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اقتصاد بیمار

موضوعاتی که کاربران فضای مجازی این روزها به
#
مجازی
آن میپردازند وضعیت اقتصاد ایران ،نظام بانکی
و بازار ارز اســـت .مردم نگران آینده اقتصاد ایرانند
و میخواهند که مســـئوالن سیاستهای بلند مدت
برای این بخش اتخاذ کنند.
یکی از کاربران نوشته است :اقتصاد موفقی نداریم چون تک پایه است .چون
متکی به فروش نفت است .وقتی اقتصاد متکی به نفت باشد با قیمت نفت
باال و پایین میشـــود .کاربر دیگری نوشـــته :مهمترین دســـتاورد این روزهای
کشور قراردادهایی است که با سرمایهگذاران خارجی بسته میشود اما آیا این
قراردادها توان کافی برای خوب کردن حال اقتصاد ایران را دارند؟
دیگـــری نوشـــته اســـت« :آیا مســـئوالن کشـــور بلد نیســـتند کـــه تصمیمات
آینده نگرانه بگیرند؟ چرا اقتصاد کشورمان در رکود به سر میبرد؟»

اخبار
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت:
ایـ ــران با اعـ ــزام دو فروند بالگـ ــرد  171-MIبا ظرفیت
حمل هر سـ ــبد حداکثـ ــر  4هزار لیتر آب به گرجسـ ــتان
برای خاموش کردن آتش جنگلهای این کشور نقش
آفرینی کرد .به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ،رضا جعفرزاده
بـ ــا اعالم این خبر افـ ــزود :مأموریت این دو بالگرد در طـ ــول  9روز صورت گرفته و
 103سـ ــاعت و  349سـ ــورتی پرواز را ثبت کرده و در جابه جایی  103نفر مسـ ــافر و
همچنیـ ــن حمل  562تن آب در مهار آتش جنگلهای گرجسـ ــتان بسـ ــیار تأثیر
گذار بودند .مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه افزود :سفیر
جمهوری اسـ ــامی ایران در یکی از پروازهای عملیاتی حضور داشـ ــته و در محل
سـ ــفارت نیز ضمن ابالغ مراتب تقدیر مسئوالن گرجستانی با اهداء لوح از خدمه
پروازی ایران تقدیر و تالش آنان را شجاعانه و به شمار آورده است.

ساخت خط لوله انتقال گاز از بستر دریا بین ایران و هند

توگوی ایران و هند برای ســـاخت خط لوله یک
منابع مطلع در دهلی نو از گف 
هزار و 300کیلومتری انتقال گاز از بســـتر دریا به گجرات در غرب این کشور خبر
دادند .به گزارش ایرنا ،کارشناسان ،کاهش قیمت سوخت ،تأمین سوخت پاک
برای مجتمعهای پتروشـــیمی و کارخانجات هند و صرفهجویی چند میلیارد
دالری با واردات گاز از این طریق را از دالیل عالقهمندی هند برای ساخت این
خط لوله عنوان میکنند.روزنامه انگلیسی زبان فایننشیال کرونیکل روز سهشنبه
در مطلبی نوشـــت با توجه به نزدیکی جغرافیایی بین ایران و هند ،دهلی نو با
ســـاخت این خط لوله میتواند در هزینه خریـــد گاز صرفهجویی دو دالری در
هرواحد گازی داشته باشد.

وعده شریعتمداری برای تثبیت تعرفههای تجاری

رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد :وزیر جدید صنعت وعده داده اســـت
کـــه تعرفهها در چهار ســـال آینده تغییـــری نخواهد کرد و تغییـــرات تنها در
ضرورتهای خاص اتفاق میافتاد .به گزارش ایســـنا ،مسعود خوانساری در
جلســـه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفـــت :امیدواریم یک صدای
واحـــد به ویژه در حوزه اقتصاد از دولت شـــنیده شـــود.وی افزود :مســـائلی از
جملـــه تک نرخی کردن ارز ،اصالح سیســـتم نظام بانکی ،مبارزه با فســـاد و
رونق بازار سرمایه باید در رأس کار دولت باشد .اتاق بازرگانی تهران آمادگی
دارد با همکاری دولت در مورد تحقق این اهداف گام بردارد.
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«ایران» ازایجاد مشاغل تازه با کمترین سرمایه گزارش می دهد

شبکه های اجتماعی در خدمت رونق کسب و کار خانگی
اکنون حدود  300شغل خانگی در حوزه های مختلف وجود د ارد

ریحانه یاسینی

گلهایی خاص با رنگهای شـ ــیری،
گلبهیوبرگهاییریزوسبزدرمیانشان،
کنارهمقرارگرفتهاند.شکوفههاییریزنیز
در میان آنها نشسته و دسته گلی لطیف و
خیرهکننده را ساختهاند .حدود 5هزار نفر
این عکـ ــس را الیک کردهاند .در عکسـ ــی
دیگـ ــر در همیـ ــن صفحه اینسـ ــتاگرامی،
دسـ ــته گلی با رنگهای یاسـ ــی و ارغوانی
رنگ ،با گل کوچکی در جیب کت داماد و
دستبندیازگلطبیعیدردستعروس،
هماهنگ شده و این یکی عکس را 10هزار
نفرالیککردهاند.صفحهاینستاگرامیدو
خواهری که به گل آرایی مشغول هستند،
نزدیـ ــک به  80هزار نفر دنبالکننده دارد؛
دو خواهـ ــر جـ ــوان در منزل شـ ــان ،با هنر
درخور
خود به گلهای طبیعی شـ ــکوهی
ِ
جش ـ ـنهای مختلـ ــف میدهنـ ــد و برای
خودشـ ــان برندی هم سـ ــاختهاند .آنها از
طریق صفحه اینسـ ــتاگرامی شـ ــان ،اسم
و رسـ ــمی پیدا کردهاند .دو شـ ــماره تلفن
در صفحـ ــه شـ ــان قـ ــرار داده و از شـ ــنبه تا
چهارشـ ــنبه  9سـ ــاعت در روز پاسخگوی
تماسها و سـ ــفارشها هسـ ــتند .صفحه
اینسـ ــتاگرامی زن جـ ــوان دیگـ ــری را نیـ ــز
حـ ــدود  100هـ ــزار نفر دنبـ ــال میکنند ،او
عروس ـ ـکهایی بـ ــه شـ ــکل فرشـ ــتههایی
خـ ــاص طراحـ ــی کـ ــرده ،م ـ ـیدوزد و بـ ــه
فروش میرسـ ــاند .او هم از طریق تلگرام
سـ ــفارشهای شـ ــخصی میپذیرد و هم
شـ ــهر کتابهـ ــای مختلـ ــف در تهـ ــران و
شهرستانها،مشتریفرشتههایمنحصر
بهفردش هسـ ــتند .این افراد از طریق هنر
خودواستفادهازظرفیتشبکهاجتماعی،
شغلی خانگی برای خود راهاندازی کرده و
کسب و کاری پررونق راه انداختهاند.
ëëچقدرکسبوکارخانگیوجوددارد؟
حـ ــدود  47میلیـ ــون نفـ ــر ایرانـ ــی ،در
شـ ــبکههای اجتماعـ ــی عضویـ ــت دارند
و بعضیهـ ــا تنهـ ــا یک عضو سـ ــاده باقی
نماندهانـ ــد .به جـ ــای دلخوش کـ ــردن به
آگهـ ــی اسـ ــتخدام روزنامهها ،بـ ــرای خود
کسـ ــب و کاری راه انداختهانـ ــد .یکی دیگر
از آنهـ ــا ،دختـ ــر  23سـ ــالهای اسـ ــت کـ ــه

شـ ــیرینی پزی میکند و در گوشه کارگاهی
کوچـ ــک ،کالسهـ ــای آموزشـ ــی برگـ ــزار
میکند .صفحه اینستاگرامی او 117 ،هزار
نفر دنبالکننده دارد و عکس شیرینیها و
کیکهای فنجونیاش ،خیرهکننده است.
آنهـ ــا را با طرحهای خـ ــاص و منحصر به
فرددرستمیکندوخودشدربارهکارش
میگویـ ــد« :مـ ــن از بچگی شـ ــیرینی پزی
دوسـ ــت داشـ ــتم ،در کالسهای مختلف
شرکت کردم و مدارک معتبر گرفتم .حاال
سهسالاستکهبهفکرکارکردنافتاده ام،
طعم و هنـ ــر را با هم پیونـ ــد میزنم و کار
میکنم ».او هم در جوانی ،شغلی خانگی
بـ ــا سـ ــرمایه اولیه انـ ــدک ،بـ ــرای خودش
فراهم کـ ــرده و کالسهای آموزش ـ ـیاش
آنقـ ــدر پررونق بوده اسـ ــت کـ ــه گاهی نیز
به شهرسـ ــتانها برای برگزاری آنها سـ ــفر
میکند .این داسـ ــتان ،تنها در اینستاگرام
جریان ندارد .تلگرام نیز با اقبال بلندش
در میان ایرانیها ،به بازاری برای کسـ ــب و
کارهای خانگی تبدیل شده است .یکی از
این کانالهـ ــا نزدیک به  20هزار نفر عضو
دارد و مدیر آن با «نمدبافی» و فروش آن
در تلگرام ،روزگارش را میگذراند.
 300ëëشغل خانگی
وزارت تعـ ــاون ،کار و رفـ ــاه اجتماعـ ــی
نیز قسـ ــمتی به عنوان دبیرخانه مشاغل
خانگـ ــی دارد که از طریـ ــق آن حدود 300
شغلبهعنوانشغلخانگیدرحوزههای
مختلف صنعتی ،کشـ ــاورزی و خدماتی
از فـ ــرش بافی گرفته تا تولیـ ــدات دامی را
معرفـ ــی کرده اسـ ــت .معاونت توسـ ــعه
کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه شغل
خانگیراچنینتعریفمیکند«:مشاغل
خانگی شـ ــامل آن دسته از فعالیتهایی
است که توسـ ــط عضو یا اعضای خانواده
در فضـ ــای مسـ ــکونی در قالب یک طرح
کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخالل
در آرامش واحدهای مسـ ــکونی همجوار
شـ ــکل میگیرد و منجر به تولید خدمت
و یـ ــا کاالی قابـ ــل عرضه به بـ ــازار خارج از
محیـ ــط مسـ ــکونی میشـ ــود ».بعضی از
شـ ــاغالن خانگی بـ ــه صورت مسـ ــتقل و
بعضی نیز در قالب تعاونیهای مختلف
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همکاری هوایی ایران در اطفای حریق
جنگلهای گرجستان

اقــــتصادی
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نیم نگاه

ëëدر حال حاضر  88شـــرکت تعاونی تأمین نیاز مشـــاغل
خانگی با عضویت 4هزار و 170نفر و با ایجاد فرصت شغلی
 1800نفر در سراسر کشـــور در سامانه ثبتی وزارت تعاون،کار و
رفاهاجتماعیمشغولفعالیتهستند

ëëچند ســـالی اســـت کـــه پرداخت تســـهیالت تا ســـقف
100میلیـــون تومـــان بـــرای حمایـــت از مشـــاغل خانگی
راه افتاده و سایتی نیز برای ثبتنام وجود دارد

فعالیت میکنند .شرکت تعاونی تأمین
نیاز مشاغل خانگی ،متشـ ــکل از افرادی
که دارای مشـ ــاغل خانگی در یک یا چند
گرایش همسـ ــو و نزدیک به هم هستند.
در حـ ــال حاضـ ــر  88شـ ــرکت تعاونـ ــی
تأمین نیاز مشـ ــاغل خانگـ ــی با عضویت
4هزار و  170نفر و با ایجاد فرصت شغلی
 1800نفـ ــر در سراسـ ــر کشـ ــور در سـ ــامانه
ثبتی وزارت تعـ ــاون،کار و رفاه اجتماعی
مشـ ــغول فعالیـ ــت هسـ ــتند .همچنین
براساس گزارش واحد آمار و برنامهریزی
اتاق تعاون ایران ،استانهای آذربایجان
شرقی و اسـ ــتان هرمزگان به ترتیب با 18
و  13شـ ــرکت تعاونی تأمین نیاز مشاغل
خانگی بیشترین ثبت را در بین استانها
دارا هسـ ــتند و یک اتحادیه تعاونی نیز در
استان اردبیل به ثبت رسیده است.
آمار کامـ ــاً دقیقی درباره این کسـ ــب
و کارها وجـ ــود ندارد اما به نظر میرسـ ــد
تعدادمستقلها،بیشازتعاونیهاباشد.
گزارشی مربوط به وزارت تعاون نیز نشان
میدهد که حدود  80درصد از شـ ــاغالن

خانگی ،زن هستند .چند وقت پیش هم
برخـ ــی از «فین تکها» ،سـ ــایتهایی که
در حـ ــوزه پرداختهـ ــای مالـ ــی فعالیت
میکنند ،فیلتر شـ ــدند .انجمن فینتک
در بیانی ـ ـهای کـ ــه در اعتـ ــراض بـ ــه ایـ ــن
فیلترینگ نوشـ ــت ،آورده بـ ــود« :بیش از
 ٢٠٠هزار کسـ ــب وکار خرد و خانگی از این
وب سـ ــایتها خدمات مالـ ــی و پرداخت
دریافتمیکنند».
ëëحمایتدولتازکسبوکارخانگی
چندسالیاستکهپرداختتسهیالت
تا سقف  100میلیون تومان برای حمایت
از مشـ ــاغل خانگی راه افتاده و سایتی نیز
برای ثبتنام وجود دارد .شاغالن خانگی
هـ ــم میتوانند به صورت مسـ ــتقل و هم
در قالب تعاونیها در سـ ــایتی با نشـ ــانی
www.mashaghelkhanegi.irثبتنـ ــام
کننـ ــد و البتـ ــه میزان تسـ ــهیالت برای هر
دسـ ــته متفـ ــاوت و منـ ــوط به تشـ ــخیص
مراجع مربوط اسـ ــت .در سال  ،95حدود
 300میلیارد تومان اعتبار برای این کسب
و کارهـ ــا در کل کشـ ــور مصوب شـ ــده بود.

دانه های روغنی؛ جایگزینی واردات با کشت

عکس :مهر

طی  25سـ ــال گذشته  38میلیارد دالر
بـ ــرای واردات دانههـ ــای روغنـ ــی و روغن
از کشـ ــور خارج شـ ــده اسـ ــت .ایـ ــن خروج
ارز دولـ ــت را بهصرافـ ــت انداخـ ــت که در
زمینه خودکفایی تولیـ ــد دانههای روغنی
اقدام کند .لذا تا  10سـ ــال آینده خودکفایی
در تولیـ ــد دانههـ ــای روغنی بـ ــه  70درصد
خواهد رسـ ــید.آمار تولید سـ ــال گذشته در
مقایسه با امسـ ــال هم روند روبه رشدی را
نشان میدهد.سال گذشـ ــته میزان تولید
دانههـ ــای روغنـ ــی 212هزارتن بـ ــود و قرار
اسـ ــت تا پایان سـ ــالجاری میزان تولید به
400هـ ــزار تن برسـ ــد .این دو برابری رشـ ــد
تولیـ ــد پیشبینیها در زمینـ ــه خودکفایی
را بـ ــرای مدیران چند برابر کرده اسـ ــت.در
این میـ ــان واردات دانههـ ــای روغنی روند
افزایشی دارد .سـ ــال  94میزان واردات این
کاالی استراتژیک یک میلیون و 809هزار
تـ ــن (بـ ــه ارزش 970میلیـ ــون دالر) بـ ــود و
سال  93رقم ثبت شـ ــده واردات دانههای
روغنی601هزار تن ( 425میلیون دالر) بود.
افزایش  59درصدی واردات باعث شـ ــد از
سال گذشـ ــته دولت ،کشاورزان را به کشت
دانههایروغنیتشویقکند.
ëëتولیدکنندههای روغن
مخالف خودکفایی
تولیدکنندگان کارخانههای روغن هم
در صف مخالفان خودکفایی در دانههای
روغنیهستندومیگویند«:قیمتجهانی
دانههـ ــای روغنی بین هـ ــزار و  400تا هزار و
 500توماناستاماقیمتخریدتصمینی

این محصول در کشـ ــور 2هزار و  200تومان
است لذا خرید محصوالت داخلی باعث
گرانی محصول نهایی میشود .البته سال
گذشـ ــته دولت مابه التفـ ــاوت بین قیمت
جهانی و محصول داخلی را پرداخت کرد
اما گویا قرار نیسـ ــت برای سـ ــالجاری هم
اتفاق بیفتـ ــد ».با این توضیح کارخانجات
روغن کشـ ــی برای خرید دانههای روغنی
داخلی انگیزهای ندارند و ترجیح میدهند
دانههـ ــای روغنـ ــی وارداتی کـ ــه قیمت آن
مناسبتر اسـ ــت خریداری کنند.در بحث
خودکفایی تعداد مخالفان کم نیست چرا
کهبرخیهانسبتبهمصرفآبنقدهایی
دارنـ ــد و عنوان کردند ایران کشـ ــوری نیمه
خشـ ــک است و از آنجا که دانههای روغنی
نیاز به آب دارد تولید آن صرفه اقتصادی
ندارد.کشـ ــورهای مانند برزیـ ــل ،اوکراین و
قزاقستان مشکلی در تأمین آب ندارند لذا
قیمت محصول آنها در مقایسـ ــه با ایران
بیش از 30الی 40درصد ارزانتر است.
ëëکشتفراسرزمینیبهکجارسید؟
شاید همین تفاوت قیمت باعث شده
کـ ــه دولت بهدنبال کشـ ــت فراسـ ــرزمینی
باشد.بخشخصوصیبرایایننوعکشت
مذاکرات خود را شـ ــروع کرده است ولی در
این میان یک ابهام وجود دارد .اینکه بعد
از برداشـ ــت به شکل کشـ ــت فراسرزمینی
روند واردات به کشـ ــور چگونـ ــه خواهد بود
و آیـ ــا تعرفهای بـ ــرای آن اعمـ ــال خواهد
شـ ــد یا خیر .لذا تا دولت آیین نامه کشت
فراسرزمینی را دنبال نکند این نوع کشت

بهسرانجامنخواهدرسید.
یـ ــزدان سـ ــیف مدیرعامـ ــل شـ ــرکت
بازرگانـ ــی دولتـ ــی در این باره بـ ــه «ایران»
گفت« :میـ ــزان مصرف دانههـ ــای روغنی
یـ ــک میلیـ ــون و 400هـ ــزار تن اسـ ــت که تا
سال گذشته بیش از  90درصد نیاز کشور از
طریق واردات تأمین میشد اما از سال 96
این روند تغییر خواهد کرد و ما به سـ ــمت
خودکفاییحرکتخواهیمکرد».
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه در واردات و تولید
دانههای روغنی هیچ فسـ ــاد و رانتی وجود
ندارد افزود« :از ابتدای سال هزار و 800تن
کلـ ــزا و  14هزار تن گلرنـ ــگ و آفتابگردان از
کشـ ــاورزان خریداری شـ ــده و قرار اسـ ــت از
هفتههای آینده خرید سویا هم آغاز شود.
لذا بـ ــا پرداخت کامـ ــل پول کشـ ــاورزان به
نظر میرسد از سال آینده میزان تولید که
امسـ ــال دو برابر میشـ ــود (نسبت به سال
گذشته) روند افزایشی به خود بگیرد».

ëëمزیتهایکشتدانههایروغنی
علیرضا مهاجر مجری طرح دانههای
روغنـ ــی گفت« :پایـ ــداری کشـ ــت و تولید
دانههـ ــای روغنی و کاهش خروج سـ ــاالنه
میلیونهـ ــا دالر ارز در کنار کاهش واردات،
از جمله مهمترین مزیت کشت دانههای
روغنی اسـ ــت.طی  ۲۵سـ ــال گذشـ ــته (از
سال  ۱۳۷۱تا سـ ــال  ،)۱۳۹۵بیش از ۳۸.۲
میلیارددالرمعادل۱۴۹هزارمیلیاردتومان
روغن ،دانـ ــه روغنی و کنجاله وارد کشـ ــور
شده اسـ ــت.لذا با خودکفایی دیگر شاهد
ثبت چنیـ ــن اعـ ــداد و ارقامـ ــی نخواهیم
بود ».وی افـ ــزود« :طی دو دهه اخیر ،ما با
چالشهای جدی در زمینه تولید دانههای
روغنی در کشور مواجه بودیم که از جمله
آن ،میتوان به مشـ ــکالت بازرگانی اشاره
کـ ــرد که ایـ ــن مشـ ــکالت حل شـ ــد و طی
سـ ــالهای آینده نیز ما نباید شاهد چنین
مشکالتی باشـ ــیم .حتی اگر شده کلزا را از

وزیر راه و شهرسازی :سهم حمل ریلی بار در بنادر باید به  45درصد برسد

وزیـ ــر راه و شهرسـ ــازی میگویـ ــد در دوره جدیـ ــد
فعالیـ ــت سـ ــازمان بنـ ــادر و دریانـ ــوردی باید شـ ــاهد
فعالیت مرکز کنترل ریلی باشـ ــیم تا به تدریج سهم
14درصـ ــدی ریـ ــل در حمل و نقل بار در بنـ ــادر به 45
درصد برسـ ــد .به گزارش ایرنا« ،عباس آخوندی» در
مراسـ ــم گرامیداشـ ــت روز جهانی دریانوردی با بیان
اینکـ ــه تاکنون از ظرفیـ ــت دریایی و سـ ــواحل بخوبی
استفاده نشده اسـ ــت ،گفت :در نظام آموزشی کشور
توجه به مطالب دریایی کمتر از هشـ ــت دهم درصد
بوده اسـ ــت .وی افزود :متأسـ ــفانه تاکنون سواحل بر
زندگی مردم ایران تأثیر نداشـ ــتند و باید در نخستین
فرصت حمل و نقل چند وجهی در بنادر کشور فعال
شود.وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت :دریای عمان
به عنوان دریایی بکر اسـ ــت که ما از این دریا استفاده
نکردهایم و باید با استفاده از آموزشهای تخصصی

دریا نیروی انسـ ــانی مناسبی را برای این حوزه تربیت
کنیم و با آمایش جمعیتی در این مناطق جمعیت
بیشـ ــتری داشـ ــته که عالوه بر رونق کسب و کار شاهد
توسعه تمدن دریایی در این مناطق باشیم.
آخوندیبرارتقایقدرترقابتپذیریبنادرایران
در سـ ــطح بینالمللی و منطقهای تأکید کرد و گفت:
ما در ایـ ــران آبراهه نداریم و آنچه داریم دریا اسـ ــت،
بنابراین باید در مسـ ــأله دریا به جنبههای جهانی آن
توجه کنیم تا قدرت رقابتپذیری ایران را در سـ ــطح
منطقه و جهان باال ببریم.
وزیـ ــر راه و شهرسـ ــازی تأکید کرد بایـ ــد از ظرفیت
دریایی ایران به طور کامل اسـ ــتفاده شود و این مسأله
به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمان بنادر اهمیت
زیـ ــادی دارد .وی بازنگـ ــری مأموریتهـ ــا را در بنـ ــادر
کشور خاطرنشان کرد و گفت :ظرفیتهای ما بیشتر

از حمل و نقل دریایی است و نتوانستهایم از ظرفیت
دریاها و مجموعه سواحل آن در عرصه زندگی مردم
اسـ ــتفاده کنیم و دریـ ــا را محدود به تجـ ــارت بار و کاال
کردهایم .آخوندی با اشـ ــاره به موقعیت بندر شهید
رجایـ ــی افزود :از روزی که برای توسـ ــعه بندر شـ ــهید
رجایی در دهه 50برنامهریزی شد ،همزمان با توسعه
آن ،سایر بنادر جنوب از بین رفت.
ëëبهرهوریآبدربخشکشاورزیتنهاراهنجات
مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت که تنها راه
نجات کشـ ــور در مسـ ــأله آب ،بهرهوری آب در بخش
کشـ ــاورزی اسـ ــت .به گـ ــزارش ایرنا ،محمد حسـ ــین
شـ ــریعتمدار افزود :در چهار سـ ــال گذشته بهرهوری
آب در بخـ ــش کشـ ــاورزی سـ ــاالنه  6.1درصد افزایش
یافته اسـ ــت .وی اضافه کـ ــرد :در صورتی که این روند
را ادامه بدهیم در برنامه ششـ ــم توسعه  220میلیارد

اسـ ــتان به اسـ ــتان نیز اوضاع پرداختها
متفـ ــاوت اسـ ــت.در اسـ ــتان خوزسـ ــتان،
امسال  6برابر سال گذشته اعتبار مصوب
شـ ــده و بیش از  6هزار فرصت شـ ــغلی از
طریق آن ایجاد میشود .در استان مرکزی
نیز امسـ ــال  16میلیارد تومان تسـ ــهیالت
برایمشاغلخانگیپرداختمیشودکه
نسبت به سال گذشته 5،برابر بیشتر شده
اسـ ــت .بانک صادرات ایـ ــران نیز گزارش
داده است که در سـ ــال  ،٩٥به  ٦٢٥٦نفر
متقاضـ ــی و در  ٣ماهـ ــه اول امسـ ــال نیز
بـ ــه  ٤٢٠نفر معرفی شـ ــده از سـ ــوی اداره
کل تعـ ــاون ،کار و رفـ ــاه اجتماعـ ــی ،وام
قرضالحسنه مشاغل خانگی پرداخت
کرده که رقم کل پرداختـ ــی در این مدت
 15ماهه ،بیش از  30میلیارد تومان بوده
است .اما از شیرینی پزی و گل آرایی گرفته
تا خیاطی و ساخت سازههای چوبی ،روز
بهروزبازارمشاغلخانگیداغترمیشود.
در این میان برخی کسب و کارهای بزرگ
تری را راهاندازی کرده و از طریق راهاندازی
مشـ ــاغل اسـ ــتارت آپی ،به اسم و رسمی
هم رسیدهاند .تبسـ ــم لطیفی ،دختر 31
سالهای اسـ ــت که در  27سالگی «مامان
پز» را راهاندازی کرد .او بیـ ــش از  50زن را
که در خانه هایشـ ــان آشپزی میکنند به
کار گرفته و از طریق شـ ــغل خانگی آنها،
برندی را راهاندازی کرده است .لطیفی تا
بهحالمصاحبههایمختلفیداشتهودر
یکی از آنها از دوری از «فرهنگ کارمندی»
صحبت کرده اسـ ــت .این احتماالً همان
چیزی اسـ ــت که بین آنهایی که در کوران
بیکاری منتظر آگهی استخدام نمانده و
دیگرانی که دست روی دست گذاشتهاند،
تفاوت ایجاد میکنـ ــد .لطیفی میگوید:
«همیشـ ــه دلم میخواسته کسـ ــب و کار
خودم را داشته باشم ،چون فکر میکنم
در این حالت اثرگذاریام بیشتر است .در
واقع با کسـ ــب و کار جدید چیزی را خلق
میکنیم که قبـ ــاً وجود نداشـ ــته ،ولی تا
زمانیکهکارمندباشیم،همیشهدیگرانی
هسـ ــتند که اگر ما نباشـ ــیم وظیفـ ــه ما را
شاید حتی خیلی بهتر از خودمان انجام
بدهند».

کشاورزان بخریم و آنها را در دریا بریزیم،
باید پول کشاورزان را بموقع پرداخت کنیم
تا مشـ ــکلی برای تولید ایجاد نشـ ــود».وی
ادامـ ــه داد« :نبـ ــود ارز و اراده ملـ ــی بـ ــرای
افزایش تولید داخل و کاهش وابسـ ــتگی؛
عدم تمایل بخش صنعت به خرید تولید
داخل در مقابـ ــل واردات و ضعف و نبود
دانش و تکنولـ ــوژی از دیگـ ــر چالشهای
موجود در این زمینه است».
ëëمیزاننیازکشوربهدانههایروغنی
نیاز کشـ ــور به کلزا حـ ــدود یک میلیون
و 500میلیون تن و مصرف سـ ــرانه روغن
 ۱۹کیلوگـ ــرم اسـ ــت .نیـ ــاز مـ ــا بـ ــه کنجاله
 ۳.۵میلیـ ــون تـ ــن ،ظرفیت روغن کشـ ــی
 ۵.۵میلیـ ــون تن ،ظرفیـ ــت تصفیه روغن
 ۳.۶میلیـ ــون تـ ــن ،واردات روغـ ــن خـ ــام
 ۱.۳میلیـ ــون تـ ــن و واردات دانـ ــه روغنـ ــی
 ۱.۴میلیـ ــون تن اسـ ــت .مـ ــا در دنیـ ــا جزو
بزرگترین واردکنندگان روغن خام نسبت
به جمعیتمان هستیم .در بیشتر سالها
از  94درصد روغـ ــن وارداتی 90 ،درصد آن
را بـ ــه صورت روغـ ــن خـ ــام وارد میکنیم.
البته در برخی سـ ــالها نیز ممکن اسـ ــت
این درصد تغییر کند؛ بهعنوان مثال بسته
به سـ ــالهای مختلف ،بین یک میلیون تا
یک میلیون و  200هزارتن روغن خام وارد
و باقی آن نیز از محل دانه وارداتی و تولید
داخل تأمین میشود.استانهای گلستان،
خوزسـ ــتان ،مازنـ ــدران ،فـ ــارس ،اردبیل و
کرمانشاه رتبههای اول تا ششم را در تولید
کلزا دارد.

مترمکعبصرفهجوییخواهیمداشت.شریعتمدار
گفت :در این صورت دیگر مسألهای به نام بحران آب
نخواهیم داشت ،در غیر این صورت معلوم نیست که
بهچهوضعیتیبرسیم.
ëëبهرشد5برابریحملونقلدریایینیازداریم
معاون امور دریایی سـ ــازمان بنـ ــادر و دریانوردی
میگوید ،برای افزایش سـ ــهم دریا در تولید ناخالص
ملی رشد 5برابری حمل و نقل دریایی کشور ضروری
اسـ ــت« .علی حق شـ ــناس» در مراسم گرامیداشت
روز جهانـ ــی دریانـ ــورد در محل سـ ــالن همایشهای
کتابخانـ ــه ملی افـ ــزود :در  69سـ ــال گذشـ ــته همواره
سـ ــازمان بینالمللی دریانـ ــوردی (آیمو) بر تصویب
کنوانسیونهاوپروتکلهایدریاییبرایارتقایایمنی
و امنیت تردد شـ ــناورها در دریاها و اقیانوسها تأکید
کرده است.

نــــــــــــــــرخارز

تومان

دالر
3913
يورو
4764
پوند
5169
درهم
1074

ســـــــــــکه و طال

تومان

سكه تمام
1259900
نيم سكه
656000
ربع سکه
367000
طالي  18عيار (گرم(
125245

بــــازارجـــــهانی

دالر

اونس طال
1323
نفت برنت (بشکه(
54/12
نفت ) wtiبشکه(
48/24

شــــــــــاخص بــــــورس
عنوان شاخص

مقدار

تغيير

83469

100

آزاد شناور

91168

75

بازار دوم

183507

338

كل

 ۳۰شركت بزرگ 3398
بازار اول
صنعت

58196
72493

7

48

108

شـاخص بورسهـای جهانی
داو جونز (امریکا(

22057
نیکی(ژاپن(
19776
فوتسی (انگلیس(
7394
داکس (آلمان(

12548
هنگکنگ
27972

گزیده
ëëتثبیـــت قیمـــت  6گـــروه کاالی
خوراکیدرنیمهشهریور
بانـ ــک مرکزی قیمت خرده فروشـ ــی
برخی اقالم خوراکی را در هفته منتهی
به  17شـ ــهریور ماه منتشـ ــر کرد که بر
اسـ ــاس آن قیمت شـ ــش گروه کاالیی
شامللبنیات،برنج،حبوب،میوههای
تـ ــازه ،چـ ــای و روغن نباتی نسـ ــبت به
هفته قبل از آن تغییری نداشته است.
9ëëمیلیـــون تن گندم ازکشـــاورزان
خریداریشد
محسن اسـ ــماعیلزاده مقدم ،رئیس
بخـ ــش تحقیقـ ــات غـ ــات مؤسسـ ــه
اصالح و تولید نهال و بذر کشور گفت
کـ ــه از ابتـ ــدای فصل برداشـ ــت گندم
تا هفته گذشـ ــته  9میلیـ ــون تن گندم
دیم و آبی از کشـ ــاورزان سراسـ ــر کشور
خریداری شده است/ .ایرنا.
ëëتوقیف روزانه  10هـــزار محموله به
ظنقاچاقدرگمرکات
گمرک ایران اعالم کرد :روزانه بهطور
میانگین  10هزار محموله در سراسـ ــر
کشور به ظن قاچاق توقیف و از طریق
پنجره واحد گمرکی و سـ ــامانه جامع
گمرکی برای اطمینان از ورود رسمی،
بـ ــه صـ ــورت الکترونیکـ ــی اسـ ــتعالم
میشود.
ëëاتاقهای بازرگانی ایران و اوکراین
یاداشتتفاهمهمکاریامضاکردند
غالمحسـ ــین شـ ــافعی رئیـ ــس اتـ ــاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایـ ــران و گنـ ــادی چیژیکـ ــوف همتای
اوکراینی یادداشـ ــت تفاهم همکاری
امضاکردند.
ëëمســـئولیت توســـعه میدان گازی
مشترکایرانبا یکبانو
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در
حکمی «شبنم شهبازی» را به سمت
مجری طرح توسـ ــعه میدان مشترک
گازی فـ ــرزاد منصـ ــوب کرد/.شـ ــرکت
نفتگازپارس
ëëبرجامتأمینتجهیزاتمجتمعگاز
پارسجنوبیراتسهیلکرد
علمـــدار بابایـــی ،مدیـــر عملیـــات
مجتمـــع گاز پارس جنوبـــی گفت:
دیپلماسی موفق دولت و به فرجام
رسیدن برجام باعث شده تا تأمین
تجهیـــزات مـــورد نیـــاز طرحهـــای
توســـعهای فازهای پـــارس جنوبی
تسهیلشود/.روابطعمومیشرکت
مجتمعگازپارسجنوبی

