
اقتصادی
صفحه 4
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ 
۵ ذی الحجه ۱44۰ -شماره ۲۲۲۵۳

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی
قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

39,681,00048,600,000پراید 1111

37,641,00044,200,000پراید 2131

40,313,00044,300,000پراید 3151

155,000,000174,000,000چانگان4

43,443,00051,700,000صندوق دار5

55,943,00058,600,000ساینا دنده ای6

63,158,00074,000,000پژو 7405

8SLX 67,880,00083,900,000پژو

65,578,00076,000,000پژو 405 دوگانه سوز9

78,338,00097,000,000پژو پارس10

--پژو پارس TU5 کالس 1113

67,283,00082,200,000پژو 206 تیپ 122

83,690,00098,500,000پژو 206 تیپ 135

80,754,00098,000,000پژو V8 206 صندوقدار14

15)LX( 66,770,00077,000,000سمند ال ایکس

16EF7 69,773,000سمند-

90,000,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716

109,000,000-دنا18

139,000,000-تندر پالس دنده19

96,730,000123,000,000پژو 207 دنده ای20

273,000,000394,000,000مزدا213

22H30  75,000,000128,000,000

-103,100,000استپ وی23

163,000,000-  207 اتوماتیک24

114,994,000313,000,000پژو252008

67,203,00077,500,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه

4,180,000سکه تمام طرح جدید

4,074,000سکه تمام طرح قدیم

2,258,000نیم سکه

1,449,000ربع سکه

970,000گرمی

412,800هرگرم طالی 18 عیار

نوع ارز

11,950دالر

13,450یورو

14,561پوند

2,149لیر ترکیه

3,246درهم امارات

رئیس اتحادیه اغذیه فروشان و مواد غذایی 
تهران بــا بیان اینکه هیچ اغذیه  فروشــی 
در تهران مجوز فعالیت شــبانه ندارد گفت: 
هیچ نظارت بهداشــتی و قانونی بر دکه ها و 
کانکس هایی که در گوشــه خیابان فعالیت 

می کنند، وجود ندارد. 
اسداهلل احمدی شهریور در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم، با اشــاره به ممنوعیت فعالیت شبانه همه 
اغذیه فروشی ها در تهران اظهار کرد: در حال حاضر 
با توجه به قوانین فعلی، هیچ یک از همکاران ما در 
این اتحادیه مجوز فعالیت شبانه روزی ندارند و هیچ 

اغذیه فروشی شبانه در تهران مجاز به فعالیت نیست.
رئیس اتحادیه اغذیه فروشــان و مواد غذایی در 
واکنش به فعالیت شبانه برخی دکه ها و کانکس های 
اغذیه فــروش در برخی خیابان های تهران گفت: ما 
معتقدیم که اگر قرار است خدمات 24 ساعته در این 
بخش ارائه شود، باید اعضای اتحادیه که قطعاً هم از 
نظر بهداشتی و هم از نظر قانونی، صالحیت الزم را 
احراز کرده اند، مجوز فعالیت شبانه را داشته باشند 
نه دکه ها و کانکس هایی که در گوشه خیابان بدون 
هیچ نظارت بهداشــتی و قانونی، فعالیت می کنند.

اتحادیه اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران همواره 

خود را تابع قوانین و مقررات می داند.
گفتنی است، مســئوالن و مراجع ذیصالح، با 
بحث حیات شــبانه تهران به دلیــل فراهم نبودن 
زیرساخت ها و بر هم خوردن آرامش مردم، مخالفند، 
اما عده ای برای سرپوش نهادن به ناکارآمدی دولت 
از هر بهانه ای برای انحراف افکار عمومی اســتفاده 

می کنند.
مشکل اشــتغال جوانان و درآمدزایی از طریق 
اجرای طرح هایی چون حیات شبانه رفع نمی شود 
بلکه با بکارگیری اقتصاد مقاومتی و سیاســت های 
اصــل 44 و خاتمــه دادن به انحصــارات دولتی و 

رانت هایی که برای برخی مسئوالن یا اطرافیانشان 
دارد، برطرف می شود. دولت قیمت ها را آزاد می کند 
اما منابع اقتصادی را در انحصار خود قرار می دهد که 
موجب افزایش بیکاری در عین تورم شده است. یعنی 
مردم باید دو فشار را بصورت توامان تحمل کنند. 

برخی مسئوالن معتقدند فقط صنعت پتروشیمی 
که در انحصار بعضی دولتمردان کهنســال طرفدار 
دولت قرار گرفته، می تواند مشــکل بیکاری را رفع 
کند. درحالی که بخش معدن که کمی بیش از یک 
درصد تولید ناخالص کشــور را دارد اگر فعال شود، 

نیاز به واردات نیروی کار هم پیدا می کنیم.

رئیس اتحادیه اغذیه فروشان:

هیچ اغذیه فروشی در تهران مجوز فعالیت شبانه ندارد

شــبکه کانون های تفکر ایران اعالم کرد: اکثر کاالهای مشــمول 
دریافت ارز ترجیحی در حال حاضر به قیمت معادل قیمت بازار ارز آزاد 
رســیده اند و عمال با حذف ارز ترجیحی امکان افزایش قیمت بیشتری 

برای آنان وجود ندارد. 
این شبکه  پژوهشی )ایتان( با انتشار یادداشتی به بررسی آثار اجرای سیاست 
حمایتی ارز ترجیحی )42۰۰ تومانی( پرداخت. در این یادداشت آمده است: تحلیل 
ســبد هزینه های مصرف کننده نشان می دهد بیشترین فشار معیشتی، بواسطه 

افزایش هزینه های مواد غذایی و مسکن به مردم وارد شده است. 
ارزیابی دقیق و کّمی از وضع معیشــتی مــردم کمک خواهد کرد تا تصویر 
شــفاف تری از میزان عملی شــدن نقشــه آمریکا در زمینه ایجاد شکاف مابین 
مــردم و حاکمیت حاصل شــود. بدین منظور در این گزارش شــاخص قیمت 
مصرف کننده)CPI(، شاخص خط فقر، شاخص فالکت و کسری بودجه خانوار به 

عنوان نماگر های وضع معیشتی کشور بررسی شده است.
بررســی کســری بودجه خانوار با توجه به اطالعات مربــوط به هزینه ها و 
درآمد های دهک های مختلف می تواند تحلیل دقیقی نسبت به وضعیت معیشتی 
مردم در اختیار قرار دهد. در این بخش کسری بودجه خانوار با فرض حفظ الگوی 

مصرف سال 96 محاسبه شده است. 
در واقع این محاسبات نشان می دهد در صورتی که هر دهک درآمدی قصد 
داشته باشد سطح رفاه مربوطه به سال 96 را در سال 97 حفظ کند، چه اندازه 
کسری بودجه دارد؟ این محاسبات با فرض افزایش درآمد 14 درصد برای تمامی 
دهک های درآمدی و تورم گروه های مختلف کاالیی در سال 97 انجام شده است. 
پنج دهک پایین درآمدی برای حفظ سبد معیشت خود در سال 96 حداقل 2۰ 
درصد کسری بودجه دارند. در این میان وضع معیشتی دهک های یک و دو برای 
حفظ سبد مصرفی خود وخیم تر است به نحوی که دهک اول درآمدی حدود 6۰ 
درصد کسری بودجه و دهک دوم درآمدی حدود 4۰ درصد کسری بودجه دارند. 
دولت به منظور حمایت از اقشــار آسیب پذیر و جلوگیری از بروز اغتشاشات 
اجتماعی از ابتدای سال 97 سیاست اختصاص ارز ترجیحی را در دستور کار قرار 
داد. که نتایجی چون: بروز مفاســد گسترده در زنجیره تامین کاالهای اساسی، 
تشدید نابسمانی  بازار کاالهای اساسی، تضعیف تولید ملی در کاالهای اساسی و 

عدم حمایت موثر از اقشار آسیب پذیر داشته است. 
مهم ترین نگرانی برای حذف ارز 42۰۰ تومانی و افزایش یارانه نقدی، تورم زا 
بودن این تصمیم است. این نگرانی از دو منظر قابل پاسخگویی است اول اینکه در 
صورت حذف ارز 42۰۰ تومانی و اختصاص یارانه نقدی به مردم، حتی در صورت 
افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم حفظ شده و عمال موجب بروز نابسامانی های 

معیشتی نخواهد شد. 
از منظر دیگر باید گفت اکثر کاالهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در حال 
حاضر به قیمت معادل قیمت بازار ارز آزاد رسیده اند و عمال با حذف ارز ترجیحی 
امکان افزایش قیمت بیشتری برای آنان وجود ندارد. مقایسه دو نرخ بازار و نرخ 
مصوب دولتی نشان می دهد اکثر کاالها به نرخ معادل ارز آزاد رسیده اند. از این 
رو نگرانی پیرامون افزایش مجدد قیمت ها صحیح نیست و نباید از ترس جلوگیری 

از افزایش قیمت سیاست حذف ارز ترجیحی به تعویق بیافتد. 
پیشنهاد می شود منابع حاصل از اختالف قیمت 14 میلیارد دالر ارز ترجیحی 
با قیمت نیمایی به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. بهترین روش پرداخت 
مستقیم، پرداخت نقدی هست که تمامی زیرساخت های آن نیز در حال حاضر 
موجود اســت. طبق بند »ز« تبصره 7 قانون برنامه بودجه کل کشــور، مجلس 

پیشنهاد ارائه یارانه از طریق کاالبرگ الکترونیک را دارد. 
هر چند این سیاســت مطلوبیست و تغییر رویکرد پرداخت به مقصد در آن 
دیده شده اما پیشنهاد می شود بهترین سیاست یعنی پرداخت مستقیم نقدی در 
دستور کار دولت قرار گیرد. فلذا پیشنهاد می شود دولت به هر نحوی که شرایط 
سیاسی اقتضا می کند اقدام به حذف ارز 42۰۰ تومانی کند و پرداخت مستقیم 

یارانه به مردم را در دستور کار قرار دهد.

شبکه کانون های تفکر ایران:
حذف ارز 4200 تومانی تورم زا نیست

تولید ساالنه 4 تن عسل با کارآفرینی زنبوردار لرستانی

رئیس اتحادیه بافندگان فرش های دستباف گفت: ایران 
رتبه اول تولید فرش دستباف در جهان را در دست دارد 

و هیچ فرشی در دنیا قابل مقایسه با آن نیست.
محمدعلی زرینه کفش در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین وضعیت فرش های دســتباف اظهار کرد: 
ایران رتبه اول تولید فرش دستباف در جهان را در دست دارد. 
بااین حــال در تامین مواد اولیه برای آغــاز بافت فرش دچار 
مشکل هستیم چرا که بسیاری از موارد مورد نیاز تولید فرش، 
از جمله ابریشــم صددرصد وارداتی است و تنها پشم در ایران 

تولید و تامین می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اعمال تحریم های ناجوانمردانه علیه 

کشورمان، فرش دستباف هیچ افزایش قیمتی نداشته است.
رئیس اتحادیه بافندگان فرش های دستباف با اشاره به اینکه 
کیفیت فرش دســتباف ایرانی با همه فرش های دستباف دنیا 
فاصله دارد، افزود: برگزاری نمایشــگاه های فرش دستباف در 
دنیــا می تواند به معرفی این کاال و فرهنگ کشــورمان کمک 
شایانی کند. ضمن اینکه برگزاری نمایشگاه های متعدد منجر 
 می شود که  بسیاری از تولیدکنندگان محصوالت خود را به دنیا 

نشان دهند.
زرینه کفش به جدیدترین قیمت فرش های دســتباف در 
بازار اشــاره کرد و گفت: قیمت فرش دستباف ایرانی از متری 
2۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان )قالی و گبه که ابریشــم نیســت( تا 

متری ۳۰ میلیون تومان در بازار معامله می شود.
وی تصریح کرد: یکی از عوامل فراهم شدن امکان خرید فرش 
دستباف برای طیف وسیعی از مردم، تبلیغات صحیح و افزایش 

آگاهی عمومی از این محصول بی نظیر است.
به گفتــه رئیس اتحادیــه بافندگان فرش های دســتباف، 
برای بافندگان برای اولین بــار در اتحادیه، پروانه تولید صادر 
می شود بطوریکه مشکل بیمه آنها هم در قالب این طرح، حل 
می شــود. فرش دســتباف در نهایت به ۵۰ یا 6۰ کشور صادر 
 شده اســت و در این بین از فرصت ها و بازارهای باقی کشور ها 

غفلت کرده ایم.
زرینه کفــش ابراز امیدواری کرد که همکاری مســئوالن 
 و دولــت می توانــد در جهــت بهبــود فعالیت ایــن صنف،

کمک رسان باشد.

یک مسئول  :
ایران رتبه اول تولید فرش دستباف 

در جهان را دارد

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکرد دولت 
که برای تامین کسری بودجه به مواردی چون انتشار 
اوراق بدهی روی آورده گفت: اگر قرار باشد انتشار 
اوراق خیلی باال باشد اثرات تورمی خواهد داشت. 

علی مروی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، درخصوص 
مصوبه سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت 
جبران کســری بودجه دولت اظهار داشت: مصوبه اخیر 
سران قوا، هیچ نسبتی با آنچه که در سازمان برنامه و بودجه 

برای اصالح ساختار بودجه قرار بود دنبال شود، ندارد. 
وی افزود: در طرح اصالح ساختار بودجه بیش از 2۰ 
محور پیشنهاد شده است که دولت انجام دهد اما مصوبات 
سران قوا، انتخاب ساده ترین گزینه ممکن برای حل مشکل 
کسری بودجه دولت بوده است. برداشت از صندوق توسعه 
ملی، فروش اموال مازاد، انتشار اوراق بدهی دولتی و... عمال 

نسبتی با اصالح ساختاری بودجه ندارند. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سویی دیگر برخی 
از این شیوه های اعالمی هم منطق اجرایی درستی در ایران 
ندارند؛ به عنوان مثال انتشار اوراق بدهی توسط دولت در 
ایران به شــیوه بدی اجرا می شود،  زیرا با توجه به اینکه 
انتخاب مدیران بانک ها با دخالت وزارت اقتصاد است آخر 
ســر دولت بانک ها را مجبور می کند تا اوراق منتشر شده 
را بخرند و از آن طرف بانک ها به دلیل اینکه وضع خوبی 

ندارند بدهی شان به بانک مرکزی افزایش می یابد.
مروی اضافــه کرد: گفتند که دولــت نباید از بانک 
مرکزی برداشت کند، اما نتیجه شیوه های کنونی چیزی 
جز بدهکارتر شــدن بانک ها نیست؛ همچنین پایه پولی 
به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک ها افزایش می یابد و 
اگر قرار باشــد انتشار اوراق خیلی باال باشد اثرات تورمی 

خواهد داشت. 
وی افزود: اگر دولت بودجه را پولی می کرد، تبعاتش از 
این تصمیماتی که می خواهد بگیرد کمتر بود؛ تصمیمات 
اخیر مسئوالن نه تنها اصالح نیست بلکه گامی رو به عقب 
هم محسوب می شود. تنها توجیهی که می توان برای این 
تصمیم آورد این است که دولت مجبور بوده و هیچ گزینه 
دیگری نداشته است اما بررســی های کارشناسی نشان 

می دهد دولت گزینه های دیگری هم دارد.
این کارشــناس اقتصادی بیان کــرد: به عنوان مثال 
عادالنه کردن یارانه های انرژی یکی از گزینه هایی است که 
دولت می توانست به آن توجه کند. به خاطر سیاست گذاری 
نامناســبی که در حوزه حامل های انرژی در کشور وجود 
دارد، ساالنه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه هدر می رود. 
وی اضافــه کرد: دولت می توانســت با عادالنه کردن 

یارانه ها کاری کند که نفــع حاصل از آنها به دهک های 
پایین و فراموش شــده جامعه برســد و از این منظر بار 
حمایت از محرومین را در بودجه از بین ببرد؛ ضمن اینکه 
این اقدام عواید بودجه ای برای دولت جهت تامین کسری 
بودجه دارد. از سویی دیگر با اصالح سازوکار قیمت گذاری 
حامل ها این تبعات ساختاری بدی که بدلیل قیمت گذاری 
 نامناســب حامل ها روی صنعت گذاشــته شده به مرور 

اصالح می شود.
ایــن کارشــناس اقتصــادی ادامــه داد: همچنین 
اصــالح سیاســت تخصیــص ارز 42۰۰ تومانــی که با 
تصمیمات اشــتباهی همراه بود دیگــر گزینه پیش روی 
دولت اســت؛ از سویی دیگر بهبود روند مالیات ستانی و 
اخذ مالیات از فراریان بزرگ مالیاتی می توانست تبدیل به 

محل درآمدزایی خوبی برای دولت شود.

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکرد جدید دولت:

انتشار گسترده اوراق بدهی تبعات تورمی خواهد داشت

خانگی  لوازم  فروشــندگان  رئیس اتحادیه 
با اشــاره به افزایش لوازم خانگی قاچاق گفت: 
قاچاقچیان لوازم خانگی داخلی را با نصب برند 
خارجی، به عنوان لوازم خانگی خارجی به فروش 

می رسانند. 
سید مرتضی میری در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
درباره ورود لوازم خانگی قاچاق به کشور، اظهارداشت: با 
توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ورود لوازم خانگی 
قاچاق به کشور نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است. 

رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی تهران 
افزود: هر چقدر واردات قانونی کاال ســخت تر شود به 
همان نسبت واردات قاچاق بیشتر می شود. بطوری که 
مشاهده می شود علیرغم ممنوعیت واردات لوازم خانگی 

فروشگاه ها، نوع خارجی این کاالها را عرضه می کنند.
میــری با بیان اینکه لوازم خانگی قاچاق دو بخش 
اســت، گفت: بخشــی از لوازم خانگی قاچاق از طریق 
پیلــه وری و کول بری و از مرزهای غربی کشــور مثل 
بانه و مرزهای جنوبی به کشور وارد می شود اما بخشی 
دیگر، مصنوعات داخلی اســت که با برند لوازم خانگی 

خارجی عرضه می شود. 
وی با اشاره عرضه لوازم خانگی تقلبی، تصریح کرد: 
قاچاقچیان لوازم خانگی داخلی را به مرزهای غربی کشور 
منتقل کرده و با نصب برند خارجی، با چند برابر قیمت 

به عنوان لوازم خانگی خارجی به فروش می رسانند. 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران ادامه 
داد: از آنجا که عرضه لوازم خانگی تقلبی از طریق فضای 

مجازی و پیامک انجام می شود بنابراین به مردم توصیه 
می شود تا در هنگام خرید لوازم خانگی دقت کنند که 
حتما کاالی خود را از فروشگاه های معتبر دارای جواز 
کسب خریداری کنند تا در صورت بروز هر نوع مشکلی 
بتوانند مســئله را از طریق تعزیرات و ســامانه 124 و 

همچنین اتحادیه دنبال کنند.
میری درباره واردات قاچاق لوازم خانگی گفت: برخی 
از مــردم لوازم خانگی را در دبی خریداری و در آنجا به 
قاچاقچی تحویل می دهنــد و قاچاقچی آن کاال را در 

تهران به آنها تحویل می دهد. 
لوازم خانگی همچنین  رئیس اتحادیه فروشندگان 
در رابطه با وضعیت تولید لوازم خانگی گفت: قول داده 
شده بود که در صورت ممنوعیت واردات لوازم خانگی، 

تولیدات داخلی بازار را تامین کند اما این اتفاق نیفتاد. 
وی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی اشــباع اســت، 
افزود: اشــباع بودن بازار به دلیل افزایش تولید نیست 
بلکه مردم قدرت خرید ندارند و همین امر باعث رکود 
بازار شده است.  البته با توجه به پرداخت ارز نیمایی به 
بخش های تولیدی لوازم خانگی حدود دو ماه است که 

قیمت در این بخش افزایش نیافته است. 
گفتنی اســت، قاچاق کول بری و مسافری اگر چه 
امری مذموم است، اما مانند قاچاق سازماندهی شده و از 
طریق مبادی رسمی، نمی تواند به بازار آسیب برساند. با 
توجه به قیمت فعلی دالر، واردات یا قاچاق لوازم خانگی 
به صرفه نیست، مگر واردکنندگان به دنبال دریافت ارز 

نیمایی و فروش آن در بازار آزاد باشند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

قاچاقچیان، لوازم خانگی ایرانی را با برند خارجی می فروشند

بیان  با  اجتماعی  تامین  مدیرعامل سازمان 
اینکه 240 هزار نفر از این سازمان مقرری بیمه 
بیکاری دریافت می کننــد، اظهار کرد: تعداد 
بیمه بیکاری نســبت به سال  مقرری بگیران 

گذشته ۱2 درصد رشد کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، مصطفی ساالری در اولین 
نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، 
با بیان اینکه 24۰ هزار نفر از این سازمان مقرری بیمه 
بیکاری دریافت می کنند، گفت: وظیفه ما این است که 
به واحدهای فعال فشار غیرمنطقی برای وصول حق 

بیمه وارد نکنیم که منجر به افزایش بیکاری نشود.
وی ادامه داد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری 
نســبت به سال گذشــته 12 درصد رشــد دارد که 

طبیعی است.
مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعی با اشــاره 
اینکه سازمان تامین اجتماعی ماهانه 9۵۰۰ میلیارد 
تومــان هزینه دارد، افــزود: 6۵۰۰ میلیــارد تومان 
از ایــن میزان، بابــت پرداخت به مســتمری بگیران 

این ســازمان اســت و همواره قبل از پایــان هر ماه 
 پرداخت شده است و هیچگونه تشویشی از این بابت 

وجود ندارد.
ســاالری با بیان اینکه در مجموع ۸۵۰۰ میلیارد 
تومان وصولی مســتمر حق بیمه داریــم، بیان کرد: 
هــزار میلیــارد تومان باقــی مانــده را از چند منبع 
دیگر باید تامین کنیم که یکی از آنها از محل ســود 
ســرمایه گذاری های سازمان در شستا و دیگری سهم 
کارفرمایی دولت در بیمه های حمایتی اســت که در 
بودجه های ســنواتی دیده می شــود و امسال نیز در 

بودجه آمده است.
وی با اشــاره به اینکه 1۸هزار میلیــارد تومان از 
کارفرمایان و بخش های مختلف نیز مطالبه داریم، گفت: 
البته در جایی که معوقات و بدهی هایی وجود داشته 
باشــد کارگاهی را تعطیل نمی کنیم. برنامه ریزی های 
دقیقی در دست انجام داریم و با کمک دولت و مجلس 

می توانیم درآمد و هزینه ها را به ثبات برسانیم.
این مســئول تاکید کــرد: کمبودها و نواقصی در 

سازمان تامین اجتماعی وجود دارد اما نارسایی، نگرانی 
و دغدغه ای برای جامعه مخاطب ایجاد نخواهد کرد.

ساالری از افزایش دو برابری اعتبار اختصاص یافته 
برای پرداخت وام به بازنشســتگان خبر داد و گفت: با 
افزایش اعتبار انجام شده، تعداد بیشتری از بازنشستگان 

می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
وی ادامه داد: باتکمیل سامانه پرونده الکترونیک 
وزارت بهداشــت و اتصال سامانه الکترونیکی سازمان 
تامین اجتماعی برنامه حذف دفترچه های کاغذی در 

مراکز طرف قرارداد عملیاتی می شود.
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی همچنین 
ضمن اشــاره بــه اینکــه هزینه هــای درمــان در 
زمــان اجــرای طرح تحول ســالمت جهــش قابل 
توجهــی پیدا کــرده بود تــا خدمات ارتقــاء یابد، 
عنــوان کرد: حــدود 1۳ هــزار میلیــارد تومان به 
 مجموعه مراکز درمانی طــرف قرارداد اعم از دولتی، 

خصوصی و خیریه بدهی داریم.
ســاالری در پاســخ به ســؤالی در زمینه توسعه 

خدمات تأمین اجتماعی به کارگران ساختمانی، گفت: 
ارزیابی های ما و بازرســی انجمن کارگران ساختمانی 
نشان می دهد که حدود ۳۰ درصد از افرادی که درحال 
حاضر از بیمه کارگران ساختمانی استفاده می کنند، 

کارگر ساختمانی نیستند.
وی درباره شفافیت در حوزه سرمایه گذاری سازمان 
تأمین اجتماعی اظهار کرد: اسامی هیئت مدیره شستا 
اعالم شده اســت. درباره شفافیت طی ماه های آینده 
اقدامات اساسی صورت می گیرد. حقوق مدیران تامین 
اجتماعی از ماه آینده در سامانه شفافیت سازمان اداری 

و استخدامی منتشر خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی با اشــاره به 
اجرای قانون بخشــودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان 
خوش حساب، گفت: بخشودگی جرائم توام با تقسیط 
اصل بدهی انجام می شود و مهلت قانونی تا 1۳ شهریور 
است. از کارفرمایان دعوت می کنیم که در فرصت باقی 
مانده برای تعیین تکلیف بدهی بیمه ای خود به شعب 

تأمین اجتماعی مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد

افزایش 12 درصدی دریافت کنندگان بیمه بیکاری در سال جاری

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران با اشاره به اینکه ۱0 
درصد انرژی برق کشور در تهران مصرف می شود، گفت: 
تا پایان سال جاری 200 هزار مشترک پرمصرف خانگی 

و تجاری مجهز به کنتور هوشمند می شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، حســین صبوری در نشست 
خبری با تأکید بر اینکه شرکت توزیع برق تهران زیان ده نیست، 
اظهار کرد: شرکت توزیع برق تهران ساالنه 22 میلیارد کیلووات 

ساعت برق می فروشد.
وی درباره میزان خاموشی در تهران در تابستان امسال افزود: 
خاموشی های برق نسبت به پارسال 1۰ درصد کاهش پیدا کرد.

صبوری با اشــاره به اینکه تهران با 4.۵میلیون مشــترک 
1۰ درصــد مشــترکان کشــور را در خود جای داده اســت 
 اعــالم کــرد: 1۰ درصــد انــرژی بــرق کشــور در تهــران 

مصرف می شود.
وی ادامه داد: 76 درصد مشــترکان تهران خانگی هستند 

که 4۰ درصد انرژی برق تهران را به خود اختصاص داده اند.
این مسئول اضافه کرد: طبق پیش بینی های صورت گرفته 
پیک مصرف برق تهران قرار بود به پنج هزار مگاوات برسد که 
با مدیریت مصرف و همکاری سازمان ها و ادارات پیک مصرف 

برق تهران به چهار هزار و 66۰ مگاوات رسید.
به گفته صبوری مصرف برق تهران نســبت به سال گذشته 

دو درصد رشد داشته است.
وی گفت: پس از ابالغ بخشــنامه اســتانداری تهران مقرر 
شــد از ساعت 12 تا 16 ادارات با اســتفاده از مولدهای خود 
 تامیــن برق خود را تامیــن کنند که این موضــوع به خوبی 

پیاده شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران خاطرنشان کرد: تا امروز 
1۵ سازمان از وزارتخانه ها، بانک های بزرگ و شرکت های بزرگ 
که بخشنامه استانداری را برای مدیریت مصرف برق رعایت نکرده 

بودند روزانه دو ساعت برق آنها را قطع کردیم.
صبوری درخصوص مدیریت مصرف و بار شبکه گفت: تمام 
مشــترکان دیماندی )متقاضیان برق ۳۰ کیلووات و بیشتر( و 
مشــترکان برق ادارات و صنعتی مجهز به کنتورهای هوشمند 
هســتند که مصرف برق آنها از راه دور کنترل و قرائت می شود 

و صورتحساب آنها پیامک می شود.
وی ادامه داد: تا پایان ســال جاری نیز 2۰۰ هزار مشترک 
پرمصرف خانگی و تجاری مجهز به کنتور هوشمند خواهند شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران درخصوص طرح ملی 
قبوض سبز که در راستای اجرای سیاست های دولت الکترونیک 
است، گفت: جمع آوری قبوض فیزیکی در شهر تهران همزمان 
با کل کشــور قرار اســت درخصوص قبض برق نیز اجرا شود 
بــه طوری که از ابتدای مهرماه ســال جــاری قبوض کاغذی 
 جمع آوری و صورتحساب ها به صورت پیامک به مشترکان ارسال 

خواهد شد. 
صبوری ادامه داد: در تهران 4۰ درصد مشترکان که حدود 
یک میلیون و7۰۰ هزار مشترک بودند شماره تلفن خود را در 
این ســامانه ثبت کردند و شماره همراه خود را پیامک کردند؛ 
بنابراین طی روزهای آینده به شماره هایی که ثبت شده است به 
صورت پیامک اطالع رسانی خواهد شد برای اینکه از اول مهرماه 
مشــترکان با مشــکل عدم دریافت صورتحساب مواجه نشوند 
تا 1۵ شــهریور ماه شــماره تلفن خود را از طریق سامانه هایی 
 مثل ارســال شناسه قبض با »*1« به سرشماره 1۰۰۰1۵21 

ارسال کنند.

شرکت توزیع برق تهران:
200 هزار مشترک پرمصرف برق 

کنتور هوشمند می گیرند

وزیر جهاد کشــاورزی از کسانی که می گویند 
باید به جای تولید محصوالت کشــاورزی در داخل 
آن را ارزان از کشورهای دیگر وارد کنیم، به شدت 

انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود حجتی دیروز                                              در 
مراســم رونمایی از ۵1 قلم محصول زراعی و باغی گفت: 
برخــی فکر می کنند که خیلی اقتصــاد بلدند، می گویند 
به جــای تولید محصوالت کشــاورزی در داخل آن را از 
کشــورهای دیگر به صورت ارزان وارد کنیم، در حالی که 

در هیچ جای دنیا چنین کاری انجام نمی شود.
وی به تجربه کشورهای پیشــرفته اروپا و آمریکا در 
تامین غذا اشاره کرد و افزود: همه کشورها تالش می کنند 
که وابســتگی غذایی به سایر کشورها نداشته باشند، این 
در حالی اســت که آنها نه تحریم هســتند و نه مشکالت 
نقل و انتقال پول را دارند و ارتباطشان هم با سایر کشورها 
برقرار اســت، با این حال تولید غذا در داخل را در اولویت 

قرار داده اند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی 
تصمیم گیران و تکنوکرات  ها اســتدالل های تک مضرابی 
می زنند، تصریح کرد: استدالل های آنها برای واردات به جای 

تولید داخل اصال منطقی نیست. آنها بر اساس قیمت های 
دالری که سال ها به خاطر دالرهای نفتی پایین نگه داشته 
شده، این صحبت ها را مطرح می کنند، اما باید بدانند که ارز 

واقعی همان است که با عرق جبین تولید شود.
حجتی ادامه داد: با افزایش اخیر قیمت دالر در کشور 
وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی بهبود پیدا کرده و 
برای کشــاورزان سودده بوده است. در این میان برخی به 
دنبال محدودیت صادرات هستند و من پیشنهاد کرده ام به 
جای محدود کردن واردات که موجب نوسان شدید قیمتی 

می شود، عوارض صادراتی در نظر بگیرند.
وی افزود: شرایط محدودکننده در کشور ما هم زیاد 
اســت، به طوری که متوسط محدودیت اقلیمی در کشور 
ما به ویژه در بخش آب نســبت به کشورهای دیگر بسیار 
زیاد است. علی رغم اینها محدودیت های اقتصادی و فشار 
دولت های ســلطه گر را داریم که دالیــل امروزه اهمیت 
پرداختن به بخش کشــاورزی را در کشــور ما چند برابر 

کرده است.
این مسئول ادامه داد: برخی انتقاد می کنند که وزارت 
جهاد کشاورزی با افزایش تولید به محیط زیست و منابع 
فشار وارد می کند، در حالی که زمانی که ما در تولید گندم 

خودکفا شــدیم، دیدید رسانه های بیگانه چه سروصدایی 
کردند و معرکه ای گرفتند که ایران با باال بردن تولید منابع 
را از بین می برد. اینها همه سروصدای رسانه ای است و البته 
تمام کشاورزان ما با کمک محققان تالش می کنند متناسب 
با آبی که در اختیار دارند بیشترین تولید را داشته باشند.
حجتی تأکید کرد: امروزه بحــث تامین غذا فراتر از 
امنیت غذایی بوده و کشــورهای سلطه گر از آن به عنوان 
حربه سیاسی برای سلطه بر دیگر کشورها استفاده می کنند.
وی به شیطنت های آمریکا  اشاره کرد و گفت: در حالی 
که اعالم می کنند غذا تحریم نیست اما هم غذا و هم دارو 
تحریم است. همه اینها ژســت های آمریکایی هاست و با 

تحریم غذا و دارو فشار بیشتری به مردم وارد می کنند.
وزیر جهاد کشــاورزی اعالم کــرد: علیرغم تمام این 
فشارها تامین غذا در کشور ما در حال حاضر از هر مقطعی 
بهتر است و ما اکنون بیش از سه میلیون تن کاال در بندر 

امام خمینی)ره(  داریم.
خودکفایی در تولید بذر غالت

رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی 
در این همایش اعالم کرد: ایران در تولید بذر غالت برخی 

دانه های روغنی خودکفا شد.

کاظم خاوازی در حاشیه معرفی ۵1 ارقام جدید زراعی 
و باغی گفــت: ایران در تولید بذور گندم، جو، تریتیکاله، 

سویا، کنجد و گلرنگ به خودکفایی رسیده است.
وی ادامــه داد: خودکفایــی در تولید این بذور باعث 
کاهش ضریب وابستگی و کاهش واردات از دیگر کشورها 

می شود.
ارائــه گزارش عملکرد ســازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشــاورزی در حالی اســت که حجتی در سخنان 
خود خطاب به رئیس این ســازمان، از ظرفیت های علمی 
کشور در بخش کشــاورزی گفت و اظهار کرد: امروز ۵1 
رقم بذر جدید معرفی کردید که من نیز متوجه هستم که 
تعداد آن در مقایسه رقم سال قبل بیشتر شده است اما از 
شما می خواهم که روش هایتان را عوض کنید زیرا با این 

روش ها به جایی نمی رسیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی خطاب به معاون خود 
در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و روسای 
موسسات وسازمان های تحقیقاتی بخش کشاورزی گفت: 
مجموعه های دانش بنیانی که راه انداخته اید خوب است اما 
در مقابل کارهایی که باید انجام دهید عددی به حســاب 

نمی آید و چیزی نیست.

انتقاد شدید حجتی از تکنوکرات های حامی واردات مواد غذایی

 بزرگترین فرش جهان که به دست هنرمندان فرش باف تبریزی به 
مســاحت 2000 متر مربع بافته شده است در نمایشگاه فرش دستباف 

تبریز به نمایش گذاشته شد. 
این فرش 2۰۰۰ متر مربعی چهار تخته است که به صورت جفت و در ابعاد 
4۰۰ و 6۰۰ مترمربع به گونه ای بافته شده که قابلیت به هم متصل شدن را دارد.
احد عظیــم زاده، درخصوص چگونگی بافت این فرش گفت: ۸۰ درصد این 
فرش از ابریشــم و 2۰ درصد مابقی کرک اســت که طرح و نقشــه آن را خودم 

طراحی کرده ام.
وی با اشاره به اینکه این چهار تخته فرش از یک میلیارد و 1۰۰ میلیون گروه 
ترکی تشکیل شده اند افزود: این فرش ها در 6۰ رج بافته شده و ۸7 رنگ در آنها 

به کار رفته و سه تن وزن دارد.
عظیم زاده گفت: بافت این فرش ها که در ابعاد 2۰ در ۳۰ و 2۰ در 2۰ هستند، 
هفت سال طول کشیده و 2۳۰ استاد کار و هنرمند بافنده تبریزی در دو شیف 

بر روی آنها کار کرده اند.
مدیرعامل شرکت خانه فرش عظیم افزود: این چهار تخته فرش در کنار به 
فرشی در ابعاد 4۰ در ۵۰ تبدیل شده و 2۰۰۰ مترمربع زمین را مفروش می کنند.
وی با اشــاره به اینکه، تاکنون فرشی باالتر از 1۰۰ متر مربع در تبریز بافته 
نشــده است گفت: این چهار تخته فرش و نقش آنها، قدرت بافت فرش در ایران 

را به جهانیان نمایش می دهد.
عظیــم زاده با بیــان اینکه، ثبت این فرش در گینس طــی چند روز آینده 
انجام خواهد شــد افــزود: بافت یک جفت فرش در ابعــاد 4۰ در 6۰ مترمربع 
 طی چند ماه آینده در تبریز آغاز می شــود که در ابعاد و طرح و نقشــه بی نظیر 

خواهد بود.
وی گفت: ارزش فرش دستباف ایرانی مثل الماس می ماند و در طول سالها 
اســتفاده نه تنها از ارزشش کاسته نمی شود، بلکه قیمت آن هر روز افزایش هم 

می یابد و برای صاحب آن یک سرمایه محسوب می شود.

 بافت بزرگترین فرش جهان 
به دست هنرمندان تبریزی

یک کارآفرین لرســتانی با پــرورش زنبور 
و اشتغال زایی برای هفت نفر موفق به تولید ساالنه 

چهار تن عسل شده است. 
سید محمد سیدی، روشی منحصر به فرد را برای 
زنبورداری انتخاب کرده و بدون اینکه سرمایه ای برای 
فراهم آوردن زمیــن اختصاص بدهد، در دل کوه های 
"تنگه شــیرز" بساط 2۳۰ کندوی عسل را برپا کرده و 

ساالنه چهار تن عسل تولید می کند. 
وی درباره علت روی آوردنش به شغل زنبورداری 
گفت: سال های زیادی را به عنوان لوله کش برای اداره 
عشایر کوهدشــت کار می کردم. به روستاها آبرسانی 
می کردم و تعمیرات تاسیســاِت زیرنظر اداره عشایر را 
انجام می دادم. اما این شــغل معایب زیادی داشت. از 
جمله اینکه بیمه ام نمی کردند. کارشان هم دائمی نبود، 

گاهی یک فصل را به بیکاری می گذراندم. 
این کارآفرین ادامه داد: یک روز گفتم دیگر نمی شود 
این طور ادامه داد. از طرف فنی و حرفه ای دوره هایی در 

روســتای ما برگزار شد که در آن زنبورداری را آموزش 
می دادند. شرکت کردم و دیدم خیلی این کار را دوست 
دارم و تصمیمم را گرفتم و با سرمایه 1۰ میلیون تومانی 

شروع کردم. 
ســیدی اضافه کرد: ایده ای که به نظرم رسید این 

بــود که کندوها را در زمین های ملی و در دل طبیعت 
بکر کوهدشت برپا کنم. به نظرم رسید که به این ترتیب 
هم ســرمایه کمتری مصرف می شود و هم زنبورها از 
گیاهان بهتری تغذیه می کنند و در نتیجه کیفیت عسل 

فوق العاده می شود. 

به گفته وی، کیفیت عســلی که در تنگه شــیرز 
تولید می شود، به گونه ای است که به محض باز کردن 
کندو، همانجا به فروش می رســد. ظرف این ســال ها 
حتی یک بار هم نشــده که برای فروش عسل به بازار 
 بروم. همان ســر کندو و به ســرعت عسل ها فروخته 

و تمام می شوند. 
این کارآفرین لرســتانی عالوه بر این، یک کارگاه 
تولید کندو هم راه اندازی کرده و در مجموع هفت نفر 
را مشــغول به کار کرده اســت. همسر آقای سیدی با 
اینکه خود دهیار روستاســت اما در کارگاه کندوسازی 

هم فعال است.
سیدی ادامه داد: برنامه ریزی من این است که تا پنج 
سال آینده، به ظرفیت ۵۰۰۰ کندو برسیم و ان شاءا... 
برای ۳۰ نفر اشتغالزایی کنیم. از درآمد زنبورداری بسیار 
راضی هستم چرا که دست کم 6۰ درصد عواید فروش 
عسل، سود خالص است. مخصوصا که ما در زمین های 

ملی کار می کنیم و هزینه خاصی نداریم. 


