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حسین زاده بحرینی از جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی خبر داد

بررسی طرح دو فوریتی حذف سود و جریمه مضاعف

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت
منتفیشد

اتصال کارت بانکی به کارت س��وخت منتفی
ش��ده و ب��ه منظ��ور قاب��ل اجرا ش��دن لزوم
س��وختگیری با کارت س��وخت شخصی از
 ۲۰مردادماه سال جاری ،احتما ًال برای تمامی
کس��انی که متقاضی ثبتنام کارت س��وخت
المثن��ی بودهاند ،کارت س��وخت جدید صادر
می ش��ود .به گزارش تس��نیم ،نهم خردادماه
س��ال ج��اری بود که ش��رکت مل��ی پخش
فرآوردههای نفتی ایران با صدور اطالعیهای
اع�لام کرد «در اجرای سیاس��ت های دولت
و مجلس شورای اس�لامی ,عرضه بنزین در
جایگاه های سراس��ر کش��ور از تاریخ بیستم
مرداد ماه س��ال جاری ( )20/5/1398صرفا با
ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو ,امکان پذیر
خواهد بود».پیگیریها حاکی از این است که
اتصال کارت بانکی به کارت س��وخت منتفی
شده و به منظور قابل اجرا شدن اطالعیه لزوم
سوختگیری با کارت سوخت شخصی از 20
مردادماه س��ال جاری ،احتم��ا ًال برای تمامی
کس��انی که متقاضی ثبتنام کارت س��وخت
المثنی بودهاند ،کارت سوخت جدید صادر می
شود ،چرا که در غیراین صورت ،امکان اجرای
این مصوبه ،برای کسانی که به هر دلیل کارت
سوخت ندارند ،امکانپذیر نخواهد بود.
سقف قیمت مرغ  ۱۲هزار و  ۹۰۰تومان
تعیینشد

مدیر کل دفتر برنام��ه ریزی ،تامین ،توزیع و
تنظی��م بازار وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
گفت :ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مرغ برای
مص��رف کنندگان را  ۱۲ه��زار و  ۹۰۰تومان
مشخص کرد .به گزارش تسنیم ،محمدرضا
کالمی با اعالم این مطلب ،افزود :در پی ارایه
پیش��نهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و
پس از بررسیهای انجام گرفته توسط سازمان
حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ،
س��تاد تنظیم بازار سقف قیمت مصرف کننده
م��رغ را  12هزار و  900تومان تعیین کرد.وی
تصریح کرد :این اقدام در راس��تای حمایت از
تولید حداکثری مرغ و همچنین حقوق مصرف
کنندگان و در جهت ایجاد شفافیت در بازار این
کاال انجام گرفته اس��ت.مدیر کل دفتر برنامه
ری��زی ،تامی��ن ،توزیع و تنظیم ب��ازار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به عرضه مرغ
ب��ا قیمتی بیش از این رق��م در برخی مناطق
ادام��ه داد :هر گونه تخط��ی از قیمت فوق از
سوی دستگاه های مسؤول مورد اقدام قانونی
جدی قرار خواهد گرفت .کالمی گفت :تولید
کنندگان مکلف ش��دند نسبت به درج قیمت
مصرف کننده بر بس��ته بندی کاالها و نصب
اتیکت و بنر در محل عرضه اقدام کنند .
مبارزه با ملخ صحرایی در اکثر
استانهای جنوبی به پایان رسید

یک مقام مس��ئول در س��ازمان حف��ظ نباتات
گفت:مب��ارزه با ملخ صحرایی در اکثر اس��تان
های جنوبی تمام شده و در حال حاضر مبارزه
به صورت لکه ای و بیشتر در استان ایالم است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی ،سعید معین
گفت :مب��ارزه با ملخ صحرایی تا هفته آینده و
در س��طح  ۷۵۰هزار هکتار به اتمام می رسد.
مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی
سازمان حفظ نباتات کشور افزود :مبارزه با این
آفت در اکثر استان های جنوبی تمام شده و در
حال حاضر مبارزه به صورت لکه ای و بیشتر در
اس��تان ایالم است.وی اظهار داشت :در استان
ای�لام در حدود  ۱۳هزار هکت��ار اراضی مبارزه
باملخ صحرایی انجام دادیم و نزدیک به  ۳هزار
هکت��ار دیگر باقی مانده که به زودی تمام می
شود.معین با بیان اینکه  ۹استان کشور در گیر
آفت ملخ صحرایی ش��دند ،خاطر نش��ان کرد:
از هش��تم بهمن س��ال  ۹۷با دریافت گزارش
ری��زش ملخ صحرایی ،مب��ارزه در بندر عباس
آغاز و سپس در بقیه مناطق استان هرمزگان و
استان های جنوبی ادامه یافت.وی درباره هزینه
مبارزه با ملخ صحرایی گفت :براساس برآورد ما،
نزدیک به  ۵۰هزار تومان در هر هکتار هزینه
مبارزه و همچنین ردیابی ملخ صحرایی است.
مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی
سازمان حفظ نباتات کشور ،سطح ردیابی ملخ
صحرایی در کشور را در سال جاری  ۱۱میلیون
و  ۸۸۰هزار هکتار عنوان کرد.
افزایش  ۴۳درصدی اتکای صنعت
ابریشم به تولید نخ داخلی

رئیس مرکز توس��عه نوغانداری کش��ور گفت:
اتکای صنعت ابریشم به تولید داخلی نخ ابریشم
از  ۲۸درصد سال گذشته به  ۴۳درصد افزایش
یافته است.به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد
کشاورزی ،عدیل س��روی در اولین مراسم روز
مزرعه ملی ابریش��م در گیالن افزود :با برنامه
ریزی انجام شده در دوره ای  ۵ساله و با استفاده
از ظرفی��ت های داخلی امکان تولید  ۳۲۰۰تن
پیله ابریشم و خود اتکایی در این صنعت پیگیری
می شود.وی اظهار داشت :برای پرورش پائیزه
کرم ابریشم در استان های مستعد در سالجاری
برنامه ریزی شده اس��ت و این موضوع با ۳۰۰
جعبه تخم نوغان آغاز می شود.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ،جلسه
ف��وق العاده کمیس��یون متبوع خ��ود برای
بررسی طرح دو فوریتی حذف سود مرکب
را تش��ریح کرد .محمدحس��ین حسین زاده
بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

شورای اسالمی در گفت وگو با خانه ملت،
در تش��ریح نشس��ت فوق العاده کمیسیون
اقتصادی برای بررس��ی ط��رح دوفوریتی
جزیی��ات طرح الزام بانک ها و موسس��ات
اعتباری غیربانکی به حذف س��ود و جریمه
مضاع��ف از بدهی تس��هیالت گیرندگان،
گفت :روز گذش��ته که دوفوریت این طرح
در صحن علنی مجلس به تصویب رس��ید،
هیات رئیس��ه اعالم کرد که برای بررسی

جزییات به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع
می شود ،به این دلیل که در نوبت گذشته که
موضوع حذف سود مرکب در قالب اصالحیه
قانون بودجه ارائه شده بود ،اصالحیه بودجه
باید در کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس بررسی می شد.نماینده مردم مشهد
و کالت در مجلس شورای اسالمی ،این بار
موضوع حذف سود مرکب هیچ ارتباطی به
موضوع بودجه نداشت و تحت عنوان یک

ماده واحده مستقل تدوین شده بود و با توجه
به اینکه موضوع آن حوزه بانکی بود باید در
کمیسیون اقتصادی بررسی می شد.وی با
بیان اینکه از نظر ما بررسی طرح دوفوریتی
جزیی��ات طرح الزام بانک ها و موسس��ات
اعتباری غیربانکی به حذف س��ود و جریمه
مضاعف از بدهی تسهیالت گیرندگان ،در
کمیسیون بودجه و یا اقتصادی تفاوتی ندارد،
افزود :آقای تاجگردون رئیس کمیس��یون

برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس از طراحان
طرح بوده و کامال به آن اشراف دارد.حسین
زاده بحرینی ،تاکید کرد :روز گذشته در پایان
زمان اداری اعالم شد که هیئت رییسه این
طرح دو فوریتی را به کمیس��یون اقتصادی
ارجاع داده است ،لذا کمیسیون صبح امروز
نشست فوق العاده ای با حضور دستگاه های
مختلف برگزار کرد که کلیات آن مورد اتفاق
نظر این دستگاه ها بود.
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کلیه استانها مشمول تغییر ساعت
ادارات شدند

حباب بازار ارز در حال تخلیه است

شیرجه دالر به سمت قیمت واقعی

گروه اقتصادی-میثم ترکیان :درحالی قیمت دالر در بازار
آزاد بیش از  ۳۰۰تومان ارزانتر از نرخ نیما شده است که
برخی بازاری ها احتمال می دهند بانک مرکزی بنا دارد
نرخ آزاد و رس��می دالر یکسان شود .ادامه ریزش قیمت
ها در بازار ارز موجب شده تا قیمت دالر در بازار نه تنها
به نرخ های رس��می در سامانه نیما و سنا برسد بلکه از
قیمت های درج ش��ده در این سامانه ها نیز کمتر شود.
دیروز قیمت دالر در بازار آزاد با ریزش چشم گیر نسبت
به روزهای قبل به  11هزار و  100تومان رسید؛ درحالی
که قیمت دالر در صرافی ه��ای بانکی برای فروش به
مردم  11هزار و  550تومان تعیین شده است.به گزارش
تسنیم ،قیمت دالر سه شنبه در خیابان فردوسی  11هزار
و  750تومان ش��د و تا لحظه انتشار این گزارش به 11
هزار و  100تومان کاهش یافت .این درحالی اس��ت که
درج چنی��ن قیمت های از دالر روی تابلوی صرافی ها،
حداقل از  15بهمن به بعد ممکن نبود.اول تیرماه قیمت
دالر  13ه��زار تومان بود و  26تیرم��اه به مرز  11هزار
تومان نزدیک شده است؛ این یعنی قیمت دالر در فاصله
ی کمت��ر از یک ماه  2هزار توم��ان در بازار آزاد کاهش
یافته اس��ت.اختالف قیمت دالر در بازار آزاد با نرخ های
رسمی موجب امتناع فعاالن اقتصادی از معامالت رسمی
در س��امانه نیما شده بود اما دیروز رسم ًا قیمت دالر آزاد
و قیمت دالر نیمایی با هم مالقات کرده و برای ساعتی
یکسان ش��ده بودند .روز قبل قیمت دالر در سامانه نیما
 11هزار و  676تومان بود.دیروز اما نه تنها دالر نیمایی
و آزاد یکسان شدند بلکه در ساعتی قیمت دالر در بازار
آزاد کاهش چشم گیری نسبت به قیمت دالر در سامانه
نیما را تجربه کرد .گفتنی اس��ت ،در ماه های گذشته و
با سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی ،قیمت
دالر در س��امانه نیما حدود  30درصد تعدیل ش��ده و به
حدود  11هزار و  700تومان رس��یده بود.بنابراین ،قیمت
دالر نیمایی و س��نا بعد از عقب نشینی دالر آزاد ،به مرز
تک نرخی ش��دن نزدیک شده اند؛ بدین ترتیب بازار ارز
ایران در آس��تانه تالقی نرخهای سهگانه آزاد ،سنا و نیما
ق��رار دارد که به باور برخی فع��االن بازار ارز پیشزمینه
راهاندازی بازار متش��کل ارز از سوی بانک مرکزی ایران
است.به گزارش تسنیم ،کارشناسان اقتصادی ،معتقدند:
خروج بازیگران بزرگ از بازار ارز ،فروشنده شدن بازیگران
خرد ،رفتارهای موثر بازار ساز ،افزایش عرضه و کاهش

اشاره کرده ،منابع ارزی کشور ظرف هفتههای گذشته
بهبود یافته و درآمدهای ارزی کشور بهتر شده که این
امر ،دس��ت بانک مرکزی برای مدیری��ت بازار را بهتر
از گذش��ته پر کرده اس��ت.وی افزود :نکته دیگری که
به نظر میرس��د باید مورد توجه قرار گیرد ،ارز حاصل
از ص��ادرات اس��ت که کمک کرده ت��ا نیازهای داخلی
کش��ور تأمین ش��ود؛ ضمن اینکه فاصلهای که بین ارز
نیمایی و بازار آزاد وجود داش��ت ،به دلیل نرخ خوراک
پتروش��یمیها اصالح گردید که این امر کمک کرد تا
ای��ن دو نرخ در دو بازار مذکور به هم برس��ند؛ بنابراین
از یک سو کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و از سوی دیگر
افزایش نرخ ارز در سامانه نیما باعث شده تا این دو نرخ
به هم نزدیک و به نوعی واردکنندگان مجاب شوند که
تفاوتی میان نرخ نیما با ارز صادراتی نداد و بنابراین آنها
بیش از گذشته ،نیازهای خود را از طریق صادرکنندگان
تأمین میکنند.

تقاضا و راه اندازی بازار متشکل ارزی از مهمترین دالیل
کاهش شدید قیمت ارز در روزهای گذشته به حساب می
آید.برخی از فعاالن صادراتی و بازار ارز می گویند :حفظ
فاصله آربیتراژی نیما و آزاد برای تداوم تامین ارز از نیما
میتواند تا زمان راهاندازی بازار متش��کل ارزی راهگشا
باش��د .براین اس��اس تا زمانی که هاب ارزی -از طریق
ایجاد بازار متش��کل ارزی -از کشورهای همسایه مانند
دوبی به تهران منتقل نش��ده ،یکسان سازی نرخ آزاد و
نیما به معنای باز نش��دن دس��ت بازار ساز در سبد دوبی
خواهد بود.از سوی دیگر برخی کارشناسان دیگر اعتقاد
دارند در صورتی که بازار متشکل ارزی در چارچوب یک
بازار آزاد تشکیل شده و عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ
باشد ،بازار س��از می تواند با کاهش آرام نرخ و همزمان
راه اندازی این بازار ،ریس��ک فعال س��ازی مجدد و اتکا
به کانال دوبی را دس��ت کم در میان مدت به طور قابل
توجهی کاهش دهد.
کارسازی بانک مرکزی جواب داد


در ای��ن میان فع��االن بازار هم خب��ر از مدیریت بانک
مرکزی در بازار میدهند که البته لزوم ًا به معنای تزریق
ارز نیست؛ بلکه کارس��ازی از سمت صرافیهایی است
ک��ه به نوعی طرف حس��اب بانک مرکزی ب��وده یا در
اختیار بانکها قرار دارند ،از س��وی بانک مرکزی سبب

رئیسهیاتمدیرهسندیکایتولیدکنندگانآلومنیوم:

تحریم،تعاملتولیدکنندگانصنایعفلزیرابیشترکرد

رئی��س هی��ات مدی��ره س��ندیکای تولیدکنندگان
آلومنیوم با بیان اینکه تحریم ،تعامل تولیدکنندگان
صنایع فلزی را بیش��تر کرده اس��ت ،گف��ت :بازار
آلومنیوم شرایط مناسبتری نسبت به قبل پیدا کرده
است.هوش��نگ گودرزی در گفتگو ب��ا مهر گفت:
محدودیتهای ناش��ی از تحریم موجب ش��ده هم
تولیدکنندگان آلومینیوم و هم صنایع پاییندس��تی
ارتب��اط و تعام��ل بهتری باه��م پیدا کنن��د و بازار
آلومینیوم ،شرایط مناسبتری نسبت به قبل داشته
باش��د که در این بین بورس کاال با ایجاد بس��تری
شفاف در ایجاد این رونق نقش مهمی داشته است.
وی افزود :یکی از محصوالت پرطرفدار بورس کاال،
آلومینیوم است که بررسی معامالت این محصول از
ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته در مقایسه
با مدت مش��ابه س��ال گذشته نش��ان دهنده رشد
 ۲۰درصدی حجم معامالت این محصول اس��ت.
براساس آمار معامالت بورس کاالی ایران ،امسال
تاکن��ون  ۳۹هزار و  ۹۶۰تن ان��واع آلومینیوم مورد
معامله قرار گرفته است که این مقدار در مدت مشابه
سال  ۹۷بالغ بر  ۳۳هزار و  ۴۴۰تن بود .در این میان
با توجه به روند کاهش موجودی انبارهای آلومینیوم
در بازارهای جهانی و رون��د صعودی تقاضای این
محصول در بازارهای داخلی و صادراتی ،چشمانداز
صنعت آلومینیوم روش��ن است.رئیس هیأت مدیره
س��ندیکای تولیدکنندگان آلومینی��وم تصریح کرد:
رون��ق تولی��د ،مهمترین دس��تاورد تحریمها برای

صنعت آلومینیوم است به طوری که محدودیتهای
مرب��وط ب��ه واردات کاال به کش��ور ،فرصتی برای
تولیدکنندگان داخلی اس��ت تا صنعت آلومینیوم از
این فرصت بهخوبی بهره ببرد.گودرزی تأکید کرد:
محدودیتهای ناش��ی از تحریم موجب ش��ده هم
تولیدکنندگان آلومینیوم و هم صنایع پاییندس��تی
ارتب��اط و تعام��ل بهتری باه��م پیدا کنن��د و بازار
آلومینیوم ،شرایط مناسبتری نسبت به قبل داشته
باشد که در این بین بورس کاال هم با ایجاد بستری
ش��فاف در این رونق ،نقش مهمی داشته است.وی
در م��ورد مزایای عرضه محصوالت در بورس کاال
گفت :ش��فافیت ،کشف مناس��ب قیمت و تضمین
معامالت به همراه رس��یدن مواد به دست مصرف
کننده در صنایع پایین دستی از جمله مزایای حضور
فعاالن صنعت ب��ه خصوص صنایع پاییندس��تی
در ب��ورس کاال اس��ت؛ ضم��ن اینکه س��ندیکای
تولیدکنندگان آلومینیوم ،پیگیر افزایش عرضه برخی
محصوالت صنایع آلومینیومی در بورس اس��ت که
امیدواریم بهزودی شاهد عرضه محصوالت متنوعتر
و با ارزشاف��زوده باالتر صنایع آلومینیوم و تکمیل
زنجیره محصوالت آلومینیوم��ی در بورس کاالی
کشور باش��یم.این فعال صنعت آلومینیوم در خاتمه
تصری��ح کرد :در تالش هس��تیم هم��واره در تمام
مقاطع س��ال میزان عرضه محص��والت در بورس
کاال با حجمی مطلوب و دارای استمرار باشد تا بازار
نیز از تعادل مناسبی برخوردار باشد.

شده تا مدیریت قیمتی در بازار صورت گیرد.به هر حال
مجموعه شرایط دست به دست هم داده تا قیمت ارز در
بازار ثبات نس��بی را تجربه کند و حداقل این امیدواری
را به کس��ب و کارها بدهد که این بازار قابلیت مدیریت
دارد؛ اگرچ��ه برای تمامی بخشه��ای اقتصادی ایران،
ثبات بس��یار مهمت��ر از تثبیت نرخ ارز اس��ت .در واقع،
خواسته بسیاری از فعاالن اقتصادی ،تالش برای ثبات
در بازار ارز به جای تثبیت اس��ت؛ چراکه تثبیت نرخ ارز،
کاری جز فشرده کردن فنر قیمتی را در میانمدت ندارد
و پ��س از آن ،مطابق با تجربه همه جهشهای قیمتی
که در نرخ ارز رخ داده ،باید منتظر بود که این فنر دوباره
باز شود و تغییرات کالنتری را رقم زند.به هر حال روند
کاهش��ی نرخ ارز در بازار برای بس��یاری از فعالیتهای
اقتصادی خوشایند اس��ت؛ چراکه منجر به کاهش نرخ
تمام ش��ده آنها در میان مدت خواهد شد؛ اما نکته حائز
اهمیت آن اس��ت که ثبات در بازار ادامه داشته باشد؛ اما
ب��ه طور قطع تداوم این ثبات پیشش��رطهایی دارد که
باید آن را به درستی رعایت کرد.
حباب بازار ارز در حال تخلیه است


محمد الهوتی ،عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کش��اورزی ایران در گفتگو ب��ا مهر گفت :به
نظر میرس��د همانطور که رئیس کل بانک مرکزی نیز

روند کاهشی بازار ارز منطقی است


الهوتی با بیان اینکه نرخ  ۱۳تا  ۱۴هزار تومانی به عقیده
بسیاری از اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی ،حباب داشته
و این حباب نیز باالخره یک روز باید خالی میشد که به
نظر میرسد در حال حاضر در شرایط کاهش یا خروج از
این حباب قرار داریم و قیمت واقعی شده است؛ در عین
حال ش��خص ًا معتقد نیست که در شرایط کنونی ،نرخ ارز
به زیر  ۱۰هزار تومان خواهد رسید؛ بلکه معتقدم که نرخ
در کانال  ۱۰تا  ۱۱ه��زار تومانی باقی خواهد ماند؛ ولی
نکته مهم آن است که ارز در هر کانال قیمتی قرار گیرد،
حتم ًا ماندگاری داش��ته باشد و فرمول مابه التفاوت تورم
داخلی و خارجی در آن لحاظ شود تا بعد از گذشت مدتی،
مجدد فنر رها نش��ود.به گفته الهوتی ،تجربه نشان داده
که وقتی بی اعتمادی بر بازار حاکم شود ،همه در تالش
تهیه کاال بوده و به س��مت خرید هجوم میآورند؛ اما به
محض اینکه همه احس��اس کنند شرایط در حال تغییر
است ،همه فروشنده میشوند؛ این در حالی است که نه
آن شرایط خیلی قابل اعتماد است و نه این شرایط؛ بلکه
ثبات باید حاکم ش��ود.وی تاکید کرد :در شرایط کنونی،
بانک مرکزی ش��رایطی بهتر از گذش��ته برای مدیریت
ش��ناور ارز دارد و با ابزارهایی ک��ه در اختیار گرفته ،بازار
را کنت��رل میکند؛ پس روند چند روز گذش��ته بازار ارز،
منطقی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

تامینامنیتغذایی،ماموریتوزارتجهاددرشرایطتحریماست

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
گفت :استمرار تولید و تامین امنیت غذایی از ماموریت
های وزارت جهاد کشاورزی در شرایط تشدید تحریم
هاست.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی ،عبدالمهدی
بخشنده در نشست با کارگروه رسانه های اقتصادی،
اظهار داش��ت :س��االنه  ۱۲۲میلیون تن محصوالت
کش��اورزی در کشور تولید می ش��ود و سه میلیون و
 ۶۵۰هزار نفر بهره بردار در بخش کشاورزی اشتغال
دارند که با احتس��اب خانواره��ای آنان نزدیک به ۲۰
میلی��ون نفر از جمعیت کش��ور از بخش کش��اورزی
ارتزاق می کنند.وی خاطرنش��ان ک��رد :از آغاز فصل
برداشت گندم تاکنون ۵ ،میلیون و  ۲۰۰هزار تن گندم
به ارزش  ۸,۸۰۰میلیارد تومان از کشاورزان خریداری
و  ۷هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان بهای آن به گندمکاران
پرداخت شده است.بخش��نده ادامه داد :تا کنون ۳۵۰
هزار ت��ن دانه روغنی کلزا به ارزش یک هزار و ۱۵۰
میلیارد تومان از کشاورزان خریداری و نزدیک به یک
ه��زار میلیارد تومان بهای آن ب��ه کلزاکاران پرداخت
شده اس��ت.معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:
ت��راز تجاری بخش کش��اورزی و غ��ذا از منفی ۸.۱
میلیارد دالر در س��ال  ۹۲نزدیک به  ۳.۸میلیارد دالر
بهبود یافته و به منفی  ۴.۳میلیارد دالر رس��یده است.
وی با اشاره به اعتبار  ۱.۵میلیارد دالری قانون توسعه
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از محل
صندوق توس��عه ملی ،اظهار داش��ت :تا کنون مبلغ ۸
هزار میلیارد تومان از مح��ل این قانون برای اجرای

 ۳۶هزار طرح تولیدی در زمینه های گلخانه ،گیاهان
دارویی ،ش��یالت و آبزیان ،صنایع تبدیلی و تکمیلی
و… تخصیص و برای  ۸۰هزار نفر شغل پایدار ایجاد
شده است که از این تعداد  ۷۱.۵درصد هم بیمه شده
اند.معاون وزیرجهاد افزود :بر اساس گزارش مرکز آمار
ایران ،سهم اشتغال روستایی از کل اشتغال کشور در
سال  ۹۷از  ۵.۵درصد به  ۲۳درصد افزایش یافته که
از آثار اجرای این طرح بوده است.بخش��نده گفت۴۰ :
درص��د از کس��انی که این طرح ها را اج��را کرده اند
زنان بوده اند که س��هم آنان در گذشته  ۵درصد بوده
است ضمن اینکه بازپرداخت این تسهیالت نیز دوباره
به اجرای طرح های اش��تغال روستایی اختصاص می
یابد.وی با اشاره به اینکه مصرف آب در گلخانه ها در
مقایسه با فضای باز به یک یازدهم کاهش می یابد،
گفت :س��ال  ۹۲مس��احت گلخانه های کشور حدود
 ۷۵۰۰هکت��ار بود که این میزان در س��ال  ۹۷به ۱۵
هزار هکتار افزایش یافته است.وی با بیان اینکه برای
سال  ۹۸احداث  ۵هزار هکتار گلخانه هدفگذاری شده
اس��ت ،ادامه داد :برای احداث گلخانه در مناطق کم
برخوردار تس��هیالت با کارمزد  ۷درصد و در مناطق
برخوردار تس��هیالت با کارمزد  ۹درصد پرداخت می
شود.در این نشست ،علی اکبر مهرفرد معاون توسعه
بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کش��اورزی نیز اظهار
کرد :تامین کاالهای اساسی تا تاریخ  ۲۱تیرماه سال
جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۳۸.۵درصد
افزایش یافته است.

اهدای  200بسته لوازم خانگی به مناطق سیلزده ایران توسط شیعیان ترکمان عراق

چندتن از نمایندگان پارلمان عراق و فرماندهان حشدالشعبی
ضمن دیدار با رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
و قدردان��ی از حمایت همه جانبه نظ��ام و مردم ایران در
مبارزه با داعش ،کمکهای شیعیان کرکوک عراق برای
مردم مناطق سیلزده ایران را اهدا کردند.در این دیدار دکتر
مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ضمن
بیان فعالیتها و دس��تاوردهای س��تاد اجرایی در مناطق
محروم افزود:امریکا تمام تالش خود را برای ایجاد دشمنی
فرضی بین ایران و عراق بکار بست ،اما عشق به اهل بیت
و مش��ترکات فراوان دو ملت نه تنها باعث شکس��ت این

تالشها شد بلکه در میدان مبارزه با گروهک تروریستی
داع��ش  ،وحدت و همکاری و ارتباط عمیق بین دو ملت
دوچندان ش��د.مخبر با قدردانی از همدردی مردم عراق با
مردم ایران پس از وقوع س��یل امس��ال گفت :در اینگونه
حوادث ،وجود این دلسوزی و همدردی مایه وحدت بیش
از پیش دو ملت اس��ت و میتواند عامل تهدید دش��من و
تقویت دوس��تان باش��د.دراین دیدار یک��ی از فرماندهان
حشدالش��عبی عراق با برش��مردن تالشهای جمهوری
اس�لامی در پی��روزی مردم ع��راق در مقابل جریانهای
تروریس��تی گفت :مردم عراق پس از ورود داعش دوست

و دش��من واقعی خود را شناختند و اگر حمایتهای مردم
ایران ،س��ردار قاسم سلیمانی و رهبر انقالب نبود عراق از
چنگال تروریستها خارج نمیشد .آرزوی ما دیدار با امام
خامنهای است.وی ضمن تقدیم کمکهای مردمی جمع
آوری ش��ده در استان کرکوک عراق جهت اهدا به مردم
مناطق س��یلزده ایران افزود :کمکهای بی دریغ مردم
ایران به ما در طی این س��الهای سخت فراموش ناشدنی
است و این کمک ناچیز هم صرفا جهت ابراز همدردی و
انجام وظیفه است.در پایان این دیدار مقرر شد این کمک
اهدایی در قالب  200بسته لوازم خانگی ایرانی توسط ستاد

اجرایی فرمان حضرت ام��ام(ره) طی هفتههای آینده در
مناطق سیلزده توزیع شود.

س��خنگوی صنعت برق گفت :در حال حاضر
ب��ا تاکید دبیر محترم هی��ات دولت ،موضوع
اصالح س��اعات کار از طریق ش��رکت های
توزیع نیروی برق با اس��تانداری ها در دست
پیگیری اس��ت .مصطفی رجبی مش��هدی،
عض��و هیات مدیره و مع��اون برنامه ریزی و
امور اقتصادی شرکت مادرتخصصی توانیر در
گفتوگو با تسنیم ،اظهار داشت :با مصوبهای
که دبیر محترم هیئت دولت مجدداً بر آن تأکید
کردند ،کلیه استانها مشمول اصالح و تغییر
ساعات ادارات هس��تندوی افزود :مسئوالن
برقهای اس��تانی با مقامات اس��تانداری در
این زمینه در حال رایزنی هس��تند تا بتوانیم
در مدت باقی مانده در تابس��تان از همکاری
ادارات در صرفه جویی مصرف برق اس��تفاده
کنیم.سخنگوی صنعت برق تصریح کرد :در
حال حاضر عمدتا در استانهای گرمسیر مثل
س��یتان و بلوچس��تان ،هرمزگان ،خوزستان
و بوش��هر به ش��کل جدی این طرح در حال
اجرا است و مقداری که از محل تغییر ساعات
ادارات در این  4اس��تان مدیریت مصرف می
شود برابر با  1000مگاوات است.
 ۵۹شهر ایران در وضعیت قرمز تنش
آبی هستند

تابس��تان امس��ال حدود  ۲۸.۶میلی��ون نفر از
جمعیت کش��ور در  ۲۳۳شهر تحت تنش آبی
قرار دارند که بارندگیهای مناس��ب سال آبی
جاری و بهبود ذخایر سدها موجب شده است تا
این رقم نسبت به سال گذشته  ۶.۴میلیون نفر
کاهش داشته باشد .به گزارش تسنیم ،در سال
آبی جاری ،بهبود نسبی ذخایر سدهای کشور
به عنوان بخشی از منابع تأمینکننده آب شرب
شهرها و روستاهای کشور تحت تاثیر بارشها،
س��بب بهتر ش��دن وضعیت تأمین آب شرب
ش��هرها و روستاهای کشور شده و تا حدودی
از دغدغهه��ای وزارت نی��رو و ش��رکتهای
زیرمجموعه برای تأمین این ماده حیاتی کاسته
اس��ت.طبق گ��زارش رس��می وزارت نیرو ،بر
اساس پیشبینی صورت گرفته تابستان امسال
حدود  28.6میلیون نفر از جمعیت کش��ور در
 233شهر تحت تنش آبی زرد ،قرمز و نارنجی
قرار دارند که بارندگیهای مناس��ب سال آبی
جاری و بهبود ذخایر سدها موجب شده است
تا این رقم نسبت به سال گذشته  6.4میلیون
نفر کاهش داش��ته باش��د.منظور از تنش آب
ش��رب ،حداکثر میزان آب م��ورد نیاز در پیک
مصرف نس��بت به حداکثر ظرفیت تولید یک
شهر میباشد .بر اساس بررسی صورت گرفته
 59ش��هر کشور امسال از نظر سطح تنش در
وضعیت قرمز(یعنی کمبود بیشتر از  20درصد)
قرار دارند.
طرحهای نیمه تمام دولتی بایدسریع
تر تکمیل شوند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به
اینک��ه  ۵۶۰هزار میلیارد طرح های نیمه تمام
دولتی در کشور باید زودتر تکمیل شود ،گفت:
با توجه به کسری بودجه طرح های انسانی با
اولویت بندی تکمیل ش��ود .به گزارش خانه
ملت ،محمود بهمنی چهارشنبه  ۲۶تیرماه در
مراس��م گرامیداش��ت روز صنعت و معدن ،با
اشاره به اینکه استان البرز ظرفیت های زیادی
دارد ،اظهار داشت :میزان تولید شیر در استان
البرز  ۷۰۰هزار تن اس��ت که  ۸۰درصد از این
مقدار در شهرستان نظرآباد تولید می شود.عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
در بخش دیگری با اشاره به اینکه کارخانجات
ما به نقدینگی نیاز دارند ،گفت :در س��الهای
قبل ای��ن کارخانجات با  ۱۰درصد س��رمایه
ش��روع به کار می کردند و مابقی آن را از راه
تولید تأمین می کردند ولی در حال حاضر برای
ش��روع نیاز به  ۱۰۰تا  ۱۳۰درصد نقدینگی در
تولید و اشتغال داریم.بهمنی با اشاره به اینکه
 ۵۶۰هزار میلیارد طرح های نیمه تمام دولتی
در کشور باید زودتر تکمیل شود ،گفت :با توجه
به کسری بودجه طرح های انسانی با اولویت
بندی تکمیل شود.

