد که نهایتاً از کنترل دولت خارج شده و جهش پیدا می کند. 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه دولت و بانک مرکزی باید 
رشد نقدینگی را کنترل کنند گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل شود قیمت 
ارز باال نخواهد رفت و به صورت عادالنه و طبیعی رشد خواهد کرد. مظاهری 
معتقد است ریشه اصلی مشکالت به هزینه های دولت و کسری بودجه 
دولت برمی گردد که برای تأمین آن به روش های مختلف متوسل می شود 
و هر روشــی هم که انتخاب می کند تورم زاست. وی متذکر شد: زمانی 
که دولت قبول کند هزینه های خود را با درآمدها تنظیم و متعادل کند و 
کسری بودجه را کاهش دهد استفاده از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت 
هم برای تأمین منابع مورد نیاز کاهش پیدا می کند. مظاهری افزایش رشد 
اقتصادی را به عنوان راهکار دیگر مطرح کرد و گفت: وقتی رشد اقتصادی 
حدود ۳ درصد و در برخی سالها منفی بوده و از طرفی رشد نقدینگی ۳۰ 

درصد بوده طبیعی است که تورم هم افزایش پیدا خواهد کرد.
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   : فائو از رشد ۲۸ درصدی تولید گندم ایران در سال 
۲۰۲۲ خبر داد و ایران را سیزدهمین تولیدکننده 

بزرگ گندم جهان در این سال معرفی کرد.
ســازمان جهانی خواروبار و کشــاورزی ملل متحــد در جدیدترین 
گزارش خود از سلســله گزارش های دورنمای محصوالت و وضعیت 
غذایــی پیش بینی کرده اســت تولید گندم جهان در ســال جاری 
میالدی نسبت به سال قبل از آن حدود یک درصد کاهش یابد و به 

۷۸۴ میلیون تن برسد.
به رغم نگرانی ها از تاثیر جنگ اوکراین بر تولیدات کشــاورزی جهان 
در سال ۲۰۲۲ تولید گندم جهان در این سال با افزایش ۲ درصدی 
نســبت به سال قبل از آن مواجه شــد و به ۷۹۴ میلیون تن رسید. 
در ســال ۲۰۲۱ کل تولید گندم در جهان ۷۷۸ میلیون تن برآورد 

شده بود.
فائو همچنین پیش بینی کرده است ایران در سال جاری ۱۳ میلیون 
تــن گندم تولید کند که این رقم نســبت به ســال ۲۰۲۲ تغییری 

نخواهد داشت.
ایــران با تولیــد ۱۳ میلیون تــن گندم در ســال ۲۰۲۲ به عنوان 

ســیزدهمین تولیدکننده بزرگ گندم جهان در این ســال شناخته 
شده است. ایران در سال پیش از آن با تولید ۱۰.۱ میلیون تن گندم 
چهاردهمین تولیدکننده بزرگ گندم شــناخته شــده بود که بدین 
ترتیب در سال ۲۰۲۲ با رشد ۲۸ درصدی تولید گندم خود آرژانتین 

را پشت سر گذاشته و یک پله باالتر آمده است.

چین بــا تولید ۱۳۷.۷ میلیون تن گندم بزرگ ترین تولیدکننده این 
محصول در سال ۲۰۲۲ بوده اســت و اتحادیه اروپا با تولید ۱۳۴.۵ 
میلیون تــن در رتبه دوم و هند با تولید ۱۰۶.۸ میلیون تن در رتبه 

سوم از این نظر قرار گرفته اند.
روسیه با تولید ۱۰۲.۷ میلیون تن، آمریکا با تولید ۴۴.۹ میلیون تن، 
اســترالیا با تولید ۳۶.۶ میلیون تن، کانادا با تولید ۳۳.۸ میلیون تن، 
پاکستان با تولید ۲۶.۱ میلیون تن، اوکراین با تولید ۲۰ میلیون تن، 
ترکیــه با تولید ۱۹.۸ میلیون تن، انگلیس با تولید ۱۵.۷ میلیون تن 
و قزاقســتان با تولید ۱۳.۷ میلیون تن باالتر از ایران و در رتبه های 

چهارم تا دوازدهم قرار گرفته اند.
تولید گندم روســیه در ســال ۲۰۲۲ به رغم درگیری این کشور در 
جنگ اوکرایــن ۳۴ درصد افزایش یافته اما تولید گندم اوکراین ۳۷ 

درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایرنا، فائو پیش بینی کرده اســت تولید گندم روســیه در 
ســال ۲۰۲۳ با کاهش ۱۹ درصدی به ۸۳ میلیون تن برسد و تولید 
گندم اوکراین نیز ۱۵ درصد کاهش یابد و به ۱۷ میلیون تن برسد.

 فائو: ایران سیزدهمین تولیدکننده بزرگ گندم جهان در سال 2022 شد 

   :  نایب رییس هیات امنای انجمن ملی پســته 
ایران با بیان اینکه کاهش تولید و نوسان نرخ 
ارز علت اصلی گرانی پسته در بازار است، گفت: ایران از لحاظ 

میزان تولید پسته در جهان رتبه سوم را دارد.
»جلیــل کاربخش راوری« در خصوص وضعیت تولید پســته 
و افزایــش قیمت ایــن محصول در بازار، اظهار داشــت: طی 
ســال های اخیر به دلیــل خشکســالی های پی درپی، کاهش 
آب های سطحی و زیرزمینی و کاهش دوره های آبیاری باغات 
و ســرمازدگی، تولید این محصول به ویژه در استان کرمان به 

شدت روند کاهش داشته است.
نایب رییس هیات امنای انجمن ملی پسته ایران افزود: پیش 
از این اســتان کرمان ۹۰ درصد تولید پسته کشور را داشت، 
اما در ســال ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ در اثر سرمازدگی باغات که در 
فروردین ماه ۱۴۰۱ رخ داد، آســیب دیدند و با کاهش تولید 

این استان عماًل تولید کشور کاهش می یابد.
وی یکی دیگر از مشکالت کاهش تولید را نهاده های مورد نیاز 

بخش باغبانی از جمله سموم وارداتی مورد تایید کشورهای خریداری 
پســته ایران مطرح کرد و گفت: اکنون بــه دلیل تحریم های ظالمانه 
علیه ایران امــکان واردات این نهاده ها وجود نــدارد؛ بنابراین برخی 

کشورها از خرید پسته امتناع می کنند.
کاربخش، با بیان اینکه آمریکا طی ســال های اخیر ســطح زیرکشت 
پســته خود را افزایش داده اســت، بیــان کرد: در دهــه ۸۰ ایران 
رتبه نخســت تولید و صادرات پســته در دنیا را داشت و بزرگ ترین 
تولیدکننده و صادرکننده به شــمار می رفت، امــا در اواخر دهه ۹۰ 
به دلیل تغییر اقلیم رتبه دوم تولید را کســب کرد و امســال به دلیل 

کاهش شــدید تولید این محصول، رتبه سوم تولید دنیا را دارا شد.
نایب رییس هیات امنای انجمن ملی پسته ایران با بیان اینکه ساالنه 
حدود ۶۰۰ هزار تن پســته در دنیا تولید می شود، گفت: طبق آخرین 
آمار شــورای جهانی خشکبار در سال ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳ آمریکا با تولید 
۳۸۶ هزار تن، ترکیه با تولید ۲۰۰ هزار تن و ایران با تولید ۱۱۵ هزار 

تن به ترتیب رتبه های اول تا ســوم تولید پسته جهان را دارند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سال ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ ایران با تولید 
۱۳۵ هزار تن، آمریکا ۱۲۸ هزار تن و ترکیه ۶۸ هزار تن رتبه های اول 
تا سوم جهان را دارا بودند؛ البته آمار پسته ترکیه با پوست تر محاسبه 
می شــود که موجب افزایش وزن تولید خواهد شد، اما پسته آمریکا و 

ایران با پوست خشک محاسبه می شود.

۸۵ درصد تولید پسته ایران صادراتی است�

نایب رییس هیات امنای انجمن ملی پســته ایران با بیان اینکه ساالنه 
۸۵ درصد تولید پسته ایران به کشورهای هدف صادر می شود، افزود: 
مبنای قیمت پســته نرخ ارز اســت و با کاهش تولید، صادرات آن نیز 
نســبت به سال های گذشته کاهش یافته است؛ اما این امر در تقاضای 
جهانی پســته ایران تاثیری نداشــته، علی رغم اینکه تقاضا در داخل 

کشور کاهشی بوده است.
وی اظهار داشت: پیش از ورود آمریکا به عرصه تجارت پسته جهانی، 
قیمــت هر کیلوگرم پســته در جهان بین ۴ تــا ۴.۵ دالر بود؛ اما با 
ورود آمریکا به بازار پســته تجارت بین الملل قیمت هر کیلوگرم پسته 
آمریکایــی در بازار بین ۸ تا ۹ دالر و پســته ایرانی بین ۸ تا ۱۰ دالر 

قیمت پیدا کرد.
کاربخــش اضافه کرد: آمریکا برای جلوگیری از ورود پســته ایرانی به 
بازار داخلی خود، تعرفه گذاری باالیی برای این محصول انجام داده تا 

پسته ایرانی وارد بازار آمریکا نشود.
نایب رییس هیات امنای انجمن ملی پسته ایران علت باالبودن قیمت 
پســته ایرانی نسبت به آمریکایی را در بازار جهانی مزیت پسته ایرانی 
به دلیل تنوع واریته های تولیدی، داشــتن چربی باال برای تست شدن 
و برشــته شدن، طعم و مزه متفاوت و وزن مغز با عیار ۵۵ گرم عنوان 
کرد و گفت: اکنون واریته های پســته در ایران بیش از ۷۰ نوع و عیار 

مغز آن ۵۵ گرم است.
به گفته وی، پســته آمریکایی این تنــوع واریته را ندارد و وزن مغز با 

عیار نهایتاً ۵۱ گرم تولید می شود.
کاربخش ایران تصریح کرد: اکنون کشــورهای عربی پسته کله قوچی، 

هندی ها پسته احمدآقایی و چین پسته فندقی را تقاضا دارند 
که این مزیتی برای ایران است.

نایــب رییس هیات امنای انجمن ملی پســته، از علل کاهش 
صادرات پســته ایرانی در چهار سال گذشته را پیمان سپاری 
ارزی، نرخ تکلیفی دانســت و اضافه کرد: به دلیل این که نرخ 
نیمایی پایین تر از نرخ بازار آزاد بود برخی از صادرکنندگان از 

چرخه تجارتت خارج شدند.
وی تاکید کرد: پیمان ســپاری ارزی به عنوان سیاست کنترل 
ارز و یکــی از ابزارهایی اســت کــه دولت هــا آن را با هدف 
جلوگیری از کاهش قدرت ملی خود در ســطح جهانی به کار 
می گیرنــد، از زمان اجرای پیمان ســپاری ارزی خریداران و 
فروشــندگان داخلی ارز، مجبور می شوند که وجوه ارزی خود 
را تحت شــرایط مشخصی از ســوی دولت و بانک های تعیین 
شــده و بر اساس سامانه راه اندازی شده، خریداری کنند یا به 

فروش برسانند.

تولید پسته در اکثر استان های کشور�
نایب رییس هیات امنای انجمن ملی پســته ایران با بیان اینکه پسته 
در سطح ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی کشور تولید می شود، گفت: طبق 
آمار وزارت جهاد کشاورزی پسته در ۲۷ استان کشور تولید می شود؛ 
اما اصل تولید پســته کشور مربوط به اســتان های کرمان، سمنان و 

خراسان بوده که تولیدکنندگان بزرگ کشور بودند.
وی اضافه کرد: اکنون تولید پســته در خراســان رضوی ۶۰ هزار تن، 
کرمان نزدیک ۳۰ هزار تن و دیگر اســتان های کشور در مجموع ۴۶ 
هزار تن است، در حالی که در ســال های گذشته تولید پسته کرمان 

حدود ۲۰۰ هزار تن بوده است.
کاربخش با اشاره به اینکه باغات پسته کرمان وضعیت مناسبی ندارد، 
افزود: به طور حتم باید برای باغات پسته کرمان چاره ای اندیشید؛ زیرا 

از دست رفتن این باغات نگران کننده است.

کف قیمت پســته در بازار ۴۰۰ هزار تومان است�
وی قیمت فعلی پســته در کشور را بر اســاس کاهش تولید و نوسان 
نرخ ارز و برحســب کیفیت و رتبه بندی بیــن ۴۰۰ تا یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تن تومان دانست و افزود: اکنون مصرف پسته خانوار ایرانی 

بسیار کاهش یافته؛ اما تقاضای جهانی پسته کاهشی نیست.
بــه گزارش ایرنا، ایران با صادرات ۱۷۴ میلیون یورو پســته به اروپا و 
چین در سال میالدی گذشته پس از آمریکا دومین صادرکننده پسته 

به این دو منطقه شناخته شد.

نایب رییس انجمن ملی پسته اعالم کرد

کاهش تولید و نوسان نرخ ارز علت اصلی گرانی پسته

   :  مدیرعامل مدیریت طرح های صنعتی ایران گفت: 
همه ظرفیت فاز ۱۴ پارس جنوبی بدون مشارکت 
خارجی و با استفاده از نیروی ایرانی راه اندازی شد.محمدرضا ناصح 
اظهار کرد: در فاز ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی با شــرکای خارجی ژاپنی 
و کره ای کنسرســیومی تشــکیل دادیم و وارد فاز توســعه شدیم.

مدیرعامل مدیریــت طرح های صنعتی ایران افــزود: در آن مقطع 
تولید داخل محدود و مدیریت و اکثر پروژه هم با خارجی ها بود.وی 

ادامه داد: ما به پروژه فاز ۱۷، ۱۸ و ۱۴ پارس جنوبی وارد شــدیم.
 در این فازها مدیریت و ترکیب کنسرسیوم را به ایرانی تغییردادیم 
و هم اکنون دست سازمان گســترش و نوسازی صنایع ایران )ای 

درو( قــرار دارد.ناصح افزود: در فاز ۱۴ حوزه مدیریت کاماًل ایرانی 
اســت و مشارکت خارجی نداریم.وی ادامه داد: در فاز ۱۴ طراحی 
و توســعه، نیروی کار، راه اندازی و … صد در صد ایرانی اســت.

مدیرعامــل مدیریت طرح های صنعتی ایران بــا بیان اینکه تحریم 
و کرونــا باعث شــد ایرانی کردن فــاز ۱۴ ســرعت بگیرد، گفت: 
همه ظرفیت فــاز ۱۴ بدون حضور نماینده و ســوپروایزر خارجی 
راه اندازی و این فرایند با اســتفاده از نیروی ایرانی انجام شــد.به 
گزارش مهر ، وی اضافه کرد: در حوزه ساخت داخل هم بخش های 
جدیدی را به ســازندگان داخلی دادیم و شرکت های دانش بنیان 

را به کار گرفتیم.

 توسعه فاز 14 پارس جنوبی بدون مشارکت خارجی

   : نماینــدگان مردم در مجلــس وزارت نیرو مکلف 
کردند که برای کاهش هدررفت آب اقداماتی انجام 

دهند.
نمایندگان در نشســت علنی روز یکشــنبه ۱۴ اسفند ماه ،  مجلس 
شورای اسالمی در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای )م(، )ن( و )س( تبصره )۸( ماده واحده 

این الیحه موافقت کردند.
غالمرضا نوری قزلجه در تشــریح پیشــنهاد اصالحــی خود برای 
بنــد م تبصره مذکــور مطرح کرد: این بند با پیشــنهاد آقای ویس 
کرمی مطرح شــد و در بودجه ۱۴۰۱ آمد و به موضوع اختالف بین 
کشــاورزان و منابع طبیعی کمک کرد، اما در عمل با ۲ نقص مواجه 

بود و دو نکته داشــت و آنها را اصالح و تکمیل می کنیم.
وی ادامه داد: نکته اول اینکه در دو مســیر کشــاورزان با سازمان 
منابع طبیعی درگیر هســتند و پرونده های آنها رسیدگی می شود؛ 
یکی موضوع رفع تداخالت است که در سال گذشته هم آمده بود و 
دیگری شعب ویژه دادگستری استان ها است که در موضوع تبصره 
۱ ماده قانون افزایش بهره وری که آنها نمی توانســتند از این قانون 
استفاده کنند. موضوع دیگر بحث  »در دست بررسی« است که هم 
اکنون بســیاری از پرونده ها قابل بررســی هستند و برداشت های 
اولیه از آنها شــده و نقشه برداری آنها اعمال و پرونده تکمیل شده 

است، ولی هنوز به کمیته نرفته که بررسی شود و این موضوع ماه ها 
و ســال ها طول می کشد، یعنی این پرونده ها قابل بررسی هستند، 

ولی هنوز بررسی نشده اند.
به گزارش ایلنا، نوری با اشــاره به موضوع شعب ویژه دادگستری و 
پرونده های قابل بررسی تاکید کرد: کشاورزان تا زمان تعیین تکلیف 

زمین ها باید بتوانند در آن کشــت کرده و مانعی برای آنها نباشد.
براســاس بند )م( تبصره )۸( مــاده واحده الیحــه بودجه ۱۴۰۲؛ 
کاشت زمین های کشاورزی مورد اختالف کشاورزان با ادارات منابع 
طبیعی  که پرونده آنها در نوبت بررســی قراردارد و یا قابل بررســی 

می باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ 
۲۴/۱/۱۳۷۳ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری 
موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی 
و منابع طبیعــی و کمیته های رفع تداخالت جهاد کشــاورزی  از 

جانب خود کشاورز بالمانع است.
 براســاس بند )ن( تبصــره )۸( ماده واحده الیحــه بودجه ۱۴۰۲؛ 
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان )پرسنل( شرکتهای آب و فاضالب 
اســتانی و شــرکتهای توزیع برق  اســتان ها که   به صورت مأمور در 
شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت 
می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بالمانع 

است.
 براســاس بند )س( تبصره )۸( ماده واحــده الیحه بودجه ۱۴۰۲؛ 
وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه های 
توزیع و خطوط انتقال آب شــرب از طریق نشــت یابی و رفع نشت 
و همچنیــن رفع انشــعابات غیرمجاز، در قالب مشــارکت با بخش 
غیردولتی و با اســتفاده از ســاز و کار بیع متقابل یا ســایر روش ها 
در قالــب قراردادهــای منعقده جهت تأمین منابــع آبی اعم از آب 
یا پســاب معادل تمام یا بخشــی از آب صرفه جویی شده، پساب یا 
منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصالح شبکه های توزیع، در اختیار 

سرمایه گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

تکلیف مجلس به وزارت نیرو برای کاهش هدررفت آب

آغاز استاندارد سازی کاالی انرژی 
بر برای جبران ناترازی برق

   : محرابیــان گفت: برای برخــی از لوازم انرژی بر 
اســتاندارد اجبــاری وضع می کنیــم که تولید 
کنندگان با اســتفاده از این ظرفیت کاالهایی کم مصرف را تولید 

کنند.
ناترازی برق به خصوص در تابســتان یکی از چالش هایی اســت 
که مســئوالن و مردم با آن دســت و پنجه نــرم می کنند و پیش 
بینی ها حاکی از آن اســت که در ســال ۱۴۰۵ مصرف برق حدود 
۹۰ هزار مگاوات در پیک می رســد. اما چه راهکاری می تواند کمی 
از بــار این مصرف را بکاهد تا با ناترازی برق آن هم در آینده ای نه 
چندان دور مواجه نشــویم. در پیک تابستان ۱۲ هزار مگاوات تنها 
توســط کولرهای آبی مصرف می شود و ۳۰ هزار مگاوات در بخش 

سرمایشی مصرف می شود که نشان از اهمیت این بخش دارد.
استاندارد سازی یکی از راهکارهایی است که می توان با استفاده از 
این روش بدون نیاز به ساخت نیروگاه از میزان مصرف برق کاست. 
اما مســاله مهم دیگر استفاده اجباری از وسایل استاندارد است که 
چگونگی اجرایی شــدن آن در هاله ای از ابهام قرار دارد، علی اکبر 
محرابیان، وزیر نیرو در رابطه با این موضوع  گفت: اســتانداردها به 
دو شکل اختیاری و اجباری وضع می شود، در مواردی که سازمان 
ملی اســتاندارد و وزارت مربوطه )وزارت صمت یا وزارت نیرو( اگر 
الزم بدانند که نیاز به وضع استاندارد اجباری وجود دارد با استفاده 

از قوانین و مقررات استاندارد اجباری را وضع می کنند.
محرابیان با اشاره به پایین بودن تعرفه انرژی در کشور توضیح داد: 
در کشــور ما به علت اینکه نرخ انرژی پایین اســت ضرورت دارد، 
برخی از لوازم انرژی بر را استاندارد اجباری برایشان وضع کنیم که 
تولید کنندگان ما با استفاده از این ظرفیت کاالهایی را تولید کنند 
که به مردم اجحاف نشــود. زیرا کاال اگر مصرف برق باالیی داشته 
باشد و باعث می شود مصرف باال رود و قبوض برق باالیی برای مردم 

بیاید که چنین اقدامی برای حمایت از مصرف کننده است.
وزیر نیرو در پاسخ به این سوال  که استاندارد اجباری شامل کاالی 
خانگی نیز می شود گفت: لوازم خانگی نیز مشمول استاندارد سازی 
قرار می گیرد، اما اکنون مهمترین عنصری که بیشترین مصرف برق 
را دارد، دستگاه های سرمایشی، کولرهای آبی و گازی هستند، که 
در این مرحله کار را آغاز کرده و به صورت گام به گام ســایر لوازم 
پرمصرف را شناسایی می کنیم و سپس نسبت به استاندارد سازی 

آنها اقدام می کنیم.
وی ادامه داد: مهمترین ویژگی برنامه استاندارد سازی این است که 
قباًل هم در دســتور کار قرار داشت ولی نیاز به موتورهای وارداتی 
داشت، به طوری که برخی از تولید کنندگان موتورهایی را از سایر 
کشورها وارد کرده بودند، اما اقدام خوبی که به همراه دو وزارتخانه 
شکل گرفت این بود که تمام تجهیزات و لوازم داخلی سازی شده 
سال گذشــته وزارت نیرو از شرکت های دانش بنیان حمایت کرد 
تا بتوانند ظرفیتی ایجاد کنند اکنون که ظرفیت ایجاد شده است 
کارشناسان قرار دادهایی را منعقد کردند تا بتوانند کاالیی استاندارد 
با حداقل مصرف تولید کنند. به گزارش مهر، وزیر نیرو در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه قیمت تخمینی این نوع کولر در بازار به چه 
شکل اســت گفت: مشخص نیست و باید در بازار رقابت بین ده ها 

تولید کننده وجود دارد باید انجام بگیرد.
 

مخالفت مجلس با عرضه نهادهای کشاورزی 
در بورس کاال

   : نمایندگان مــردم در مجلس ضمن مخالفت با 
عرضه نهاده های کشاورزی در بورس کاال، مقرر 
کردنــد که درآمد حاصــل از عوارض صــادرات محصوالت آب بر 
کشــاورزی صرف اجرای الگوی کشت شود. نمایندگان در نشست 
علنی روز یکشنبه ۱۴ اسفندماه  مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضمن 
تصویب بند )د( تبصره ۸، بند )ج( این تبصره از ماده واحده الیحه 
بودجه سال آینده کشور را حذف کردند.  در بند )د( تبصره ۸ ماده 
واحده الیحه بودجه ۱۴۰۲ آمده اســت؛  به منظور حفظ منابع آبی 
کشــور، وزارت امور اقتصادی و دارایی )گمرک جمهوری اسالمی 
ایران( موظف اســت نیم درصــد از ارزش محصــوالت صادراتی 
کشاورزی و غذایی آب بررا اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به 
ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید، درآمد حاصله در سقف 
ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشــت و کشت شورورزی با 

آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد.
فهرست محصوالت کشــاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر 
ظرف یک ماه پس از ابالغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی 
به تصویب هیات وزیران می رســد. براســاس این گزارش بند )ج( 
تبصره ۸ که درخصوص عرضه نهادهای کشاورزی اعم از کود و بذر 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲ دولت درج شــده بود، در کمیسیون تلفیق 
با موافقت نمایندگان از الیحه مذکور حذف شــد.   براســاس بند 
)ج( تبصره ۸ مــاده واحده الیحه بودجه ۱۴۰۲ حذفی؛ نهاده های 
کشاورزی )کود و بذر( اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال۱۴۰۲ 
صرفاً بــه نرخهای مبتنی بر قیمت تمام شــده و تک نرخی و در 
مورد اقالمی که در بورس کاال عرضه می شــود به نرخهای کشف 
شده در بورس عرضه می گردد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است 
حمایتهای الزم از تولید محصوالت اساسی کشاورزی را مشروط به 
مدیریت الگوی کشــت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن 
بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در ســقف 
اعتبارات ردیف ذی ربط ذیل سرفصل ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره )۹( 
این قانون به بهره برداران به عمل آورد. به گزارش ایلنا، برنامه حمایت 
از تولید محصوالت اساسی کشاورزی موضوع این تبصره مشتمل بر 
شــرایط و میزان حمایت ظرف یک ماه پس از الزم االجرا شدن این 

قانون تهیه و به تصویب     هیأت وزیران می رسد. 
 

پروژه انتقال پساب از تصفیه خانه مرکزي 
شهر تبریز به مجتمع پتروشیمی تبریز

   : تبریــز - رامین نیکرفتار خدمات مشــاوره، 
طراحي و مهندســي و انجام آنالیز و جارتســت 
جهت تعیین کیفیت و کمیت پارامترهاي مهم در پساب تحویلي به 
پتروشــیمي و تعیین نحوه تصفیه آن صد در صد اتمام یافته است.  
احداث خط لوله انتقال پســاب و ایســتگاه پمپاژ و حوضچه های 
ذخیره پساب ۳/۷۵ درصد اجرای ایستگاه پمپاژ، اجرای خط انتقال 
داخــل و خارج مجتمع، حوضچه آرامش و مخزن ۲۰ هزار در حال 
انجام است.اجرای ولو پیت های ایستگاه پمپاژ به پایان رسیده و مقرر 
گردید پس از هماهنگی با اداره آب منطقه ای عملیات بک فیلدور 
ایستگاه انجام یابد.اجرای دیوار های ایستگاه به اتمام رسیده است. 

خبر



   :  آرش رئیسی نژاد گفت: شما اگر بتوانید با 
اســتاده از انرژی، کشــورهای اطرافتان را 
کنترل کنید، می توانید به اهداف ژئوپلیتیک خود نیز دست 
پیدا کنید اما در حال حاضر، هیچ تصوری از ژئوپلیتیک در 
کشــور ما وجود ندارد. آرش رئیسی نژاد، عضو هیئت علمی 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفتگو با 
اقتصادآنالیــن در خصوص بازارهای انــرژی و تاثیر آن در 
رســیدن به اهداف ژئوپلیتیک کشورها گفت: در حال حاضر 
عمده ی بازار قطر، شرق آسیاست و تا سال ۲۰۲۶، پایش به 
بازار گاز اروپا نیز باز می شود. همین قطر کوچک آموخته که 
با تنوع صادرات، و گســترش خطوط لوله ی خود و البته با 
گرفتــن تصمیمــات مهم و صحیــح، می تواند بــه اهداف 

ژئوپلیتیک خود دست پیدا کند.

اهداف ژئوپلیتیک را در نظر نداریم�
او در اشــاره به وضعیت روســیه در حــال حاضر بیان کرد: 
شــک نکنید اگر روســیه بازار اروپا را برای مدتی در دست 
نمی گرفت، در حال حاضر ضرر و زیان های بســیار بیشتری 
متحمل می شــد. این استاد دانشــگاه اضافه کرد: شما اگر 
بتوانید با استاده از انرژی، کشورهای اطرافتان را کنترل کنید، 
می توانید به اهداف ژئوپلیتیک خود نیز دســت پیدا کنید. 
رئیسی نژاد ادامه داد: تا سال ۲۰۰۶ اروپایی ها به گاز روسیه 
وابسته نبودند و بیشتر از ذغال سنگ استفاده می کردند اما 
»ان جی او«های سبز، توانستند از طریق البی گری استفاده از 
ذغال سنگ را قطع کنند و به این طریق، اروپا مجبور شد به 
یک منبع ارزان و پاک وابســته شود که بعدها مشخص شد، 
پول این »ان جی او «های سبز را مسکو تأمین می کرد. این 
استاد دانشگاه معتقد است که روسیه همچون اختاپوس دور 
تا دور اروپای شرقی را دســت دارد و به این طریق، اهداف 

ژئوپلیتیک خود را پیگری می کند.  
رئیســی نژاد در ادامه به تصمیم گیری های ایران در حوزه ی 

انرژی اشــاره کرد و گفت: قرارداد ۲۵ســاله ی ما با چین را 
ببینید که هیچ هدف ژئوپلیتیکی را دنبال نمی کند و ما تنها 
نفت و گاز می دهیم و آن ها روی میادین ما ســرمایه گذاری 

می کنند؛ این ژئوپلیتیک انرژی نیست.
او با بیان اینکه هیچ تصوری از ژئوپلیتیک در کشور ما وجود 
ندارد اظهار کرد: همین کشور روسیه را ببینید که علی رغم 
مشکالت تحریمی توانسته ۴۰ درصد از صادرات خودش به 

چین را افزایش دهد.

تصمیمات نادرست در حوزه ی انرژی ایران، را از بازی �
انرژی عقب رانده است

این استاد دانشــگاه ادامه داد: خطوط لوله ی ترکمنستان 
را ببینیــد که یا به ســمت روســیه و یا به ســمت چین 
اســت، همین موضوع نشان می دهد که روس ها آموخته اند 
ترکمنستان را به خودشان وابسته کنند در حالی که ایران 
هیچ استراتژی ای ندارد درخصوص ترکمنستان ندارد تا به 
این وســیله بتواند امنیت و قدرت تولید کند. رئیســی نژاد 
با اشــاره به اینکه روســیه در حوزه ی انرژی دشمن اصلی 
ایران اســت اظهار کرد: به دلیل فقدان استراتژی انرژی در 

کشورمان، همه ی خطوط لوله ی کشورهای همسایه، ایران 
را دور می زنند.

وی با اشاره به پیشــرفت های ترکیه در حوزه ی انرژی بیان 
کــرد: ترکیه با اینکه نفت و گاز نــدارد، به دلیل تصمیمات 
درســتی که گرفته، در سال های آینده به یکی از بزرگترین 
صادرکنندگان نفت و گاز جهان بدل خواهد شــد اما ایران 
با اینکــه دارای دومیــن منابع گاز جهان اســت، به دلیل 
سیاست های نادرســت خود از این بازی عقب افتاده است. 
رئیسی نژاد ادامه داد: ایران نه تنها دارای منابع طبیعی نفت 
است بلکه در مرکز بیضی اســتراتژیک نیز قرار دارد و باید 
بتواند از این جایگاه اســتفاده کند اما سیاست های نادرست 
ما، علی رغم داشتن این جایگاه، در نهایت به ناترازی انرژی 
در زمستان و مازوت سوزی می انجامد که خود یک فاجعه ی 

محیط زیستی است.

انزوای دوم ایران در حال شکل گیری است�
او ادامه داد: ما ســاالنه ۱۸ هزار میلیارد متر مکعب از طریق 
فِلر، گاز از دست می دهیم که این مقدار به اندازه ی۳۲درصد 
مصرف گاز ترکیه اســت. از ســوی دیگر ساالنه ۱۰ میلیارد 
متر مکعب در میدان پارس جنوبی از دســت می دهیم؛ ۲۵ 
درصــد از گازی که ایران تولید می کنــد، پیش از اینکه به 
دست کسی برسد از بین می رود. این استاد دانشگاه در ادامه 
اظهار کرد: وقتی از شــریان انرژی جدا می شوید، بازارهای 
انرژی بی ســروصدا شــما را حذف می کنند و تحریم ها نیز 
مثل ســم آرسنیک آرام آرام شــما را از بازار جدا می کنند. 
در واقع می تــوان گفت که در حال حاضر، انزوای دوم ایران 
در حال شــکل گیری اســت. او در پایان سخنان خود گفت: 
بــرای جلوگیری از این انزوای دوم، باید تالش کنیم خطوط 
ترانزیت و خطوط شریانی لوله، از کشور ما عبور کنند که اگر 
بتوانیم در این شــبکه قرار بگیریم، تأثیر تحریم ها نیز کمتر 

می شود؛ آقایان باید منطقه ای اندیشه و ملی عمل کنند.

   :  در شــرایطی که »شوردریا« 
حال خوبی نــدارد، با افتتاح 
تونل انتقال آب از ســد کانی ســیب به دریاچه 
ارومیه امید به احیای این اکوسیستم بیشتر شد 
اما آیا »شــوردریا« تنها با این اقدام نجات پیدا 
می کند؟دریاچه ارومیه که به »شــوردریا« نیز 
معروف اســت، در شمال غرب ایران قرار دارد و 
میان دو اســتان آذربایجان غربی و آذربایجان 
شــرقی قرار گرفته اســت. این دریاچه یکی از 
دائمــی  دریاچه هــای  بزرگتریــن 
زیاده شــور)hypersaline( جهان – دارای 
آب شورتر از آب دریا- است. بزرگترین دریاچه 
خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ نمکی روی 
زمین با مســاحت تقریباً ۵۲۰۰ کیلومترمربع، 
طول ۱۴۰ کیلومتر، عرض ۵۵ کیلومتر و عمق 
۱۶ متری بود که روزگاری در ردیف بیســت و 
پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار 
داشت.بررسی تصاویر ماهواره ای نشان می دهد 
که در سال ۲۰۱۵ این دریاچه ۲۵ تا ۵۰ درصد 
مساحت خود را از دســت داد. دالیل بسیاری 
برای خشک شدن دریاچه ذکر شده  است که از 
جمله می توان به خشکســالی، احداث بزرگراه 
روی دریاچه، اســتفاده بی رویــه از منابع آب 
حوضه آبریز دریاچه، بارش کم برف و باران در 
سال های اخیر و احداث سد روی رودخانه های 
حوضه های آبریز این دریاچه اشاره کرد.نگرانی 
نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه به سال ۷۹ باز 
می گردد. به گفته معصومه ابتکار - رییس اسبق 
ســازمان حفاظت محیط زیست - از سال ۷۹ 
ســازمان محیط زیســت در مورد این مساله 
هشدار داد اما گمان نمی رفت که روند خشکی 
دریاچــه ارومیه ســریع باشــد. با وجــود این 
پیش بینی ها در حال حاضــر دریاچه ارومیه با 
خشکی بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کند. 
تیر ماه سال جاری اعالم شد که ۹۵ درصد از آن 
خشک شــده است. ۱۳ شهریورماه نیز سازمان 
حفاظت محیط زیست از کاهش تراز سطح آب 

دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰.۱۹ متر خبر داد.

برای احیای دریاچه چه کردند؟�
موضوع احیــای دریاچه ارومیه نیــز از زمان 
ابتکار آغاز شد. دولت های مختلف کم و بیش 
اقداماتی در این زمینه انجام دادند تا اینکه در 
زمان ریاســت جمهوری حسن روحانی احیای 
دریاچــه ارومیه بــه عنوان یک امــر مهم در 
دستورکار قرار گرفت. این روند ادامه پیدا کرد 
به طوری که حتی اولین سفر رییس جمهوری 
وقت نیز به ارومیه بود.دولت یازدهم به منظور 
انجام وعده های خود برای حل این بحران ملی 
محیط زیستی، در اولین جلسه هیئت وزیران 
در مردادماه سال ۹۲ تشکیل »کارگروه نجات 
دریاچــه ارومیه« را تصویب کرد. در ادامه طی 
شش ماه برنامه ۱۰ ساله احیای دریاچه ارومیه 
نوشــته شد. ستاد احیای دریاچه ارومیه در دو 
ســال ابتدایی تمرکز فعالیت خود را بر تثبیت 
وضعیت دریاچه ارومیه قرار داد و در شــهریور 
ماه ۹۵ خبــر از تثبیت دریاچه ارومیه و توقف 
روند کاهش تراز آب و در نتیجه آغاز فاز احیایی 
را داد. مســعود باقرزاده کریمی - معاون سابق 
امور تاالب ها در دفتر زیستگاه ها و امور مناطق 
سازمان حفاظت محیط زیست- در این مقطع 
با اشــاره به آغاز فاز دوم احیای دریاچه از مهر 
ماه ۹۵ از افزایش ۴۴ سانتی تراز دریاچه ارومیه 
در مهر ماه این ســال نســبت به مهرماه سال 
۹۴ خبر داد.در آبان ۹۸ ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه از هزینه کــرد ۹۰۰۰ میلیارد تومان از 
ســوی دولت برای اجــرای پروژه های احیای 
دریاچه ارومیه خبــر داد و کالنتری - رییس 
سابق سازمان حفاظت محیط زیست - نیز در 
آن دوره گفت مردم آذربایجان غربی تا ســال 
۱۴۰۶ شاهد احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه 
خواهند بود.باروی کار آمدن دولت ســیزدهم، 
تداوم احیای دریای دریاچه ارومیه در دســتور 
کار قرار گرفت و جلسه کارگروه نجات دریاچه 
ارومیه شــنبه )۲۵ مهرماه ۱۴۰۰( به ریاست 
محمد مخبــر - معاون اول رئیس جمهوری - 
برگزار شد. او در این جلسه تاکید کرد: احیای 
دریاچه ارومیه عالوه بر موضوع محیط زیست 
به سالمت و معیشت مردم و اعتبار و حیثیت 
نظام جمهوری اسالمی ایران مرتبط است.  در 
سفر رئیس جمهوری در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 
و در دیدار با نخبگان، اقشــار مردم و خانواده 

شهدای آذربایجان غربی موضوع احیای دریاچه 
ارومیه بار دیگر مطرح شد.

اما و اگرهای تونل زاب�
یکی از اقداماتی کــه در جهت احیای دریاچه 
ارومیــه مطرح بود انتقــال آب از طریق تونل 
زاب و تامین آن از ســد کانی سیب بود. اوایل 
شــهریورماه بــود که علی ســالجقه - رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیســت - با اشاره به 
اینکه در حــال حاضر فصل بهره دهی اقدامات 
ســخت افزاری اســت، درباره تونل زاب گفت: 
تونل زاب بایــد ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب را 
وارد دریاچــه ارومیه می کرده اما تونل از لحاظ 
سازه ای با مشکل مواجه است و شکاف عمیقی 
در ســقف تونل وجود دارد که موجب نشت و 
آبدهی از این قسمت شده است. به همین دلیل 
وضعیت مناسبی برای بهره  برداری ندارد اما باید 
به سرعت اصالح شود.۲۸ بهمن ماه محمدصادق 
معتمدیــان - دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه و اســتاندار آذربایجان غربی - از اتمام 
عملیات اجرایی تونل ۳۶ کیلومتری انتقال آب 
به دریاچه ارومیه از ســد کانی سیب با تالش 
همه جانبه و رفع مشــکل مرمت بخشی از آن 
خبر داد و در نهایت ۵ اسفندماه بود که افتتاح 
فاز نخســت پروژه انتقال آب کانی ســیب به 
دریاچه ارومیه انجام شــد. با افتتاح این پروژه 
در فاز نخســت انتقال آب بــه دریاچه، برنامه 
ریزی شــده که ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به 
دریاچه ارومیه منتقل شود.همچنین علی اکبر 
محرابیان - وزیر نیرو - در حاشیه این افتتاحیه 
در خصوص طرح انتقال پساب تصفیه شده به 
دریاچه ارومیه گفت: درباره این موضوع برنامه 
ریزی شــده تا خرداد ماه سال آینده به اهداف 
کامل خود برسد و بخش قابل توجهی از پساب 
بهداشــتی برای احیای دریاچه ارومیه منتقل 

شود.

فاز دوم و سوم احیای دریاچه ارومیه چیست؟�
معتمدیان درباره فاز دوم و سوم احیای دریاچه 
می گوید: در فــاز دوم پروژه احیــای دریاچه 
ارومیــه ۱۸۰ میلیــون متر مکعــب از طریق 
دهســتان بادین آباد اجرا خواهد شــد. ترمیم 
۸۰۰ متر از تونل به صورت ســه شیفته توسط 
قرارگاه خاتم االنبیاء اجرا شــد. پروژه آبرسانی 
به دریاچه از بزرگترین پروژه زیســت محیطی 
غرب آسیا است. در سال آینده هر سه ماه یکبار 
یکی از پروژه های ستاد احیاء افتتاح می شود. 
تامین ۲۰۷ میلیون مترمکعب پساب آذربایجان 
غربی و آذربایجان شــرقی در دستور کار برای 
افتتاح است. پروژه سیلوه به چپرآباد در گذشته 
افتتاح شد اما امکان آبگیری نداشت و ماه های 
آینده بهره برداری می شــود که با افتتاح این 
طرح ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب به ســدهای 

استان رهاسازی خواهد شد. 

آخریــن وضعیــت مراحــل احیــای دریاچه �
ارومیه از زبان رئیس سازمان محیط زیست

حاال علی سالجقه در گفت و گو با ایسنا درباره آخرین 
وضعیت مراحل احیای دریاچه ارومیه اظهارمی کند: فاز 
اول سخت افزاری دریاچه ارومیه تقریبا درحال تکمیل 
است. با انجام اقدامات الزم برای تصفیه خانه های تبریز 
و ارومیه و رسیدن به بهره برداری، فاز سخت افزاری 
تمام می شــود.وی می افزاید: بعد از آن وارد مباحث 
نرم افزاری می شویم که از موضوعات مربوط به وزارت 
جهاد کشاورزی است و اصالح الگوی کشت، توجه به 
معیشت های جایگزین و ... در دستور کار قرار می گیرد.

ســالجقه درباره تامین حق آبه از سوی وزارت نیرو 
تاکید کرد: قرار است حق آبه محیط زیستی دریاچه 
ارومیه در سر خود دریاچه و سردهنه های ۳۴ گانه ای 
که در منطقه وجود دارد، تحویل داده شود. مطمئن 
باشید که فاز دوم به نحو مطلوب و با یک مدیریت 
جامع اتفاق می افتد. در شرایطی که دریاچه ارومیه 
بیش از پیش به مرگ نزدیک و امیدها برای احیای آن 
کمتر شده بود، افتتاح تونل انتقال آب از سد کانی سیب 
موجب امیدواری شده است  اما ترکیبی از خشکسالی 
و افزایش انحراف آب برای مصرف آبیاری کشاورزی 
در حوزه آبخیز این دریاچه باعث کاهش مساحت این 
دریاچه طی سالیان اخیر شده است، در نتیجه تنها با 
این انتقال آب نجات پیدا نمی کند و به نظر می رسد 
در کنار انتقال آب موضوعات دیگری مانند کشت 
جایگزین و ... الزم است که در دستور کار قرار گیرد تا 

حال دریاچه ارومیه بیش از پیش بهتر شود.
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 : مدیــرکل دفتــر زیســت بوم های دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این 
که اخیرا این ســازمان پیگیری هایی را برای ممنوع کردن 
کلی استفاده از ابزارآالت مخرب مانند ترال و منوفیالمنت 
انجام داده است، گفت: در راستای پیگیری های فراکسیون 
محترم محیط زیست مجلس در ارتباط با توقف کامل صید 
مخرب ترال، حســب دســتور اکید رئیس جمهور، سازمان 
محیط زیست در راستای اجرای ممنوعیت کامل انواع ترال 
صنعتی، مکاتبات الزم را با ادارات کل اســتان های ساحلی 
جنوبی و ســازمان شیالت ایران و همچنین دادستانی کل 
انجام داده و مراتب را به آنها ابالغ کرده اســت.با وجود این 
که صیــد آبزیان یکــی از روش های اشــتغالزایی و رونق 
اقتصادی در ســواحل شــمال و جنوب کشــور محسوب 
می شود، اما اگر فعالیت های صیادی به صورت پایدار انجام 
نشــود و صیادان چه بــه صورت انفــرادی و چه گروهی، 
روش های مناســب صید را در پیــش نگیرند، فعالیت های 
صیادی می تواند باعث تهدید جمعیت گونه های در معرض 
انقراض در پهنه های آبی کشــور شــود؛ مســاله ای که در 
بلندمدت اکوسیســتم های دریایی را با چالش هایی جدی 
مواجــه می کند و می توانــد در آینده تــداوم فعالیت های 
صیادی را نیز به خطر بیندازد. این در حالی اســت که در 
ســال های اخیر، رواج برخی روش های مخرب صید مانند 
ترال، پرساین، منوفیالمنت و گوشگیر کف که در آنها آبزیان 
به صورت انبوه و غیرانتخابی صید می شوند، بیش از پیش 
به جمعیت گونه های دریایی کشور و اکوسیستم های وابسته 
به آنها نظیر آبســنگ های مرجانی و اجتماعات بســترزی 
آســیب وارد کرده اســت. حال آن که در روش های سنتی 
صید مثل اســتفاده از قالب، تورهای گوشــگیر معمولی و 
تورهای النگ الین، صیــد ضمنی یا اصطالحا دورریز صید 
کمتر اتفــاق می افتد و در نتیجه، آســیب کمتری هم به 
جمعیت آبزیان وارد می شــود. البته متاسفانه در چند سال 
گذشــته با تشدید مشــکالت اقتصادی و رواج بیکاری در 
استان های جنوبی کشور، عده زیادی را به انجام فعالیت های 
غیرمجاز صیادی سوق داده است؛ به نحوی که برخی افراد 
بدون داشــتن مجوز صید، با شــناورهای خود به دل دریا 
می زنند و هرچه را که گیرشان بیاید، صید می کنند. این در 
حالی است که اغلب شــناورهای غیرمجاز معموال به صید 
گونه های در معرض انقراض نظیر شاه میگو، ماهی یال اسبی، 
حلوای سفید، کوسه ماهیان و برخی انواع نهنگ می پردازند؛ 
گونه هایی که همگی در فهرســت قرمــز اتحادیه جهانی 

حفاظت از طبیعت )IUCN( قرار دارند. 

ترال؛ مخرب ترین روش صید که فعال متوقف است �
در این میان شکی نیست که صید ترال، مخرب ترین شیوه 
صیادی محسوب می شود که در آن تورهای بسیار بزرگ در 
کف دریا پهن می شود و در هر مرتبه پهن و جمع کردن این 
تورها، ده ها تن از انواع گونه های آبزی صید می شوند. ترال 
در آب های جنوب ایران عمدتا با هدف صید ماهی یال اسبی 
انجام می شــود، اما بخش اعظم آبزیانی که در این روش به 
تــور می افتند، مربوط به صید ضمنی یا همان صید جانبی 
هستند. به عبارت دیگر، صید ترال باعث می  شود که عالوه 
بر گونه های هدف، اجتماعات مربوط به سایر گونه های آبزی 
نیز در یک محدوده وسیع از پهنه های آبی نابود شود. البته 
خوشبختانه از مهر ۹۹، با تصویب فراکسیون محیط زیست 
مجلس و دستور رئیس جمهور، صید ترال به مدت دو سال 
متوقف شده است و با وجود این که این مهلت دوساله چند 
ماهی است که به پایان رسیده، اما هنوز هم با نظر سازمان 
حفاظت محیط زیســت، ممنوعیت صید ترال در سراســر 
کشــور ادامه دارد. البته با توجه به این که این مصوبه، یک 
دستورالعمل موقت اســت، نه یک قانون دائمی، همچنان 
نگرانی هایی از احتمال صدور مجوز مجدد برای صید ترال 
وجــود دارد؛ صیدی که نه تنها جمعیــت گونه های آبزیان 
بخصــوص در دریای عمان را تهدید می کند، بلکه کســب 

درآمد را نیز برای بسیاری از صیادان سنتی دشوار می سازد. 
در همین راستا درباره آخرین وضعیت حفاظت از گونه های 
دریایی در معرض انقراض کشــور، مقابلــه با صید ترال و 
ســایر روش های مخرب صید، جلوگیری از صید گونه های 
غیرمجاز بخصوص مقابله با صید کوسه ماهیان و قاچاق باله 
کوســه، حفاظت از الک پشت های دریایی به عنوان یکی از 
گونه هــای در معرض خطر در پهنه های آبی جنوب ایران و 
همچنین آموزش جوامع محلی اســتان های جنوبی درباره 
روش های صید پایــدار و راهکارهای حفظ آبزیان در حال 
انقراض، با محمد طالبی متین، مدیرکل دفتر زیست بوم های 

دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت وگو کرده ایم. 

مهمترین گونه های دریایی در معرض انقراض�
 طالبی متیــن در ابتدای اظهارات خــود درباره مهمترین 
گونه هــای دریایــی در معرض خطر در آب های شــمال و 
جنوب کشور به خبرنگار ایلنا گفت: اتحادیه جهانی حفاظت 
از طبیعت )IUCN( دستورالعمل های مخصوصی را برای 
تعیین وضعیــت حفاظتی گونه ها دارد که براســاس آنها 
بعضــی گونه ها را به عنوان گونه هــای در حال انقراض در 
فهرســت قرمز )Red List( قــرار می دهد. همچنین در 
ســطح ملی نیز براساس مصوبه ۱۶۸ شورای عالی حفاظت 
محیط زیســت و مطابق قانون شــکار و صیــد، به منظور 
حفاظت از تنوع زیســتی زیست بوم های دریایی و مدیریت 
پایدار آنها، گروه های مختلف آبزیان از جمله کوسه ماهیان، 
ســفره ماهیان، پســتانداران دریایی، مرجان هــا و برخی 
گونه های بی مهرگان و ماهی ها در طبقه بندی های حفاظتی 
مورد نظر پیشنهاد شده اند. وی افزود: در حال حاضر از جمله 
مهمترین گونه های آبزیان در پهنه های آبی شمال و جنوب 
کشــور که ذخایر آنها به لحاظ فعالیت های انسانی شامل 
صید مخرب و غیرمجاز، بهره برداری بیش از اندازه یا تخریب 
و آلودگی زیســتگاه ها تحت فشار است، می توان به ماهیان 
خاویاری، حلوای سفید، شاه میگو، شبه شوریده دهان سیاه، 
زمین کن، راشکو، هامور معمولی،کوسه ماهیان، سپرماهیان، 
ماهی یال اســبی، گیتارماهی )سس ماهیان(، انواد دلفین ها 
مانند دلفین گوژپشــت و بینی بطری، انواع نهنگ ها نظیر 
نهنگ گوژپشت و براید و همچنین گاو دریایی و خوک ماهی 

)پورپویز( اشاره کرد. 

نگرانی از مدیریت پایدار منابع دریایی به دلیل رواج �
روش های مخرب صید 

مدیرکل دفتر زیســت بوم های دریایی ســازمان حفاظت 
محیط زیست در پاسخ به این سوال که در سال های اخیر و 
با افزایش حجم صید و رواج روش های مخرب صیادی، چه 
آسیب هایی متوجه آبزیان پهنه های آبی جنوب کشور شده 
اســت، عنوان کرد: اثرات منفی صید غیرمجاز و استفاده از 
تجهیزات صیادی مخرب مانند ترال، تورهای منوفیالمنت  
و گوشگیر کف، به یک نگرانی عمده در روند مدیریت پایدار 
منابع دریایی تبدیل شده است، زیرا به کارگیری تجهیزات 
مخــرب صیادی با صید ضمنی، دورریز بســیار باال و صید 
تصادفی گونه های غیرهدف ماننــد ماهیان نابالغ و آبزیان 
ارزشمند از جمله کوســه ماهیان، الک پشت های دریایی و 
پســتانداران دریایی همراه است و همچنین به اجتماعات 
بسترزی و زیستگاه های مهم مانند آبسنگ های مرجانی و 
... آســیب های جدی و جبران ناپذیری وارد می کند. طالبی 
متین همچنین درباره برنامه های سازمان محیط زیست برای 
اصالح روش های مخرب صید توضیح داد: سازمان حفاظت 
محیط زیســت همواره در جلســات و مکاتبــات متعدد با 
سازمان شیالت ایران بر بهره برداری پایدار از منابع دریایی، 
اجرای اصولی فعالیت های شــیالتی، ساماندهی شناورهای 
غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت آنها و کاهش فشار صید بر 
جمعیت آبزیان از طریق جایگزینی فعالیت های صیادی با 
آبزی پروری مسئوالنه و پایدار تاکید داشته است. همچنین 
در راســتای پیگیری های فراکسیون محترم محیط زیست 

مجلس در ارتباط با توقف کامل صید مخرب ترال، حسب 
دستور اکید رئیس جمهور محترم، سازمان محیط زیست در 
راستای اجرای ممنوعیت کامل انواع ترال صنعتی، مکاتبات 
الزم را با ادارات کل اســتان های ساحلی جنوبی و سازمان 
شیالت ایران و همچنین دادستانی کل انجام داده و مراتب 
را به آنها ابالغ کرده است. وی در ادامه گفت: اخیرا سازمان 
حفاظت محیط زیســت پیگیری هایی را برای رفع خألهای 
قانونی موجود در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی 
و آیین نامه مربوطه و ممنوع کردن کلی استفاده از ابزارآالت 
مخرب مانند صید ترال و منوفیالمنت با برگزاری جلسات 
کارشناسی در سطح سازمان و از طریق فراکسیون محترم 
محیط زیســت انجام داده است. همچنین انجام بازدیدهای 
میدانی و گشت و کنترل دریایی در آب های ساحلی منطقه 
جهت شناسایی متخلفان صید غیرمجاز و برخورد قانونی با 
آنها نیز توســط سازمان محیط زیست انجام می شود. با این 
وجود، سازمان شــیالت نیز باید به تقویت زیرساخت های 
نظارتی و جایگزینی روش هــای مخرب صید با روش های 

سازگار با محیط زیست مانند صید النگ الین بپردازد. 
هرگونه خرید و فروش کوسه ماهی و اجزای آن ممنوع است 
طالبی متین در پاســخ به این ســوال که با توجه به اخبار 
منتشرشــده در ماه هــای اخیــر درباره صیــد غیرقانونی 
کوســه ماهیان و قاچاق انبوه باله کوســه در جنوب کشور، 
سازمان محیط زیســت چه برنامه ای برای جلوگیری از این 
پدیده دارد، توضیح داد: کشــف چندیــن محموله قاچاق 
کوســه ماهیان توســط ســازمان حفاظت محیط زیست و 
پیگیری هــای قضایی موضوع که آخریــن محموله قاچاق 
کشف شده مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۱ شامل ۸ هزار قطعه 
کوسه ماهی و بیش از این مقدار باله کوسه در سردخانه های 
چابهار اســت، از وضعیت نگران کننده این گونه های آبزی 
ارزشمند و در معرض خطر انقراض حکایت دارد. مدیرکل 
دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 
ادامــه داد: به دنبــال این کشــف ها، ســازمان حفاظت 
محیط زیســت در ماه های گذشته ضمن مکاتبات متعدد و 
پیگیری موضوع از سازمان شیالت ایران، مکاتباتی را نیز در 
سطح ادارات کل استانی محیط زیست با اتاق اصناف نسبت 
به اعالم ممنوعیت صید، عرضه و حمل ونقل کوسه ماهیان 
انجام داده است، به عبارت دیگر، از اتاق اصناف درخواست 
کرده ایــم که به عرضه کنندگان ماهــی اعالم کند هرگونه 
خرید و فروش کوســه ماهیان و اجزای آنها ممنوع اســت. 
وی در ادامه تاکید کرد: ســازمان محیط زیست همچنین 
برای ارتقای ســطح حفاظتی کوســه ماهی ها، نســبت به 
افزایش تعرفه جرایم ضرر و زیان گونه های کوســه ماهیان 
و سفره ماهیان و به روزرسانی فهرست طبقه بندی حفاظتی 
گونه ها در ســطح ملی و درج کوسه ماهیان و سفره ماهیان 
در این فهرست اقدام کرده است. همچنین تشدید نظارت 
بر واحدهای نگهداری و عرضه محصوالت شیالتی از قبیل 
سردخانه ها، واحدهای فرآوری و بسته بندی، واحدهای پودر 
ماهی و ... نیز در دســتور کار زیرمجموعه های اســتانی و 

شهرستانی سازمان محیط زیست قرار دارد. 

صید میگو تنها به صورت سنتی و برای بازه زمانی 3۰ �
تا ۴۵ روزه مجاز است 

طالبی متین در پاســخ به این ســوال که با توجه به پایان 
یافتن مهلت دوساله توقف صید ترال، آیا قرار است در آینده 
مجددا برای از سرگیری این روش مخرب صید مجوز داده 
شود یا خیر و نظر ســازمان حفاظت محیط زیست در این 
زمینه چیست؟ اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست 
ضمن اعــالم مخرب بودن روش صید تــرال و لزوم توقف 
آن، بــر ممنوعیت فعالیت شــناورهای صیــد صنعتی در 
داخل آب های ســاحلی )حد فاصل ۱۲ مایلی از ساحل به 
عنوان دریای سرزمینی( تاکید دارد. ما براساس دستورات 
رئیس جمهور محترم و نظر ریاست محترم سازمان، به دنبال 

توقف کامل صید مخرب ترال هستیم.

توقف کامل صید ترال در دستور کار سازمان محیط زیست
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