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اقتصادی
یک مسئول خبر داد

استفاده از الکل
در شیرینی و شکالت خارجی

دبیر انجمن شیرینی و شکالت ،استفاده از الکل و مشروبات الکلی را
در برخی از محصوالت شیرینی و شکالت خارجی تایید کرد.
جمشید مغازهای در مورد بحثهای مطرح شده مبنی بر وجود الکل و مشروبات
در برخی محصوالت شیرینی و شکالت وارداتی اظهار داشت :در برخی محصوالت
خارجی از الکل به عنوان ماده نگهدارنده استفاده میشود.
وی همچنین از برگزاری شانزدهمین نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکالت از
 24تا  27شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاههای تهران خبر داد و گفت :در این
نمایشگاه  340شرکت داخلی و  68شرکت خارجی از  26کشور دنیا حضور دارند
و این نمایشگاه در سه بخش ماشینآالت ،مواد اولیه و محصول برگزار میشود.
دبیر انجمن شــیرینی و شــکالت ادامه داد :تعداد شرکتهای خارجی که
سال گذشته در نمایشگاه حضور داشتند  72مورد بود اما به دلیل برخی اتفاقات
سیاسی ،تعداد شرکتهای خارجی حاضر در نمایشگاه امسال کاهش یافته است.
بــه گفته مغازه ای ،بعــد از برجام طوفانی از حضــور هیئتهای تجاری و
شــرکتهای خارجی را در ایران داشــتیم ،اما در حال حاضر با کاهش استقبال
شرکتهای خارجی برای حضور در نمایشگاه روبهرو هستیم.
وی بااشاره به اینکه قاچاق محصوالت شیرینی و شکالت از دو طریق به کشور
صورت میگیرد ،بیان کرد :یکی از طریق گمرکات رسمی و به روش کم اظهاری
انجام میشود و دیگری نیز از مبادی غیررسمی صورت میگیرد.
دبیر انجمن شــیرینی و شــکالت توضیح داد :برای جلوگیری از قاچاق این
محصوالت به دو روش گازانبری اقدام کردهایم که بر این اســاس طی جلساتی
با مسئوالن گمرک توانستیم قیمتها را شفافسازی کنیم تا واردات شیرینی و
شــکالت بر اساس اظهارات درست و با پرداخت حقوق و عوارض مناسب صورت
گیرد.مغازهای اضافه کرد :برای جلوگیری از واردات غیررسمی شیرینی و شکالت
نیز با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جلس ه داشتیم تا این بخش نیز بیشتر کنترل
شود.وی بااشاره به ظرفیت دو میلیون و  400هزار تنی صنعت شیرینی و شکالت
در کشور ،گفت :سال گذشته یک میلیون و  700هزار تن تولید داشتیم که 240
هزار تن از این محصوالت به ارزش  600میلیون دالر صادر شد.

کرباسیان:

امنیت خاطر سهامدار
اولویت اصلی بورس باشد

وزیر اقتصاد با تاکید بر باور جدی دولت به افزایش سهم بازار سرمایه
در راستای تامین مالی پروژهها از مدیران سازمان بورس خواست همه
ظرفیتها را برای تحقق این مهم به کار گیرند.
مسعود کرباسیان در جلسه شورای عالی بورس گفت :امنیت خاطر سهامداران
موضوعی اســت که باید از اولویتهای اصلی کار سازمان بورس باشد زیرا رابطه
مستقیمی با جذب سرمایههای مردمی در بازار سرمایه دارد.
وی همچنین به اهمیت ساماندهی و مدیریت نحوه عرضه اوراق بدهی در بازار
سرمایهاشاره کرد و افزود :سازمان بورس باید برای کاهش نرخ سود اوراق بدهی
برنامه ریزی جدی کند و شــرایط را برای منطقی شدن این نرخ فراهم کند که
قطعا نتیجه آن بر روی حجم این بازار تاثیر مثبت و اطمینان بخش خواهد داشت.
کرباســیان در بخش دیگری از ســخنان خود گفت :ایجاد تنوع در ابزارها و
بکارگیری همه ظرفیتهای قانونی برای توســعه و عمق بخشی به بازار سرمایه
اجتناب ناپذیر است به همین منظور سازمان بورس تالش کند هر چه سریعتر در
خصوص انتشار و فروش اوراق بهادار ارزی در حوزه تامین مالی برخی پروژههای
نفتی که توافقات آن صورت گرفته اقدام کند.به گزارش تسنیم محمدی ،رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار ،در تشریح سخنان وزیر اقتصاد و نتایج جلسه شورا،
به ساماندهی معامالت اوراق سخاب و کاهش نرخ موثر این اوراق در بازار سرمایه
به عنوان موضوعات مصوب جلسه شورای عالی بورساشاره کرد و گفت :همچنین
مصوب شد اوراقی که با مجوز بانک مرکزی منتشر شده و در خارج از بازار سرمایه
عرضه میشود ساماندهی شود که نتیجه آن نیز کاهش نرخ این اوراق خواهد بود.
ســخنگوی شورای عالی بورس ،دستور العمل مربوط به معامالت انواع اوراق
بهادار در بورس انرژی شــامل گواهی ظرفیت ،صندوق پروژه و ســایر اوراق را از
مباحثی برشمرد که در این جلسه طرح و تصویب شد.
وی نحوه انتشــار فروش اوراق بهادار ارزی بر اســاس ضوابط بودجه با هدف
تســریع اجرای پروژههای نفتی کشور را از دیگر موارد طرح شده در این جلسه
عنوان کرد و گفت :بانک مرکزی نحوه اجرای این مصوبه را بررسی و با مشارکت
سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی خواهد کرد.
شــاپور محمدی ،ســاماندهی معامالت اوراق سخاب و کاهش نرخ موثر این
اوراق در بازار سرمایه را از دیگر موضوعات مصوب این نشست عنوان کرد و افزود:
همچنین مصوب شد اوراقی که با مجوز بانک مرکزی منتشر شده و در خارج از بازار
سرمایه عرضه میشود ساماندهی شود که نتیجه آن نیز کاهش نرخ این اوراق است.

مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی:

برجام مصرف بنزین را
باال برد

مدیــر تامین و توزیع شــرکت ملی پخــش فرآوردههای نفتی از
رکوردشــکنی مصرف بنزین در سال جاری در  ۱۶شهریورماه با میزان
 104/7میلیون لیتر خبر داد و برجام را یک علت این اتفاق دانست.
ســیدمحمدرضا موسویخواه در گفتوگو با ایسنا ،در مورد میانگین مصرف
بنزین در سال جاری ،اظهار کرد :میانگین مصرف روزانه بنزین در سال جاری ۸۱
میلیون و  ۲۰۰هزار لیتر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته
( 74/9میلیون لیتر)  8/4درصد رشد داشته است .رشد مصرف بنزین در شهریورماه
سال جاری نسبت به شهریورماه گذشته 9/6بوده است.
وی افزود :پیشبینی میشد میزان مصرف بنزین در سال جاری  5/5درصد
رشــد داشته باشد ،اما این میزان به  8/4درصد رسید که عوامل زیادی از جمله
گشــایشهای پس از برجام ،افزایش تولید و واردات خودرو ،ارتقای سطح مالی
مردم و غیره در افزایش میزان مصرف تاثیر داشتهاند.
مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در ادامه با اشاره به
ظرفیت سی ان جی در کشور ،گفت :در کشور بیش از  ۴۰میلیون مترمکعب در
روز ظرفیت سیانجی وجود دارد که فقط  ۵۰درصد آن یعنی حدود  ۲۱میلیون
مترمکعب ســیانجی در روز مورد استفاده قرار میگیرد.موسویخواه در مورد
بیشترین میزان مصرف بنزین در سال  ،۱۳۹۶اظهار کرد :میزان مصرف بنزین در
شانزدهم شهریورماه با  104/7میلیون لیتر رکورد زد .پیش از این بیشترین میزان
مصرف بنزین در  ۱۲فروردینماه و به میزان  102/4میلیون لیتر بود.وی با اشاره
به بازگشت حجاج به کشور ،گفت :از دیروز شاهد بازگشت حجاج به کشور بودیم
که دراین راستا سوخت هوایی تامین شده است .میانگین مصرف سوخت هوایی
از ابتدای سال  5/2میلیون لیتر و در شهریورماه  5/6میلیون لیتر بوده است.مدیر
تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در ادامه با اشاره به آغاز سال
تحصیلی و آغاز ایام محرم ،ادامه داد :احتمال میرود میزان مصرف بنزین با آغاز
ســال تحصیلی و افزایش تردد شهری نسبت به سایر ایام افزایش یابد .از سوی
دیگر در ماه محرم شاهد تردد هیئتهای مذهبی خواهیم بود .در این راستا تامین
ســوخت حرارتی و گاز مایع برای هیئتهای مذهبی صورت گرفته است .میزان
ذخیرهسازی گاز مایع نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۷۰درصد بوده است.
موســویخواه تاکید کرد :در حال حاضر ذخیره بنزین کشــور کافی بوده و
مشکلی در این راستا وجود ندارد.

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)
1/264/000
1/237/000
655/000
365/000
253/000
125/500
3/926
4/760
5/155
1/180
1/075

 11کشته و  26مجروح در سقوط اتوبوس به دره
امنیت سفرهای جادهای با کیست؟

در شرایطی که طی روزهای اخیر مردم
در حوادث جادهای سریالی کشته میشوند،
مســئوالن وزارت راه و شهرسازی تدبیر
الزم را در این رابطه نیاندیشیدهاند و وزیر
راه حتی بــرای همدردی با مردم حاضر به
استعفا نیست.
بامداد روز گذشــته هم یک اتوبوس «ولوو»
که از کرج به سمت ساری در حرکت بود ،دچار
سانحه سقوط به داخل دره شد.
به گفته کتابدار ،مدیرکل هالل احمر استان
تهران ،در این سانحه که ساعت  ۲:۱۵رخ داد۳۷ ،
نفر حادثه دیدند ،که از این تعداد متاســفانه ۱۱
نفر از هم وطنانمان در لحظه جان سپردند و ۲۶
نفر از آنها که در داخل اتوبوس در دره محبوس
بودند ،رهاسازی و به عوامل اورژانس تحویل شدند
تا به بیمارستان منتقل شوند.
در رابطه با این حادثه ،اظهارات اولیهای بیان
شده که هر چند نیاز به توضیح بیشتر دارند ،اما
در این بین نوک پیکان توجه را به سمت عملکرد
وزارت راه و شهرسازی نشانه میرود.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه
شــمال ،با بیان اینکه اقدامــات وزارت راه برای
کنترل تصادفات جادهای موثر نبوده است ،گفت:
در حقیقت باید موضــوع صدور مجوز برای این
رانندگان و تعاونیهایی که کار حملونقل را انجام
میدهند با جدیت بیشتری بررسی شود.
فرجاهلل رجبی در گفتوگو با فارس بااشاره به
حوادث واژگونی اتوبوس دانشآموزان هرمزگانی
ن شهری در جاده جاجرود،
و ســقوط اتوبوس بی 
اظهار داشــت :دفعه قبل هم وزارت راه ،قسمت
حملونقل جــادهای و پلیس راهور و بخشهای
مرتبــط و اورژانس را درگیر کرده بود اما به نظر
میرسد که این اقدام تاثیرگذاری نبوده و باید با
دقت بیشتری و با استفاده از کارشناسان خاص
جادهای و نظارتی بتوانیم این مسائل را بازبینی
کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید برای حوادث جادهای
به ویژه در حوزه اتوبوسی که تلفات بسیاری هم به

تصاویر به وضوح نشان میدهد که الستیکهای اتوبوس کام ً
ال صاف و بدون عاج بوده و معلوم نیست پلیس راهور چگونه به این اتوبوس اجازه تردد داده است.

دنبال دارد ،را با دقت بیشتری بررسی و علتیابی
کنیم ،عنوان کرد :نمیشود که هر روز شاهد این
حوادث تاسف بار باشیم؛ قطعا در یک جایی از کار
یک بیمباالتی اتفاق میافتد.
نماینده مردم شیراز افزود :ما حتما از وزیر راه
در این باره سؤال خواهیم کرد.
گفتنی اســت حادثــه دیروز ،ادامه ســریال
حوادثی است که در هفتهها و ماههای گذشته در
راههای کشــور رخ داده است .این اتفاق تأسفبار
دو هفته بعد از حادثه دلخراش جنوب کشور رخ
داد که در آن حادثه هم اتوبوسی حامل  44تن از
دختران مدارس فرزانگان استان هرمزگان در جاده
شهرستان داراب در مسیر شیراز واژگون شد .در
سانحه جنوب ،هفت دانشآموز ،مربی آنها و کمک
راننده اتوبوس در گذشتند و در میان  34زخمی
به جای مانده از این حادثه چهار تن از دختران،
قطع نخاع و برخی نیز قطع عضو شدند.
تیرماه  94هم اتوبوس سربازان مرکز آموزش
« »0-5کرمان در گذرگاه نیریز متوقف شد و در
آن حادثه  19نفر از سربازان جان باختند.
عالوه بر حوادث جــادهای ،مهمترین و البته
تلختریــن حادثه ریلــی هم مربوط بــه فاجعه
آتشسوزی قطار سمنان بود که هر چند مسئول
وقت راهآهن استعفا داد اما هماکنون در شهرداری
تهران به معاونت رسیده است! این در حالی بود که

تقاضای افکار عمومی استعفای عباس آخوندی بود
اما تنها مسئول راه آهن در این راه قربانی شد که
البته او هم چنانچه ذکر شــد ،به پست جدیدی
رسیده است.
در بخش ســاختمان عملکــرد آخوندی هم
فاجعهبار است .رشد سرسامآور اجاره بها ،تکمیل
نشدن مسکن مهر و رشد منفی بخش ساختمان در
سال گذشته تنها بخشی از کارنامه آخوندی بوده
رویای استعفا!
در دنیا مرسوم است که در پی رخ دادن حوادث
اینچنینی ،مســئوالن مربوطــه در اثر کمکاری،
محاکمــه و یا حداقل برای همــدردی با مردم،
اســتعفا میدهند؛ اتفاقی که در کشور ما معموال
به ابراز همدردی و عرض تسلیت محدود میشود.
در سانحه اخیر ،ظاهرا همه شرایط مهیا بوده و
تدابیر قانونی رعایت شده و احتماال مشکل اصلی
کیفیت جاده بوده است که به عدم توسعه کمی و
کیفی آن مربوط است و چنانچه در برخی نظرات
کارشناســی مطرح گردید ،نقش وزارت «راه» به
عنوان متولی راههای کشور در صدر مسئولیت و
توجه است ،لذا وزیر مربوطه باید بیش و پیش از
هر کس دیگر پاسخگو باشد.
وزیری که بررســی کارنامه او نشان میدهد
زمان مسئولیت او آبستن حوادث دلخراش متعدد
بوده است .با این حال آخوندی نه تنها برای حوادث

سریالی استعفا نکرده که بارها با الفاظی ناشایست
منتقدان را نواخته است.
از سوی دیگر ،وزارت عباس آخوندی به جای
تمرکز بر گســترش و بهبــود حملونقل ریلی و
جادهای عمده تمرکز خود را در ســالهای اخیر
روی خرید هواپیماهای گرانقیمت برای مسیرهای
خارجی و استفاده عدهای محدود قرار داده که به
اعتقاد برخی کارشناســان ،همین تغییر اولویت
عامل بروز حوادث زنجیرهای در سایر حوزههای
مسئولیت وزارت راه بوده است.
وزارت راه و شهرسازی به جای توسعه جادهای
و ریلی که بار عمده حملونقل کشور را به دوش
میکشند ،به فکر مانور روی خریدهواپیما و عکس
یادگاری با یک هواپیمای خارجی بوده است.
البتــه چنانچه قبال پیشبینی میشــد و در
روزهــای گذشــته عمال آشــکار گردید ،همین
قراردادهای پر سر و صدایی که در ایام انتخابات
مورد استفاده قرار گرفت ،دچار مشکل شده است.
این در حالی اســت که به گفته معاون وزیر راه،
ایران سهم خود را پرداخت کرده ولی با کارشکنی
آمریکا نمیتواند هواپیماهای خود را وارد کند و
او از سفیران کشــورهای اروپایی خواسته که در
ایــن رابطه به آمریکاییها فشــار بیاورند؛ اینها
همان افرادی هستند که میگفتند باید به جای
اروپاییها ،با همان آمریکا (کدخدا) ببندیم!

بررسیهای کیهان نشان داد

کاهش ارزش پول ملی در دولت دوازدهم شتاب گرفته است

گروه اقتصادی-
با روی کار آمدن مجدد حســن روحانی در
انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری ،روند کاهش
ارزش پول ملی شــدت گرفت و در همین مدت
نرخ دالر بیش از  100تومان افزایش داشته است.
هنوز مدت زیــادی از روی کار آمدن مجدد آقای
روحانی نمیگذرد ولی در طول کمتر از چهل روز اخیر،
شاهد کاهش ارزش پول ملی با سرعت بیشتری بودهایم.
به عنوان نمونه در یک مــاه پایانی دولت یازدهم
(تیر ماه سال جاری) نرخ دالر با نوسانی در حدود 25
تومان مواجه شــد اما پس از شروع به کار دولت جدید
این روند سرعت بیشتری گرفت و نرخ دالر از سه هزار
و  825تومان در نیمه مرداد امسال به سه هزار و 926
تومان در روز گذشته افزایش پیدا کرد تا بیش از 100
تومان افزایش قیمت را در این بازه زمانی ثبت کند.
البته شروع افزایش نرخ ارز از ابتدای مرداد بود که
در هفتههای اخیــر اوج گرفت و اگر بخواهیم افزایش
نرخ ارز را از ابتدای مرداد ماه بسنجیم ،یعنی در کمتر از
دو ماه ،نرخ دالر بیش از  150تومان افزایش داشته که
نشاندهنده کاهش قابل توجه ارزش پول ملی میباشد.
به عبارت دیگر ،از حدود دو ماه پیش کاهش ارزش

پول ملی سرعت بیشتری پیدا کرده و با روی کار آمدن
دولت دوازدهم تقریبــا روز بروز ارزش پول ملی کمتر
شــده و هم اکنون این نرخ به سمت چهار هزار تومان
حرکت میکند.
این در حالی اســت که هم اکنون وضعیت قیمت

دالر چندان دقیق نیست ،چراکه طبق مشاهدات عینی
خبرنگار کیهان ،برخی صرافیهای میدان فردوسی به
خاطر نوســانات لحظه ای نرخ ارز ،نوشــته بودند :به
قیمتهــای روی تابلو توجه نکنیــد و برای اطالع از
قیمتها به داخل صرافی مراجعه نمایید!

در این میان ذکر این نکته ضروری است که افزایش
قیمــت دالر بخاطر تقویت پول آمریکا نیســت و این
موضوع مربوط به کاهش قدرت ریال ایران میباشــد،
چراکه سایر ارزهای مهم مانند یورو و پوند هم با افزایش
قیمت قابل توجهی مواجه شدند.
به عنوان نمونه ،قیمت یورو در  15مرداد امســال
معــادل چهار هزار و  560تومان بود که با  200تومان
افزایش! به چهار هزار و  760تومان رسید و قیمت پوند
هــم از چهار هزار و  995تومان در نیمه مرداد با 160
تومان افزایش به پنج هزار و  155تومان رســید و وارد
کانال پنج هزار تومان شد.
لذا ارزهای دیگری به غیر از دالر هم در این مدت
با افزایش قیمت رو به رو شدند ،به همین دلیل میتوان
گفت تحوالت ارزهای مختلف طی ماههای اخیر خصوصا
در همین چند روزه نشــان میدهد ،بازار ارز به سمت
بیثباتی و کاهش ارزش پول ملی حرکت کرده است.
ضمن اینکه در همین بازه نرخ ارز رسمی نیز با حدود
 10تومان افزایش از سه هزار و  329به سه هزار و 339
تومان رسید که نشان میدهد ارز رسمی به اندازه 10
درصد ارز بازار افزایش قیمت داشته و شکاف میان این
دو نرخ ،بیشتر شده است.

تأیید محصوالت تراریخته با استناد به آزمایشهایی که انجام نشده است!

وزارت بهداشت در حالی به آزمایش دانشگاه
علوم پزشــکی یزد و دریافت مجوز استفاده از
برنج تراریخته اســتناد کرده که رئیسدانشگاه
علوم پزشکی یزد تقریب ًا از جزئیات این موضوع
بیخبر است!
بــه گزارش فارس به نقل از پیــک بامدادی رادیو،
بعد از رفتن معصومه ابتکار از سازمان حفاظت محیط
زیست که سالها در مقابل محصوالت تراریخته مقاومت
میکرد ،به یکباره نظر ســازمان محیط زیســت تغییر
کرد و رئیسجدید ســازمان حفاظت محیط زیست و
حتی وزارت بهداشــت از آزمایش های جدید پزشکی
در دانشــگاه علوم پزشــکی یزد خبر دادند که سالمت
محصوالت دستکاری شده ژنتیکی (برنج تراریخته) را
تأیید میکند .اما بررسیهای پیک بامدادی رادیو نشان
میدهد چنین آزمایشاتی در یزد انجام نشده است.
عیسی کالنتری در جمع خبرنگاران در صحبتهای
عجیب اعالم کرد :وزارت بهداشــت سالمت محصوالت

دستکاری شده ژنتیک را تأیید کرده است.
او گفت :وزارت بهداشت از  4سال پیش به دانشگاه
علوم پزشــکی یــزد مأموریت داده بود که ســامت
محصوالت تراریخته (برنج تراریخته) را بررســی کند و
نظر بدهد بعد از حدود  3ســال و  7ماه دانشگاه علوم
پزشکی یزد سالمتی برنج تراریخته را تأیید کرد.
این ادعا در حالی مطرح شد که مرکز تحقیقات غذا
در دانشگاه علوم پزشکی یزد کمتر از دو سال است که
ایجاد شــده و اساساً از  4سال پیش نمیتوانسته روی
برنج تراریخته آزمایش کند.
در همین رابطه حریری سخنگوی وزارت بهداشت
بر اساس شنیدههای شخصی صحبتهای رئیسسازمان
محیطزیست را تأیید کرد و گفت :مصرف برنج تراریخته
بر اساس آزمایشی که در دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام
شده ،بدون مشکل است.
اما اســتناد به آزمایش دانشگاه علوم پزشکی یزد و
دریافت مجوز استفاده از برنج تراریخته در حالی صورت

میگیرد که رئیسدانشگاه علوم پزشکی یزد تقریباً از
جزئیات این موضوع بیخبر است!
دکتر میرجلیلی میگوید که باید اطالعاتی در این
زمینه کسب کند ،تا در مورد آن اطالعرسانی شود .چند
ســاعت بعد که خبرنگار با او تماس میگیرد ،مشخص
میشــود که هیچ آزمایشی برای برنج تراریخته در این
دانشگاه انجام نشده است و صرفا مقاله مروری تهیه شده
که به مقاالت تحقیقاتی که در برخی کشورها روی برنج
تراریخته انجام شده ،استناد کرده است!
دکتر میرجلیلی تصریح میکند که این مسئله فاز
یک تحقیقات بوده و فاز دوم را هنوز انجام ندادهاند ،چرا
که این آزمایشات امری زمانبر است.
به گزارش خبرنگار پیک بامدادی رادیو،ســامت و
امنیت غذایی مردم شوخیبردار نیست نمیتوان با کشت
و صدور مجوز محصوالت تراریخته و ورود آن به بازار از
مردم به عنوان نمونههای آزمایشگاهی برای تأثیر این
محصوالت استفاده کرد.

استاد دانشگاه تهران:

گزارشــی که دانشگاه علوم پزشکی یزد به مقاالت
آن اســتناد کرده ،مخصوص کشورهایی است که فقط
محصوالت تراریخته را برای صادرات و نه مصرف داخلی
خودشان کشت میکنند.
الزم است متخصصان کشورمان در آزمایشگاههای
مجهز تأثیر برنج تراریخته را به صورت علمی در مراحل
حیوانی ،زیست محیطی و انسانی آزمایش کنند ،تا در
نهایت بتوان با اطمینان علمی در مورد واردات ،کشت
یا مصرف این محصوالت نظر قطعی داده شود.
این گفتههای رئیسسازمان حفاظت محیطزیست
در حالی از عدم صحت برخوردار اســت که در نشست
خبری اخیر از وی سؤال میشود که بهزاد قرهیاضی در
ســازمان حفاظت محیطزیست چه سمتی دارد که به
عنوان نماینده سازمان در برنامه شبکه خبر معرفی شد،
اما کالنتری رئیسسازمان حفاظت محیطزیست در پاسخ
گفت :آقای قرهیاضی هیچ سمتی در سازمان حفاظت
محیطزیست ندارد و فقط پژوهشگر برنج تراریخته است.

رسانههای مرفهین اجازه نمیدهند مردم به ماهیت واقعی فرهنگ لیبرال غرب پی ببرند

استاد اقتصاد با بیان اینکه نباید به بهانه جذب
سرمایه خارجی وطن فروشی کنیم گفت :تفکر
اقتصادی که برخی آن را نســخه درمان اقتصاد
بیمار امروز کشــور میداننــد در زمان طاغوت
امتحان شده است.
ابراهیم رزاقی در گفتوگو با تســنیم با بیان اینکه
امام در وصیتنامه ســفارش میکنند که کوخنشــینان
باید مسئولیتها را بر عهده بگیرند گفت :اگر مدیرانی
با میزان دارایی باال مدیر شوند درد مردم برای آنها قابل
درک نیست.
این استاد دانشگاه تهران با انتقاد از مدیری که گفته
است ،نمایندگان باید کار داشته باشند گفت :هدف این
است که خوی کاخنشــینی در هم ه نمایندگان رسوخ
کنــد و آنگاه دیگر مجلس ،خانه کاخنشــینان خواهد
بود و با خوی کاخنشــینی امکان حمایت از پا برهنگان
وجود نخواهد داشــت؛ چرا که درکی از آنها برایشــان
وجود نخواهد داشت.
وی بااشــاره به اینکه اکنون بزرگترین خطری که
نظام اســامی را تهدید میکند شدت رشد بیکاران و
گرسنگان است گفت:این در حالی است که دولتمردان

نســبت به آن بیخبرند و حتی آمار درستی نیز
ندارند یا نمیخواهند که داشته باشند.این استاد
دانشگاه تهران بااشاره به اینکه دولت به چه حقی
ســالی حدود  60میلیارد دالر درآمد کشور را که
حق تمامی ملت ایران اســت برای برآورده کردن
خواســته  5درصد جامعه صرف واردات میکند
گفت :این نظام نا متوازن در ســایر بخشها نیز
باید اصالح شود اکنون اگر آمار گرفته شود اکثر
تســهیالت بانکها برای افرادی است که کار غیر
تولیدی انجام میدهند.
رزاقی بــا بیان اینکه اکنون متأســفانه اکثر
مدیران را طبقه مرفه جامعه شکل میدهد گفت:
روز بــه روز نیز بر فاصله این دو طبقه در جامعه افزوده
میشود .طبقه مرفه از همه امکانات در جامعه بهرهمند
اســت و امکانات رســانهای نیز در دســت آنها است و
رســانههای بیگانه در خارج از کشور نیز از آنها حمایت
میکند و به این شکل میشود که طبقه محروم همواره
خود را برای انتخاب آنها ناچار میبیند و در واقع با دست
خود رأی به بهرهمندی بیشتر ثروتمندان و محرومیت
بیشتر خود میدهد در حالی که معترض این وضعیت نیز

است اما غول ثروتی که غول رسانه را به همراه خود آورده
است هیچگاه به او اجازه نمیدهد که به منشا بیچارگی
خودش که فرهنگ لیبرال غربی است توجه کند.
ایــن کارشــناس اقتصادی بااشــاره بــه قدرت
تصمیمسازی این جریان فاسد لیبرالی در سطح کالن
گفت :اکنون اقتصادی که در نظام آموزشی کشور تدریس
میشود با نظام اقتصادی که مورد نظر قانون اساسی است
تطابق ندارد؛ به عنوان نمونه صریح قانون اساسی توجه
به اقتصاد تعاونی اســت در حالی که اقتصاد تعاونی در

دانشگاهها سالهاســت که تدریس نمیشود و از بخش
درسی حذف شده است.
وی با بیــان اینکه برای پیادهســازی دغدغههای
اقتصــادی رهبری و قانون اساســی همچــون احیای
تعاونیها زیاد نباید به مســئوالن امیــدوار بود گفت:
راهکار عملیاتی شــدن این دستورات که از قضا راهکار
نجات اقتصاد کشــور از این وضعیت نابسامان نیز است
ایجاد تشکلهای منسجم مردمی است که مطالبهگر و
روشنگر نیز باشد.این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان
اینکه در مبارزه با مفاسد با توجه به اینکه مجلس شورای
اسالمی کمکاری میکند گفت :در مبارزه با مفاسد رهبری
تنها است و باید مردم با روشنگریهای خود وارد شوند
و مدیران فاسد را رسوا کنند و یکی از مصادیق آتش به
اختیار در اینجاست که مردم در مبارزه با مدیران فاسد
نباید منتطر مسئوالن باشند.وی با بیان اینکه نباید به بهانه
جذب سرمایه خارجی وطنفروشی کنیم گفت :باید به
بهایی که در مقابل جذب سرمایهخارجی میدهیم توجه
کنیم و این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که در دنیا
هیچ کشــوری وجود ندارد که تنها با اتکای به ســرمایه
خارجی صنعتی شده باشد.

اذعان یک مسئول دولتی به رانت اطالعاتی
برخی واردکنندگان خودرو

رئیسســازمان توســعه تجارت با بیان اینکه مطلع شدن
واردکنندگان خودرو از تغییــر ضوابط واردات منجر به افزایش
واردات خودرو شــده اســت ،تلویحا به رانت اطالعاتی برخی
واردکنندگان خودرو در این باره اعتراف کرد.
مجتبی خســروتاج در گفتوگو با فارس ،در مــورد اینکه ضوابط و
دستورالعمل جدید برای واردات خودرو در چه مرحلهای قرار دارد ،گفت:
بررسیها در زمینه چگونگی واردات خودرو انجام شده ،پیشنهادات تا چند
روز آینده به دولت میرود و پس از آن تصمیمات جدید اعالم میشود.
وی با بیان اینکه در زمینه واردات خودرو به لحاظ تعداد در  5ماهه
ابتدایی امســال نســبت به  5ماه ابتدای سال گذشــته  43درصد رشد
داشــتهایم ،گفت :به لحاظ ارزشی واردات خودرو در  5ماه ابتدای امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  50درصد رشد داشته است.
این مسئول دولتی بیان داشت :طی  5ماهه سال گذشته ارزش واردات
خودروی ترخیصشده  700میلیون دالر بود ،در حالی که در  5ماه ابتدای
امسال این رقم به بیش از یک میلیارد دالر افزایش یافته است.
رئیس ســازمان توسعه تجارت به دلیل افزایش واردات خودرواشاره
کرد و گفت :واردکنندگان خودرو اواخر سال گذشته و اوایل امسال متوجه
شدند(!) ،ضوابط واردات خودرو تغییر میکند ،به همین دلیل نسبت به
افزایش ثبت سفارش اقدام کردند.
خســروتاج البته نگفت واردکنندگان خودرو چگونه و از چه منبعی
متوجه شدهاند که قرار است ضوابط خودرو تغییر کند.
گفتنی اســت در روزهای آخر دولت یازدهم به ناگهان ســایت ثبت
ســفارش خودرو به دستور وزیر صنعت بسته شد و در این میان عدهای
از واردکنندگان خودرو که ظاهرا از قبل ،از این ماجرا مطلع بوده و پیش
از بسته شدن سایت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند به سود هنگفتی
دســت یافتند .البته این دستور وزیر صنعت با انتقاد بسیاری مواجه شد
ولی دیگر کار از کار گذشته بود.

وزارت جهادکشاورزی :امسال
با شکست آمریکا به رتبه نخست
تولید پسته جهان می رسیم

مدیرکل دفتر امور میوههای سردســیری و خشک وزارت
جهادکشاورزی بابیان اینکه پیشبینی میشود امسال ۳۱۰هزارتن
پسته در کشور تولید شود،گفت:ایران با شکست آمریکا بار دیگر
به رتبه نخست تولیدپسته جهان برمیگردد.
شــکراهلل حاجی وند در گفتوگو با مهر بــا بیان اینکه میزان تولید
پسته در سال جاری  ۳۱۰هزار تن پیشبینی شده است ،اظهارداشت :با
توجه به تولید  ۳۰۴هزار تن پسته در سال ۱۳۹۵؛ امسال در مقایسه با
سال قبل میزان افزایش تولید حدود ۲درصد افزایش پیشبینی میشود.
وی درباره اینکه گفته میشود ایران امسال توانسته با شکست آمریکا
رتبه اول تولید پسته را پس بگیرد و به مقام نخست جهان در تولید این
محصول دست یابد؟ گفت :براساس بررسیهای انجام شده میزان تولید
پسته در آمریکا  ۲۷۰هزار تن (در سال  )۲۰۱۷تخمین زده میشود و ایران
با پیشبینی تولید  ۳۱۰هزار تن در رتبه اول تولید جهانی قرار میگیرد.
مدیــرکل دفتر امور میوههای سردســیری و خشــک وزارت جهاد
کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت صادرات این محصول
را مورداشــاره قرارداد و افزود :میزان صادرات پسته در  ۴ماهه منتهی به
تیرماه  ۱۳۹۶برابر  ۱۶هزار و  ۶۶۰تن اســت و از آنجا که برداشت پسته
آغاز شده ،افزایش صادرات در ماههای آتی پیشبینی میشود.
حاجی وند درباره اینکه میزان صادرات نســبت به سال قبل از لحاظ
کمی چقدر فرق داشــته است؟ گفت :در سال  ۱۳۹۵صادرات محصول
پسته  ۱۳۸هزار تن به ارزش  ۱۲۷۱میلیون دالر بوده؛ در مقطع  ۴ماهه
ابتدای ســال کاهش  ۴۰درصدی در مقدار صادرات مشاهده میشود که
ناشی از کمبود عرضه پسته است البته با توجه به برداشت و عرضه محصول
در بازار افزایش صادرات در ماههای آتی پیشبینی میشود.
وی چالشهایی را که امســال در زمینه پســته با آنها مواجه بودیم،
مورداشاره قرارداد و اظهارداشت :تغیر اقلیم و نوسانات دمایی ،مشکالتی
چون سرمازدگی بهاره ،گرمازدگی ،تگرگ ،ریزش جوانه گل و ...از جمله
چالشهای پیش روی ما بوده است .همچنین خشکسالی ،کاهش کمی
و کیفی آب و شیوع آفات و بیماریها از جمله آفت کلیدی پسیل پسته
از دیگر مواردی بوده که در این زمینه میتوان به آنهااشاره کرد.
حاجی وند درباره اینکه پیشبینی تولید برای ســال زراعی ۹۶-۹۷
چقدر اســت؟ ،افزود :بررسی میدانی باغات پسته حاکی از ریزش جوانه
گل در بعضی از مناطق بوده اســت؛ با توجه به نوسانات آب و هوایی در
سال جاری به نظر میرسد در سال  ۱۳۹۷کاهش جزیی در میزان تولید
محتمل شود.

براساس گزارش بانک مرکزی

افزایش هزینهها سفره مردم را
کوچکتر کرده است

با افزایش هزینه تامین مســکن و قبوض آب و برق و گاز برای
خانوارهای ایرانی در دولت یازدهم ،مردم مجبور به کاهش خریدهای
خوراکی خود و کوچکتر کردن سفرههایشان شدهاند.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی از وضعیــت بودجه خانوارهای ایرانی،
هزینههای مســکن ،آب ،برق و گاز و ســایر سوختها در دولت یازدهم به
طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده به طوری که نسبت به سال  ،۱۳۹۰این
سهم از کل مخارج مردم ،پنج درصد بیشتر شده است.
در سال  ۱۳۹۰سهم هزینههای مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها
از ســبد مخارج مردم فقط  30/6درصد بــود اما در طول دولت یازدهم به
علت افزایش مستمر اجارهبها ،دو مرحله گرانی بنزین و سایر سوختها در
قالب هدفمندی یارانهها و عدم افزایش یارانه نقدی مردم ،سهم هزینههای
مســکن ،آب ،برق و گاز و سایر ســوختها از مخارج مردم به  35/5درصد
افزایش پیدا کرده اســت که در نوع خود ،رکورد نگرانکنندهای محســوب
میشــود.نتیجه سیاســتهای اقتصادی دولت یازدهم ،در کاهش ســهم
هزینههای خوراکی مردم نیز دیده میشــود به طوری که سهم هزینههای
خوراکی از مخارج خانوارها در دولت یازدهم سال به سال آب رفته و سفره
مردم کوچکتر شده است.
به گزارش مشــرق ،در سال  ۱۳۹۲سهم هزینههای خوراکی از مخارج
خانوارها  26/3درصد بود که در سال  ۱۳۹۳به  24/3درصد ،در سال ۱۳۹۴
به  23/6درصد و در سال  ۱۳۹۵به  22/9درصد کاهش یافته است.
این آمارها نشان میدهد که مردم به علت افزایش هزینههای مسکن ،آب،
برق و گاز و ســایر سوختها و عدم افزایش متناسب درآمدهایشان ،مجبور
شدهاند سال به سال از سفره خود بزنند تا بتوانند پول اجارهبها و قبوض آب
و برق و گاز و گرانیهای ناشی از بنزین را تامین کنند.
این واقعیت تلخ در کاهش تدریجی ســهم هزینههای تفریح در مخارج
مردم نیز دیده میشود .در سال  ۱۳۹۰مردم کشورمان به طور متوسط 2/7
درصــد از مخارج خود را صرف تفریح میکردند اما با روی کار آمدن دولت
یازدهم و تحمیل گرانیها و عدم توجه به قدرت خرید مردم ،سال به سال از
سهم تفریح کاسته شد به طوری که این رقم در دو سال اخیر به دو درصد
ســقوط کرد.در بخش بهداشت و درمان نیز برخالف تبلیغات دولت یازدهم
درباره موفقیت طرح تحول ســامت ،آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد
در چهار سال اخیر با گران شدن خدمات بهداشتی و درمانی ،مردم مجبور
شــدهاند پول بیشتری بابت بهداشت و درمان اختصاص دهند به طوری که
سهم بهداشت و درمان از مخارج خانوارها از  5/3درصد در سال  ۱۳۹۰به
 5/8درصد در سال  ۱۳۹۵افزایش پیدا کرده است.در همین راستا ،مردم نیز
به این موضوع واکنش نشان داده برخی با عباراتی مثل« :کدوم سفره؟ مگه
با این افزایش قیمتها ،سفرهای مونده؟» یا« :چهارسال اول هیچ کاری نکردند،
چهار سال دوم که ک ً
ال تو حاشیه هستند ».از آمار بانک مرکزی استقبال کردند.

