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اقتصادی
رئیسدفتر رهبر معظم انقالب:

مردم کشورمان شایسته
هرگونه خدمت هستند

رئیسدفتر رهبر معظم انقالب در مراسم معارفه نماینده جدید
ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت :مردم کشورمان شایسته
هرگونه خدمت هستند و باید تالشها در این خصوص مضاعف شود.
به گــزارش تســنیم ،حجتاالسالموالمســلمین محمدیگلپایگانی
رئیسدفتر مقام معظم رهبری ظهر دیروز در مراسم معارفه نماینده جدید
ولی فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی اظهار کــرد :این وزارتخانه به عنوان
متولی تامین امنیت غذایی کشور از حساسیت فوقالعاده باالیی برخوردار
است به همین دلیل تنها وزارتخانهای است که ولی فقیه در آن نماینده دارد.
وی افــزود :محمــود حجتی وزیر جهاد کشــاورزی وزیــری متدین،
ســختکوش ،پرتالش و در عین حال متعهد است که مورد عنایت خاص
رهبر معظم انقالب قرار دارد.
وی افزود :حجتی سابقه جهادگران را در دوران دفاع مقدس در کارنامه
خود دارد که عملکردی درخشــان در این ارتباط از خود به جای گذاشته
است؛ روحیه جهادی یک سرمایه ارزشمند است که باید حفظ شود و آقای
حجتی بداند که دعای خیر رهبری پشت سر ایشان قرار دارد.
رئیسدفتر مقام معظم رهبری ادامه داد :دســتیابی به خودکفایی در
تولید محصول اساسی گندم با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در کشور
و امکان صادرات آن امروز وجود دارد؛ مردم کشــورمان شایســته هرگونه
خدمت هستند و باید تالشها در این خصوص مضاعف شده و در راستای
خدمترسانی به مردم فعالیت شود.
بنابراین گزارش حجتاالسالم گلپایگانی متن حکم رهبر معظم انقالب
خطاب به حجتاالسالم تقوی را برای مسئولیت جدید خود به عنوان نماینده
ولی فقیه در جهاد کشاورزی ابالغ و قرائت کرد.
حجتاالسالم محمد گلپایگانی اظهار کرد :در حکم رهبر معظم انقالب
خطاب به حجتاالسالم تقوی القاب زیبندهای همچون مدیر کارآمد جهادی،
آمده است که این امر نشانه توفیق ایشان در مسئولیتهای گذشته از جمله
رئیسشورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور است که امیدواریم ایشان در
مسئولیت جدید خود نیز توفیقات مهمی به دست آورد.

وزیر جهاد کشاورزی:

توان تامین کل نیاز کشور
به محصوالت کشاورزی را داریم

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب عنایت
ویژهای به بخش کشاورزی دارند ،گفت :با منابع محدود آب و خاک
موجود میتوانیم کل نیاز داخل به محصوالت کشاورزی را تامین کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمود حجتی در تودیع و معارفه نماینده
جدید ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد :بعد از پیروزی انقالب،
سرمایهگذاری به این اندازه در بخش کشاورزی بیسابقه بوده است که دلیل
این امر عنایت ویژه رهبر معظم انقالب به بخش کشاورزی است .اگر از آب و
خاک خود به درستی بهرهبرداری کنیم با این منابع محدود نیز میتوانیم نیاز
خود را در داخل کشورمان تامین کنیم که نتایج آن را اکنون مشاهده میکنیم.
وی ادامه داد :در این راســتا با بذل توجه رهبر معظم انقالب اســامی
از محل منابع صندوق توسعه ملی برای طرحهای پیشنهادی وزارت جهاد
کشــاورزی اختصاص یافت .همه طرحهای ما با محیط زیست سازگار بوده
و با استفاده از ابزار مورد نیاز عالوهبر در نظر گرفتن محدودیتهای زیست
محیطی نیاز خود را تامین میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با ذکر مثالی تصریح کرد :در مناطق دیمزار کشور
اکنون فعالیتهای متعددی مانند کشت گل نرگس انجام شده و کشاورزان
ما توانستهاند  25میلیون تومان از این محل درآمد داشته باشند همچنین
در کشت دیم گل محمدی نیز کارهای خوبی انجام شده است.
حجتی افزود :در بخش پرورش ماهی در قفس نیز شرایط مناسبی داریم
به طوری که ظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی در قفس وجود دارد که با
این کار چیز جدیدی نمیخواهیم و به منابع محیط زیست نیز کوچکترین
آسیبی نمیرسد .کل تولید و صید انواع محصوالت شیالتی در کشورمان یک
میلیون و  200هزار تن است که از طریق پرورش ماهی در قفس میتوانیم
به همین میزان تولید داشته باشیم.
وی یادآور شد :ایران در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده ماهی قزلآال
و بزرگترین برداشتکننده تن ماهیها در دنیا است.
وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم از اختصاص  10میلیارد دالر به حوزه
آب و خاک کشــور برای اجرای طرح آبرسانی به  300هزار هکتار از اراضی
بخش سیستان و طرح انتقال آب تا سطح  46هزار هکتار برای نخستین بار
در کشــور خبر دارد.حجتی اظهار امیدواری کرد با کمک سربازان بینام و
نشان عرصه تولید و همکاران خود در وزارت جهاد کشاورزی قدردانی حمایت
رهبر معظم انقالب از این بخش باشند.
بنابراین گزارش در این مراسم از آیتاهلل عالمی نماینده سابق ولی فقیه
در وزارت جهاد کشــاورزی تقدیر به عمل آمده و حجتاالسالم والمسلمین
تقوی به عنوان نماینده جدید ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد.

زمان پرداخت عیدی بازنشستگان
تامین اجتماعی اعالم شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت عیدی بازنشستگان
و مستمریبگیران این ســازمان در نیمه نخست اسفند در صورت
تأمین منابع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،ســیدتقی نوربخش با اعالم این خبر اظهار
کرد :در صورتی که 5هزار میلیارد تومان براساس ابالغیه هفته پیش سازمان
مدیریت در ماه اسفند برای تامین اجتماعی محقق شود عیدی بازنشستگان
و مستمریبگیران این سازمان در نیمه نخست اسفند پرداخت خواهد شد.
وی افزود :در دهه فجر امســال  520میلیارد تومان پروژه به بهرهبرداری
رســید که  160میلیارد تومان آن درمانــی و  360میلیارد تومان دیگر آن
اقتصادی و بیمهای بوده است.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به
اینکه راهبرد این سازمان توجه به نقاط ک م برخوردار است ،گفت :در راستای
اقتصاد مقاومتی در دهه فجر  4دارو به خط تولید رســیده است و در حوزه
پتروشــیمی و فوالد هم پروژههایی افتتاح شد.نوربخش اظهار کرد :در قالب
بودجه  97نیز مقرر شــد  50هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت به تامین
اجتماعی پرداخت شود.
وی یادآور شــد :سازمان تامین اجتماعی ظرفیتهایی بیش از آنچه که
هست دارد و با استفاده از همه ظرفیتهای سازمان در عرصههای بیمهای و
درمانی گامهای بزرگتری برداشته خواهد شد.
نوربخش گفت :بعضی وقتها توسط عدهای تمامیت تامین اجتماعی مورد
هجمه قرار میگیرد که به دلیل ضعف تحلیل درمورد تامین اجتماعی است.
وی همچنیــن افــزود :در حال حاضر  2هزار میلیــارد تومان از امالک
سازمان تامین اجتماعی که در گذشته بالاستفاده بوده شناسنامهدار شده و
به بهرهبرداری رسیده است.

جدول نرخ سکه و ارز
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات

نوع ارز

قیمت (به تومان)
1/563/000
1/521/000
767/000
461/000
360/000
150/900
4/850
6/089
6/873
1/322
1/335

نشانههای بیفرجامی برجام

دالر علیرغم انکار رئیسجمهور
از  4850تومان هم گذشت

گروه اقتصادی-
در حالی که حســن روحانی چند روز پیش دالر
 4800تومانی را منکر شده بود ،نرخ دالر روز گذشته
از  4850تومان هم گذشت.
رئیسجمهور در دومین نشست خبری دولت جدید خود
که در هفدهم بهمن ماه برگزار شد ،در پاسخ به خبرنگاری
کــه خطاب به او گفته بود :آقای رئیسجمهور ،خبر دارید
که دالر 4800تومان شــده است؟ ،این قیمت را رد کرد و
گفت :اینطور نیست.
با این وجود ،روز گذشته قیمت دالر باز هم  4800تومان
عبور کرد و حتی  4850تومان را نیز پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،نرخ دالر درحالی برای
چندمین بار در یک هفته گذشته از رقم فوق عبور کرده که
روحانی در همان نشست به فعاالن بازار ارز اطمینان داده بود
که ذخایر کافی برای ارز داریم .البته وی قبلتر هم به مردم
اطمینان داده بود که خیالشان راجع به دالر راحت باشد ولی
از زمانی که روحانی خیال مردم را برای دالر راحت کرد تا
امروز دالر بیش از  200تومان گران شده است!
یکی از افتخارات دولت روحانی برقراری ثبات و آرامش
در بازار ارز بوده است ولی بیش از دو ماه است که این بازار
رنگ آرامش را به خود ندیده اســت و این درحالی اســت
که رئیس کل بانک مرکزی وعده بازگشــت آرامش به این
بخش را در بهمن و اسفند داده بود ولی با گذشت  23روز از
بهمن ،نه تنها آرامشی در بازار برقرار نشد بلکه قیمت دالر به
باالترین نرخ خود رسید و رکورد چهار هزار و  850تومان را
هم زد.

دالر رسمی هم افزایش یافت
روز گذشــته بانک مرکزی قیمت جدید ارزها را اعالم
کرد و نرخ رسمی دالر را به آستانه  3700تومان رساند .این
نرخ نسبت به ابتدای دی ماه که  3585تومان بود ،نزدیک
به  115تومان افزایش را نشان میدهد.
نکته مهم در این میان ،تفاوت حیرتانگیز نرخ کنونی
با نرخ در نظر گرفته شــده برای سال آینده است .چرا که
محمد باقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست

آذر ماه خود اعالم کرده بود نرخ دالر در سال آینده 3500
تومان در نظر گرفته شده است.
چنانچه حاجی دلیگانی ،عضو کمیسیون برنامه بودجه
و محاسبات مجلس در  21آذر ماه امسال در این باره گفته
بود« :رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که در بودجه
 97دالر  3500تومان در نظر گرفته شــده و به دولت این
اجازه داده شــده تا برای تأمین بودجه مورد نیاز خود اقدام
به فروش  38هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت کند».

به عبارت دیگر ،نرخ مدنظر دولت ( 3500تومان) با توجه
به قیمت کنونی ارز رسمی ( 3700تومان) نرخی شکست
خورده و غیر قابل اجرا محسوب می شود.
افزایش قیمتهایی که در حال حاضر چه در نرخ رسمی
و چه در نرخ بازار مشــاهده می کنیم نشان میدهد دولت
توان ایجاد تعادل مناســبی در نــرخ دالر ندارد ،چرا که با
وجود اجرای برجام در دو سال اخیر ،همچنان برخی موانع
بانکی ورود ارز به کشور را با مشکالتی همراه کرده است.
از سوی دیگر ،مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان
توسعه تجارت از تاثیر منفی جهش نرخ ارز بر روی صادرات
خبر داد .فرهاد نوری در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به سوالی
درباره تاثیر افزایش ناگهانی نرخ ارز در حجم صادرات ماههای
اخیــر بیان کرد :افزایش نرخ ارز معموال با افزایش صادرات
همراه است ،با این وجود برای سالهایی که نرخ ارز شوک
ناگهانی را تجربه کرده این ارتباط معکوس بوده است.
وی افزود :برای نمونه در سال  ۱۳۹۱که نرخ ارز به طور
ناگهانــی بیش از  ۹۰درصد افزایش یافت صادرات حتی با
کاهش رشد منفی پنج درصدی همراه شد.
همچنین از بازار طال نیز خبر میرســد قیمت ســکه
افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و نسبت به هفته قبل،
بیش از  30هزار تومان گران شــده اســت .سکه تمام بهار
آزادی روز گذشته به قیمت یک میلیون و  563هزار تومان
رســید تا عالوه بر باال رفتن قیمت دالر شاهد افزایش قابل
توجه سکه هم باشیم.
نرخ هر گرم طال نیز به باالی  150هزار تومان رســید
که این قیمت هم در نوع خود بیسابقه است.

خبرگزاری ایسنا:

خلف وعد ه دولت در خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  ۱۴۳روزه شد!

یک خبرگزاری حامی دولت اعالم کرد :پس
از گذشــت  ۱۴۳روز از آنچه قانون برای دولت
مکلف کرده ،نرخهای خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی هنوز تصویب و ابالغ نشده است!
به گزارش خبرگزاری ایسنا ،مطابق قانون ،پیش از
آغاز فصل کشت ،یعنی مهر ماه هر سال باید نرخهای
خرید تضمینی که از ســوی وزارت جهاد کشاورزی تا
نیمه تیرماه پیشنهاد شده ،توسط دولت هم بررسی و
تصویب شــده و از طریق رسانههای عمومی به اطالع
کشاورزان برسد.
با این حال ،خبری از اجرای این قانون نیست و حاال
 ۱۴۳روز از موعد مشخص شده قانون خرید تضمینی

محصوالت کشــاورزی میگذرد و هیچ قیمتی برای
محصوالت کشاورزان اعالم نشده است.
البته به گفته معاون برنامهریزی اقتصادی وزارت
کشاورزی ،این وزارتخانه نرخهای پیشنهادیاش را در
تاریــخ مقرر یعنی همان نیمــه تیرماه به دولت اعالم
کرده است.
عبدالمهدی بخشــنده در این باره بیان کرد« :در
آخرین جلسه شورای اقتصاد ،معاون اول رئیسجمهور
دســتور داد تا هرچه سریعتر نرخهای خرید تضمینی
گندم که تصویب و ابالغ آن به تاخیر افتاده بررســی
شود» ،چرا که به گفته وی ،وزیر جهاد کشاورزی مکررا
این درخواست را در جلسات متعدد مطرح کرده است.

البته وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار
دارند دولت برای تصویب و ابالغ نرخهای خرید تضمینی
حداقل به اندازهای که بانک مرکزی افزایش شــاخص
بهای تولیدکننده را محاسبه و اعالم میکند ،که همان
حدود  ۹درصد نرخ تورم اســت ،در افزایش نرخهای
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اعمال شود.
با گذشــت حدود دو ماه از این اظهارات و دستور
اسحاق جهانگیری ،نه خبری از نرخهای خرید تضمینی
محصوالت کشاورزی است و نه انگیزهای برای کشاورزان
که تولیدشان را میخواهند روانه بازار کنند.
جالبتــر اینکه برداشــت و خرید تضمینی گندم
از روزهای پایانی امســال در برخی مناطق و از اوایل

ســال آینده در نقاط دیگر آغاز میشود اما کشاورزان
نمیدانند دولتمردان حاصل دسترنجشــان را چقدر
میخواهند بخرند.
البته معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت،
هفته گذشته در این باره گفته بود که امیدواریم شورای
اقتصاد هرچه سریعتر نرخ خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی به ویژه گندم را مشخص کند.
به گفته عباس کشاورز ،امسال اولین بار نیست که
چنین تأخیری اتفاق میافتد اما مسئله گندم با نان گره
خورده و از آنجا که قیمت نان یارانهای است ،دولت نیز
رعایت درآمدهایش را میکند؛ بنابراین تصمیمگیری در
این زمینه برای دولتمردان مشکل شده است.

اعالم جزئیات طرح نوسازی ماشینآالت کشاورزان

رئیسمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
جزییات طرح نوسازی ماشینآالت کشاورزی
در سال  97را اعالم کرد.
کامبیز عباسی دیروزدر یک نشست خبری که در
وزارت جهاد کشاورزی برگزارشد گفت:دولت تصمیم
گرفته از محل صرفهجویی ســوخت ماشــینآالت
کشاورزی اقدام به نوسازی ماشینهای مذکور کند.
وی با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه  70هزار
دستگاه جایگزین ماشین فرسوده خواهند شد افزود:
مقررشده از اوائل سال آینده ساالنه 14هزار دستگاه
کمباین و تراکتور نو را جایگزین مشابه فرسوده کنیم
که این جایگزینی فعال شامل ماشینهای با عمر باالی
25سال میشود.
این مســئول با اشــاره به اینکه بدنبال دریافت
مشــوقهای الزم برای کمک به کشــاورزان جهت
نوســازی ماشــینآالت هســتیم توضیح داد این
مشوقها همان کمکهای بالعوض است که از محل
مابهالتفاوت قیمت کیلویی و قیمت ماشین فرسوده
کشاورزی در بازار به دست میآید.
عباسی درباره چگونگی دریافت پول ماشینهای
نو از کشاورزان گفت 25 :درصد قیمت ماشین نو از
محل مشــوق دولت 10 ،درصد آورده کشــاورزان و
مابقی تســهیالت بانکی با نرخ  15درصد است که
به کشاورزان پرداخت میشود.وی در پاسخ به سؤال

خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه کشــاورزان چه مدت
زمان باید منتظر دریافت ماشین نو بمانند؟ افزود :این
ماشــینها قرار است به روز تحویل شود و به صورت
نوبتی و مدت دار نخواهد بود.
ایــن مقام مســئول همچنیــن اظهارکرد :طی

سالهای اخیر بیش از 12هزار دستگاه بذرکار ویژه
غالت وارد مزارع شده است.به گفته وی؛ مجموع 5
هزار و  500میلیارد تومان ســرمایهگذاری در بخش
مکانیزاســیون کشاورزی طی سالهای اخیر صورت
گرفته اســت افزود :این مکانیزاســیون با تکیه 95

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران مطرح کرد

درصدی بر صنعت داخلی صورت گرفته که این امر
مصداق اقتصاد مقاومتی و توفیقات بزرگ در کشور
به شمار میرود.عباسی با اشاره به اینکه مکانیزاسیون
در اراضی شــالیزاری با روند روبه رشدی همراه بوده
است ،بیان کرد :قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم
کمتر از  70تا  80هزار هکتار ســطح مکانیزه برنج
داشتیم ،در حالیکه هم اکنون  499هزار هکتار اراضی
شالیزاری مکانیزه هستند ،به طوریکه با کمباین ویژه
برنج برداشت میشود.به گفته وی؛ در هر هکتار اراضی
شالیزاری ســرمایهگذاری بالغ بر 1/5میلیون تومان
برای مکانیزاسیون صورت گرفته است.
وی کشاورزی حفاظتی را یکی از اتفاقات بزرگ در
حوزه مکانیزاسیون دانست و افزود :هم اکنون سطح
کشاورزی حفاظتی 1/7میلیون هکتار است که این
امر در صرفهجویی 55تــا  60لیتر گازوئیل و تغییر
رفتار با خاک تاثیر بسزایی داشته است.
در ادامه این نشســت صدرزاده مدیر پروژههای
نمایشــگاهی گفت :دومین نمایشــگاه ماشینآالت
کشــاورزی تهران از پنجم اســفند بــه مدت  4روز
در نمایشــگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.به
گفته وی؛ فعاالن ماشینآالت و تجهیزات کشاورزی،
سیســتمهای نوین آبیاری ،نهادههای کشــاورزی،
سیستمهای گلخانهای ،خدمات فنی برای حضور در
این نمایشگاه ثبتنام کردند.

گسترش آنفلوآنزای پرندگان به علت کمبود اعتبارات

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران،
مشــکالت ناشــی از کمبود اعتبارات را علت
گسترش آنفلوآنزای پرندگان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،شیوع آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان در کشور به تدریج در حال تبدیل شدن
به یک چالش بزرگ اســت .بیســتم آذرماه امسال،
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران ،از شیوع
گسترده بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور
خبر داد و بااشاره به اینکه در سال گذشته در همین
تاریخ ،حدود  ۲۰کانون بیماری در کشور وجود داشت،
گفت :امســال از ابتدای مهرماه تاکنون ،بیش از ۱۷۰
کانون آلوده داشتهایم که تقریباً  ۹۰درصد آن ،مربوط
به واحدهای صنعتی است و حدود  9/5میلیون قطعه
مرغ طی این  ۸۰روز ،حذف شدهاند.
ســید فرزاد طالکش در گفتوگو با مهر ،جمعیت
مرغ معدوم شده بر اثر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد را
نیز  ۲۵میلیون قطعه مرغ اعالم کرد.

وی درباره گران شــدن مجدد قیمت تخم مرغ ،با
اشاره به اینکه واردات تخممرغ به دلیل نوسانات قیمت
ارز دچار اختالل شده است ،تصریح کرد :اصال نمیتوانیم
مقدار زیادی تخممرغ وارد کنیم چون کشور ترکیه خود
با این بیماری درگیر اســت و تخممرغ کم دارد ضمن
اینکه گران است.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران درباره
راهکار کنترل شــرایط اظهار داشت :باید در روستاها
پایش انجام میگرفت ،اگر تلفاتی در مرغ بومی مشاهده
میشد ،بالفاصله اطراف آن را خالی میکردند ،ولی این
کارها احتیاج به پول دارد وقتی که سازمان دامپزشکی
پول ندارد این کارها را رها میکند.
طالکــش توضیح داد :ســالهای گذشــته برای
جلوگیری از گسترش بیماری ،تمام واحدهای مرغداری
واقع تا شعاع  ۳کیلومتری واحد آلوده نیز معدوم میشد،
اما امسال به دلیل اینکه اعتبارات کافی وجود نداشت،
این کار انجام نشد.

وی گفت :یکی از مهمترین دالیل گسترش بیماری
همین موضوع بوده که شعاع کانون آلوده تخلیه نشده
است.
به گفته این مقام مسئول ،یکی دیگر از دالیل این
است که اصال ســراغ پایش روستایی نرفتهاند ،ضمن
اینکه در دو سال گذشته خسارت واقعی مرغداران به
آنان پرداخت نشده ،بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان
در گزارش بیماری پنهــانکاری کردند و بعد از آنکه
بیماری گســترش پیدا کرد ،خبر دادند .کســانی که
تلفات داده بودند اجناس داخل مرغداری را جا به جا
کرده و سپس اعالم تلفات کردند.
طالکش ادامه داد :اگر روند کنترل به شکل فعلی
ادامه یابد ،احتمال شیوع گسترده ویروس وجود دارد
و حتی ممکن است شاهد شیوع آن در جمعیت انسانی
باشیم؛ اگر اطالعرسانی کافی در منطقه نشود احتمال
این امر وجود دارد.
وی گفت :االن وزارت بهداشت باید شروع به آموزش

دادن روستائیان استانهای شمالی کند که مراقب باشید
و اگر این عالیم مشــخص را مشاهده کردید حتما آن
را گزارش کنید ،اگر عالیم مشــکوکی در طیور خود
مشــاهده کردید بالفاصله آن را به دامپزشکی گزارش
کنید.
دبیرکل کانون سراســری مرغ تخمگــذار درباره
راهکارهای جلوگیری از انتقال این بیماری به انســان
توضیح داد :انتقال این بیماری به انسان از طریق ماکیان
زنده یا مصرف خام گوشــت و تخم صورت میگیرد و
چون در فرهنگ ما خامخواری وجود ندارد ،میزانی که
پخته میشود مشکل خاصی ندارد.
طالکش اضافه کرد :باید گوشت مرغ نه فقط درباره
بیماری آنفلوآنزا بلکه برای جلوگیری از شــیوع انواع
میکروبهای احتمالی که ممکن اســت وجود داشته
باشــد ،در دمای  ۷۰درجه سانتیگراد حرارت ببیند
و درباره تخممرغ نیز همین که زرده آن ســفت باشد،
کافی است.

یک کارشناس معدن خبر داد

تأمین هزینه های جاری دولت از جیب معدنداران

یک کارشناس معدن اعالم کرد مصوبه مجلس
در بودجه  97برای دریافت یک درصد از فروش
مواد معدنی ،راهی جهت جبران کمبود هزینههای
جاری دولت است.
گفتوگو با خبرگزاری فارس،
ابراهیم جمیلی در 
در واکنش بــه تصمیم اخیر مجلس مبنی بر دریافت
یک درصد از فروش مواد و فرآوردههای معدنی و واریز
آن به حساب خزانه در بودجه  97اظهار کرد :دولت با
کمبود منابع مالی روبرو شده و برای تأمین این منابع به
جای آنکه به دنبال کاهش هزینههایش باشد ،به دنبال

جذب درآمد از بخشهای دیگر از جمله معدن اســت
و مجلس نیز در پی شناسایی درآمد برای دولت است.
وی با طرح این سؤال که این یک درصد از فروش
معادن از کدام ماده معدنی دریافت خواهد شد؟ بیان
کرد :دریافت این هزینه از برخی مواد معدنی امکانپذیر
نیســت ،زیرا قیمت فروش آنهــا و هزینه معدنکاری
ن حال چرا هر سال باید
کمرشــکن شده است ،در عی 
یک شــوک به معدنداران وارد شــود ،اگر قرار است
معدندار سود داشته باشد ،طبق قانون باید  25درصد
از درآمدش را به حســاب دولت پرداخت کند ،در این

شرایط تعیین رقم یک درصدی از فروش ،فشار زیادی
به معدنداران وارد خواهد کرد.
به گفته این کارشناس معدن ،دولت از این طریق
خود را در تمام معادن شریک میکند ،آنهم نه شریک
در سود ،بلکه شریک در فروش مواد معدنی.
جمیلــی با بیــان اینکــه هیچ جلســهای برای
تصمیمگیری در این مورد با معدنداران برگزار نشده
اســت ،گفت :دریافت این نوع عوارض مشکلی را حل
نخواهد کرد ،زیرا در نهایت آنچه به حساب خزانه واریز
میشــود ،از جیب معدندار تأمین و برای هزینههای

جاری دولت صرف میشود.
وی ادامه داد :شــاید بهتر بود معادنی که باید این
مبلغ را پرداخت کنند ،از سوی دولت و مجلس مشخص
میشدند تا بدانیم که چه تعداد از این معادن بزرگ و
سودده هستند و ماهیت آنها دولتی است یا خصوصی.
این کارشــناس معدن بــا تأکید بر لــزوم ایجاد
شرایط برای فعال شدن معادن کشور ،اضافه کرد :اگر
اشتغالزایی در کشور تقویت شود ،سود حاصل از آن
بسیار بیشــتر از یک درصد دریافتی از فروش معادن
خواهد بود.

کوتاه اقتصادی
* طبق آخرین اخبار از سازمان هدفمندسازی یارانهها؛ یارانه نقدی
بهمن  ۹۶از بامداد روز جمعه 96/11/27قابل برداشــت خواهد بود.
مبلغ یارانه بهمن نیز همانند ماهها و سالهای گذشته به ازاء هر نفر
 455۰۰تومان خواهد بود که به محض واریز ،قابل برداشت است.
* بر اساس ارزیابی صورت گرفته از ابتدای سال آبی (ابتدای
مهرماه) تا  ۱۸بهمنماه حجم ذخیره آب  ۱۷۷سد بزرگ موجود
در  ۶حوضه آبریز دریای خزر ،خلیج فارس ،دریاچه ارومیه،
فالت مرکزی ،هامون و سرخس  20/27میلیارد مترمکعب
است .هم اکنون  ۴۱درصد مخازن سدهای یاد شده پر است
و ورودی بــه آنها نیز  ۳۴درصد ،خروجی آنها  ۱۱درصد و
حجم آب ذخیره شــده در مخازن  ۱۵درصد نسبت به سال
گذشته کاهش یافته است .از میان  ۱۷۷سد بزرگ موجود در
این  ۶حوضه آبریز  ۹۵سد از جمله سدهای دز ،بانه ،سفیدرود،
الر ،زایندهرود ،ساوه و مالصدرا همچنان کمتر از  ۴۰درصد
آب ذخیره شــده دارند .در حال حاضر حجم ذخیره کنونی
آب درسدهای پنجگانه استان تهران (الر ،طالقان ،امیرکبیر،
لتیان و ماملو)  ۵۵۸میلیون مترمکعب بوده و  ۳۰درصد حجم
این سدها نیز پر است .بررسی این اعداد و ارقام حکایت از
کاهش چهار درصدی حجم مخازن سدهای پنجگانه استان
تهران نسبت مدت مشابه سال گذشته دارد.
* مجــری طرح گندم گفت :با جایگزینی گندم و ســیبزمینی به
جای برنج که در تولید آنها مزیت نسبی داریم ،میتوانیم مصرف این
محصول آببر را در کشــور کاهش دهیم و نقش موثری در کاهش
مصرف منابع آبی کشور داشته باشیم .اسماعیل اسفندیاری پور در
گفتوگو با تســنیم ،با بیان اینکه در زمینه تولید برنج درکشورمان
مزیت نداریم ،اظهار کرد :در گذشته نوع غذای مناطق مختلف کشور
با توجه به اکوسیستم همان منطقه تعیین میشد و آبگوشت غذای
اصلی ایرانیها بود .وی افزود :در حال حاضر نیز در تولید گندم دروم
مزیت داریم و از آن میتوانیم برای تولید ماکارونی اســتفاده کنیم
و همچنین در تولید ســیبزمینی مزیت نسبی داریم و چهار فصل
میتوانیــم تولید کنیم و با جایگزینی این دو به جای برنج ،مصرف
آن را در کشور کاهش دهیم.

رئیسخانه صنعت:

واردات شتر و خاکستر پشتبام
به کشور توجیهی ندارد
رئیسخانه صنعت ،معدن و تجارت ایران گفت :کاالهای قابل
تأملی وارد کشور شده که ما هیچگونه احتیاجی به آنها نداریم به
عنوان نمونه خاکستر پشتبام یا واردات شتر که اص ً
ال در داخل
نیازی به آنها ندارد.
توگو با خبرگزاری تسنیم  ،در رابطه
عبدالوهاب سهل آبادی در گف 
با دالیل کاهش سرمایهگذاری در بخش صنعت اظهار کرد :قرار بود بعد
از برجام گشــایشهای بانکی برای تولیدکنندگان کشور فراهم شود اما
متأسفانه هنوز در نقل و انتقال پول مشکل داریم و همین موضوع عاملی
شده تا رغبتی توسط سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران نباشد
و فقط در سفرهای متعدد به ارزیابی بازار کشور مشغول باشند.
وی با اعالم اینکه متأسفانه واردات کاال نیز به کشور رشد قابل توجهی
پیدا کرده است ،افزود :همین موضوع باعث میشود تا شرکتهای خارجی
بیشــتر ایران را به عنوان بازار فــروش محصوالت خود نگاه کنند.جالب
اینجاســت آمارها نشان میدهد کاالهای قابل تأملی وارد کشور شده که
ما هیچگونه احتیاجی به آنها نداریم به عنوان نمونه خاکستر پشتبام یا
واردات شتر که اص ً
ال در داخل نیازی به آنها ندارد.
رئیسخانــه صنعت ،معدن و تجارت ایران بــا تأکید براینکه وزارت
صنایع در بخش واحدهای خصوصی کوچک و متوســط اقدامی را برای
جذب ســرمایهگذاری خارجی انجام نداده است ،تصریح کرد :اگر به آمار
سرمایهگذاری امسال نگاه کنید عمده منابع به سمت صنایع بزرگ هدایت
شده و بخش خصوصی کوچک و متوسط هیچ سهمی ندارد.
سهل آبادی در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه شرکتهای خارجی
به واسطه اعمال تحریمهای بینالمللی و نگرانی از قطع ارتباط با آمریکا
تمایلی به حضور در ایران ندارند ،گفت :البته شرایط اقتصاد امروز ایران
نیز به هیچ عنوان مناسب سرمایهگذاری خارجی نیست تغییرات لحظهای
نرخ ارز ،رکود بازار و مشکالت داخلی عاملی شده تا در جذب سرمایهگذاری
خارجی نتوانیم موفق باشیم .به اعتقاد من اگر شرایط امروز اقتصاد کشور
تکرار شود مطمئنا رشد ســرمایهگذاری خارجی در سال آینده کاهش
قابل توجهی خواهد یافت.
گفتنی است  ،در طول هشت ماه امسال شعارهای مختلفی در افزایش
جذب ســرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت داده شد تا به دنبال آن
احیاء واحدهای تولیدی انجام شــده واشتغال کارآمدی در بخش صنعت
کشور به وجود آید اما متأسفانه امسال نه تنها رشد سرمایهگذاری خارجی
در صنعت به وجود نیامده بلکه براساس آمار در هشت ماهه امسال 47
طرح به تصویب هیئت سرمایهگذاری رسیده که حجم کل سرمایهگذاری
در این طرحها  2/1میلیارد دالر است .این حجم سرمایهگذاری در حالی
امســال در بخش صنعت انجام شــده که میزان سرمایهگذاری خارجی
درهشت ماهه سال گذشته  4/83میلیارد دالر بوده است.

استقبال وزارت نیرو از طرح سپاه
برای بارورسازی ابرها

وزیر نیرو با اســتقبال از طرح بارورسازی ابرها توسط سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،گفت :برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
و خرید برق از بخش خصوصی برنامه داریم.
بــه گزارش خبرگزاری فارس ،رضا اردکانیان در حاشــیه نشســت
استانداران سراسر کشور ،از طرح بارورسازی ابرها توسط سپاه پاسداران
انقالب اسالمی استقبال کرد و در عین حال گفت :برای توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر و خرید برق از بخش خصوصی برنامه داریم.
وی با اشاره به اینکه طرح بارورسازی ابرها  20سال است که در دستور
کار قرار دارد ،افزود :این تجهیزات مستعمل شده و نیاز به نوسازی دارد؛ از
این رو در تالشیم تا تجهیزات باروری ابرها را به روزرسانی کنیم.
اردکانیان گفت :بنا داریم تا با خرید برق براســاس قراردادهای خرید
عالوه بر تأمین نیاز داخل ،صادرات به کشورهای همسایه از جمله افغانستان
را از طریق شبکههای متصل فراهم کنیم.
وی درباره اســتفاده از آبهای مرزی ،گفــت :از نظر تنوع آبهای
مشترک و همچنین حوضههای آبریز مشترک بینظیر یا کمنظیر هستیم،
زیرا در حوزههای آبریز با همســایگان هم پایین دســت و هم باال دست
هستیم ضمن اینکه رودخانههای مرزی هم داریم.
اردکانیان همچنین گفت :در موضوع تبادل برق با کشورهای پاکستان،
ارمنستان ،آذربایجان ،ترکیه و عراق به شکل تبادل انرژی همکاری داریم
ضمن اینکه بنا داریم برای تبادل انرژی از طریق برخی همســایگان به
شبکه برق اروپا وصل شویم که این امر ظرفیت وسیعی برای شبکه برق
کشور ایجاد میکند.
وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که طرحهای انتقال آب مشکالتی
را برای برخی از اســتانها ایجاد کرده است ،گفت :طرحهای انتقال آب
و اســتفاده از آب رودخانهها ،سدها ،منابع آبهای زیرزمینی یا آبهای
تصفیه شــده در صورتی راهحل بحران کمآبی خواهد بود که همزمان با
آن شیوههای مصرف آب را آموخته باشیم.
اردکانیان افزود :البته اگر جایی برای مصرف آب شــرب نیاز باشــد،
سیاســت دولت این است که آب شــرب مورد نیاز را تامین کند ،اما در
مصرف آب شرب نیز باید درست استفاده کرد.

