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فراخوان شناسایی ایده های استارتاپی پستی 
مدیرعامل ش��رکت ملی پس��ت گفت: فراخوان شناسایی 
ایده های اس��تارتاپی پس��تی در حال آماده سازی است تا با در 

اختیار گذاش��تن فضا و امکانات به فعاالن س��رویس های نوین 
پستی و تولید اپلیکیشن شاهد توسعه استارت آپ ها در حوزه 

پست باشیم.
حس��ین مه��ری در گفت وگو با فارس، با اش��اره به برنامه 

شرکت ملی پست برای توسعه کسب و کارهای نوین در بخش 
پس��ت، گفت: به زودی فراخوان شناس��ایی فعاالن استارتاپی 
در ای��ن بخش توس��ط پس��ت اعالم می ش��ود. وی گفت: یک 
س��اختمان برای توسعه اس��تارت آپ ها در بخش پست تجهیز 

ش��د که برخی دستگاه ها به شکل کار ایراد وارد کرده و اعالم 
کردند جذب فعاالن باید از طریق فراخوان انجام شود. 

وی پیش بینی کرد: از زمان اعالم فراخوان حدود یک ماه 
زمان الزم است که شرکت ها آماده همکاری شوند. 

در ۵ ماهه نخست سال جاری،
و خارجی تند شد  تب واردات خودر

در ۵ ماهه نخس��ت س��ال جاری، بیش از ۳۷ هزار خودرو به 
کش��ور وارد ش��ده که نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل، با ات������ول

افزای��ش وارداتی به میزان حدودی ۱۰ هزار دس��تگاه خودرو 
رو به رو بوده ایم.

به گزارش تسنیم، بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور، در ۵ ماهه نخست 
س��ال جاری واردات خودرو همچنان در صدر فهرس��ت اقالم وارداتی به ایران قرار 
دارد. در ای��ن م��دت در حالی بی��ش از ۱9 هزار خودرو با حجم س��یلندر ۱۵۰۰تا 
2۰۰۰ س��ی سی وارد شده که منجر به خروج ۵۱۵ میلیون دالر ارز از کشور شده 
است. بر این اساس در ۵ ماهه نخست سال 2۷هزار تن خودرو با حجم مورد اشاره 
وارد شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل تنها ۱6 هزار تن و به ارزش ارزی 

2۷۱ میلیون دالر واردات این نوع کاال انجام شده بود.
در این مدت درحالی در کالس زیر 2۰۰۰ س��ی سی رشد ۱۰ هزار دستگاهی 
خوردو دیده میش��ود که رشد واردات به لحاظ وزنی 68درصد و به لحاظ ارزی 9۰ 

درصد بوده است.
همچنین واردات خودرو در کالس خودروهای 2۰۰۰ تا 2۵۰۰ س��ی س��ی از 
ثبات بیش��تری برخوردار بوده و تقریبا مشابه مدت مشابه سال قبل واردات صورت 
گرفته است. به گونه ای که واردات به لحاظ وزنی با کاهش ۱۰ درصدی و به لحاظ 

ارزی با رشد ۵ درصدی مواجه بوده ایم.
بر این اس��اس، افزایش تمایل به واردات خودرو در کالس��های زیر 2۰۰۰ سی 
س��ی نش��ان میدهد، ذائقه مصرفی در طی ماههای اخیر با تغییراتی مواجه بوده و 
متقاضیان به خرید خوردوهای خارجی ارزان قیمت گرایش بیشتری پیدا کرده اند. 
گفتنی اس��ت، برای این دو دس��ته که ش��امل خودروهای هیبری��دی و آمبوالنس 

نمیشود، بیش از 8۰۰ میلیون دالر ارز از کشور خارج شده است. 

رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی؛
خ اوراق بدهی دولتیم نگران نر

 رئی��س ش��ورای هماهنگی بانکهای خصوصی ب��ا بیان اینکه 
نظ��ام بانکی تا این جای کار، نرخ س��ود مصوب بانک مرکزی پش�ت باج�ه

را ب��رای س��پرده، رعایت کرده اس��ت، گفت:انتش��ار اوراق با 
نرخ های معنادار می تواند مشکل ساز شود.

کوروش پرویزیان در گفتگو با مهر در خصوص سرنوشت اجرای بخشنامه بانک 
مرکزی در خصوص کاهش نرخ س��ود بانکی در بانکهای خصوصی گفت: متناس��ب 
با دس��تور بانک مرکزی، فضای خوبی اکنون به لحاظ یکس��ان سازی پرداخت نرخ 
س��ود س��پرده در بانکهای خصوصی برقرار ش��ده اس��ت و بانکها در شرایط حاضر، 
برای کاهش هزینه های خود، نرخ س��ود س��پرده را رعای��ت می کنند و فضای کلی 
حاک��م، خوب اس��ت.  رئیس ش��ورای هماهنگی بانکهای خصوص��ی افزود: در این 
میان امیدواریم عامل و متغیر خارجی بیرونی ایجاد نشود که در پروسه اجرای این 

بخشنامه، مشکل آفرین شود.
وی در توضی��ح ای��ن مطلب تصریح کرد: نمونه ای��ن متغیرهای خارجی، ورود 
و انتش��ار اوراق بدهی جدید با نرخ های باالتر از س��ود سپرده، از سوی دولت است 
ک��ه این امری خیلی مهم به ش��مار می رود؛ یا اینکه دولت ب��ه دلیل نیازهایی که 
بخش ه��ای مختلف دولتی دارند، فش��ار مضاعفی به بانکه��ای مختلف به خصوص 
بانکهای دولتی وارد کند و در حقیقت به منابع بیش��تری نیاز داش��ته باشند که به 
آنها فشار وارد کند. پرویزیان ادامه داد: همچنین قطع برخی از روش ها و کارهایی 
که اکنون طراحی ش��ده و در حال اجرا اس��ت، ممکن اس��ت که مشکل زا باشد و 

امیدواریم که دولت مراقبت جدی داشته باشد.
وی در پاس��خ به این س��وال که در مهلت زمانی که بانک مرکزی برای اجرای 
بخش��نامه تعیین کرده ب��ود، جابجایی منابع معن��اداری در بانکها صورت گرفت یا 

خیر، گفت: جابجایی خاصی نداشتیم.

تشکیل ۳ کمیته تخصصی ذیل شورای عالی کار
کمیته دستمزد »دائمی« شد

 عض��و کارگ��ری ش��ورای عالی کار از تش��کیل س��ه کمیته 
کار و  تخصصی در جلس��ه امروز شورا خبرداد و گفت:در این جلسه کس�ب 

کمیته روابط کار مس��ئول تدوین آیین نامه های قانون کار از 
جمله تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت شد.

علی خدایی در گفتگو با مهر با اشاره به جزئیات نخستین جلسه شورای عالی 
کار در س��ال 96 که امروز با حضور معاون روابط کار وزیر کار و ش��رکای اجتماعی 
در محل این وزارتخانه برگزار ش��د، گفت: در این جلس��ه سه کمیته تخصصی ذیل 

شورای عالی کار تشکیل شد.
عضو هیأت مدیره کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار کش��ور از تشکیل سه 
کمیته روابط کار، کمیته دس��تمزد و کمیته تغییر س��اختار در این شورا خبرداد و 
افزود: ش��رح وظیفه کمیته روابط کار بررس��ی و تدوین آیین نامه های قانون کار از 
جمل��ه تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص »تعیین حداکثر 

مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر« است.
وی با اشاره به شرح وظیفه کمیته دسمتزد نیز گفت: در جلسه امروز مقرر شد 
کمیته دس��تمزد تحت عنوان کمیته دائمی به فعالیت خود ادامه دهد و به استناد 
قانون کار ابعاد مختلف تعیین دس��تمزد س��االنه با در نظر گرفتن هزینه معیش��ت 

خانوار را مورد بررسی قرار دهد.
خدایی همچنین درباره کمیته تغییر س��اختار افزود: درخصوص تغییر ساختار 

کارگاه ها نیز در این کمیته بحث و بررسی می شود.
عضو کارگری شورای عالی کار تعیین دبیر شورا را از دیگر مصوبات جلسه عصر 
امروز عنوان کرد و گفت: از س��وی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای مش��ریان 
)معاون وزیر کار در امور روابط کار( به عنوان دبیر ش��ورا پیش��نهاد شد که اعضا با 

اکثریت قاطع با این پیشنهاد موافقت کردند.

از امروز؛
ظرفیت قطار گردشگری تهران - سوادکوه 
دوبرابر می شود

 مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات راه آهن 
از دوبرابر شدن ظرفیت مسافری قطار گردشگری مسیر 

تهران سواد کوه از تاریخ 2۴ شهریور خبر داد.
به گزارش راه آهن جمهوری اس��المی ایران، علی 
کاظمی منش از افزایش قطار گردش��گری مسیر تهران 

– سوادکوه از پایان هفته جاری خبر داد.
وی ضمن اع��الم اینکه این قطار تا پیش از این در 
روزهای پنج شنبه هر هفته برقرار بود، خاطرنشان کرد: 
به علت اس��تقبال مسافران و افزایش در خواست ها قرار 
است از روز جمعه، مورخ 2۴ شهریور نیز قطاری در این 
مسیر برقرار شود که با انجام این کار ظرفیت این مسیر 

به دوبرابر می رسد.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مس��افری 
راه آه��ن خاطر نش��ان کرد: قطار این مس��یر با ظرفیت 
۳۵۰ نف��ر هر هفت��ه صبح ها در س��اعت 6:۳۰ صبح از 
تهران حرکت می کند و در ساعت 22:۳۰ نیز به تهران 

می رسد.

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابالغ شد
معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی 
اقتص��اد مقاومتی »بس��ته حمایت از توس��عه صادرات 

غیرنفتی« را به کلیه دستگاه های اجرایی ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، بسته حمایت 
از توس��عه صادرات غیرنفتی که به پیش��نهاد کارگروه 
برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد )توسعه صادرات 
غیرنفتی( در جلس��ه مورخ 9/۵/۱۳96 ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است از سوی معاون 
اول ریی��س جمهوری برای اجرا به کلیه دس��تگاه های 

اجرایی ابالغ شد که متن کامل آن به شرح زیر است:
»بس��ته حمایت از توس��عه ص��ادرات غیرنفتی در 
چارچوب برنامه ملی پیش��برد برون گرای��ی اقتصاد در 
راس��تای تحقق اه��داف اقتصاد مقاومت��ی و حمایت از 
ص��ادرات غیرنفت��ی »برنامه های حمایتی و تش��ویقی 
توس��عه صادرات غیرنفتی کش��ور« جهت اجرا توس��ط 
دستگاه های اجرایی ذیربط به   شرح ذیل ابالغ می گردد 
ت��ا صادرکنندگان کاال و خدمات به طرق مختلف مورد 

حمایت قرار گیرند.

وغن پالم صعودی شد  واردات ر
 بر اس��اس آمارهای تجارت خارجی کش��ور، در ۵ 
ماهه نخست سال واردات روغن پالم با رشد ۴۷درصدی 

مواجه بوده است.
به گزارش تسنیم؛ بررسی آمارهای تجارت خارجی 
کشور نشان میدهد، در ۵ماهه نخست سال جاری بیش 
از ۱۷۰ه��زار ت��ن روغن پالم در ظ��روف 2۰۰ لیتری و 
بیش��تر به کش��ور وارد شده اس��ت که ارزش ارزی آن 

حدود ۱۳۵ میلیون دالر بوده است.
بر اس��اس این گزارش در مدت مش��ابه س��ال قبل 
تنه��ا ۱۳۵ هزار ت��ن از این کاال که در س��الهای اخیر 
هش��دارهایی در خصوص افزایش مصرف آن داده شده 
اس��ت، وارد کشور ش��ده بود. گفتنی است، ارزش ارزی 
واردات پالم در ۵ ماهه نخس��ت س��ال قبل 92 میلیون 

دالر بوده است.
ای��ن گزارش نش��ان میدهد، رش��د واردات پالم به 
لح��اظ وزنی 26 درصد و به لحاظ ارزی ۴6 درصد بوده 

است.

برنج و ذرت در صدر اقالم وارداتی قرار گرفت
طبق آمار گمرک، محصوالت کشاورزی و کاالهای 
اساس��ی در ۵ ماه نخست س��ال جاری در صدر واردات 
ق��رار گرفته و واردات ش��کر و روغن افتابگردان رش��د 

چشم گیر داشته است.
ب��ه گزارش ف��ارس، ۱۰ قلم عمده کاالی اساس��ی 
و خوراک��ی وارداتی در پنج ماه نخس��ت س��ال جاری 
به ترتیب ش��امل ۱- برنج، 2- ذرت دامی، ۳- وس��ایل 
نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ سی سی تا 2۰۰۰ 
سی س��ی، ۴- قطع��ات منفصله جه��ت تولید خودروی 
س��واری، ۵- لوبیای سویا، 6- ش��کر، ۷- وسایل نقلیه 
با حجم س��لیندر 2 هزار سی سی تا 2۵۰۰ سی سی، 8- 
روغن دانه آفتابگردان، 9- قطعات منفصله جهت تولید 

اتومبیل و کنجاله سویا بوده است. 
همچنین در ردیف های بعدی، موز، ماژول نمایشگر، 
گوش��ت منجمد گاو، مکمل های داروی��ی و روغن پالم 

مشاهده می شود. 
براس��اس گزارش منتش��ر شده از س��وی گمرک، 
واردات برنج در این مدت نس��بت به مدت مش��ابه سال 
9۵ به لحاظ ارزش ۱۰2 درصد رش��د داش��ته اس��ت. 
همچنین وسایل نقلیه ۱۵۰۰ تا 2۰۰۰ سی سی 89.۵۱ 
درصد، ش��کر ۱۷۷.۴۳ درصد، روغن دان��ه آفتابگردان 

۱86.9 درصد رشد داشته اند. 
همچنین براس��اس این گزارش، قطعات منفصله با 
س��اخت داخل ۵۰ درصد 9۵.۷۰ درص��د، موز ۴۰.8۵ 

درصد و روغن پالم ۴6.8۵ درصد رشد داشته است. 
ارزش ۱۵ قل��م عم��ده کاال وارداتی به کش��ور بالغ 
بر ۵ میلی��ارد و 2۰۱ میلیون و 6۴۳ هزار دالر ۴9.2۱ 

درصد رشد دارد.
مجموع نیز جمع کل واردات پنج ماهه ۱9 میلیارد 
و ۴۴۱ میلیون و 6۰9 هزار دالر بوده که ۱6.۴9 درصد 

رشد مشاهده می شود.

وزرای عضو شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی 
بانک مرکزی تعیین شدند

وزرای منتخ��ب ب��رای عضویت در ش��ورای پول و 
اعتب��ار و مجمع عمومی بانک مرکزی در جلس��ه امروز 
چهارش��نبه هیات دولت به ریاست دکتر حسن روحانی 

رییس جمهور تعیین شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، دولت امروز 
وزرای منتخب برای عضویت در ش��ورای پول و اعتبار و 

مجمع عمومی بانک مرکزی را تعیین کرد.
برای��ن اس��اس، وزرای راه و شهرس��ازی و جه��اد 
کش��اورزی برای عضویت در ش��ورای پ��ول و اعتبار و 
همچنی��ن وزرای نفت و صنع��ت، معدن و تجارت برای 

عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شدند.

این روزه��ا بحث محصوالت 
س����بز راه 

گروه اقتصاد
تراریخت��ه ب��ه بحث��ی داغ و 
قابل توجه مطرح ش��ده و در 
کن��ار این ب��اال گرفتن نقط��ه نظ��رات مخالفان و 
موافق��ان این قبی��ل محصوالت؛ موجب ش��ده تا 
م��ردم عادی نیز با نگاهی ابهام آمیز به تداوم تولید 
و اس��تفاده از ای��ن قبیل محص��والت بنگرند و در 
برخ��ی م��وارد ب��ه این باور برس��ند که در س��ایه 

بی توجهی متولیان سالمت آنها در خطر است. 
به طور کلی محصوالت تراریخته، از جمله مواد 
غذایی و محصوالت کش��اورزی هستند که از لحاظ 
ژنتیکی دس��تکاری شده و ژن جدید و مطلوبی را از 
سایر ارگانیسم ها دریافت کرده اند و طیف وسیعی از 
مواد غذایی مانند انواع میوه ها و سبزیحات، گوشت ها، 

حبوبات، غالت، لبنیات و... را شامل می شوند.

مزایا رودرروی معایب
ب��ه اعتق��اد موافق��ان این قبی��ل محصوالت، 
ای��ن محصوالت دارای مزایایی از جمله کش��ت با 
صرفه بوده و عمدت��ا محصوالت تراریخته در برابر 
بیماری ها مقاوم هستند و از آنجایی که این قبیل 
محصوالت نیاز کمتری به سم پاشی از طریق مواد 
ش��یمیایی دارند و باعث محافظت محیط در برابر 

سمپاشی و آفت کش ها می شوند.
این گروه از موافقان معتقدند محافظت محیط در 
برابر سموم ،ماندگاری بیشتر محصوالت، جنگل زدایی 
کمتر، کاهش گرم ش��دن زمین، کاهش قیمت غذا، 
تولید محصوالت جدید، مقاومت در برابر حشرات از 

دیگر مزایای پیش رو این محصوالت است.
در مقابل این ادعای موافقان این محصوالت اما 
مخالفان این قبیل محص��والت بر این باورند که در 
محصوالت غیرتراریخته سطح باالتر آنتی اکسیدان ها، 
مواد مغذی باالتر، انرژی بیش��تر و پروتئین سالم تر، 
عملیات کشاورزی بهتر همگی منجر به محصوالت 

بهتری به نسبت محصوالت تراریخته می شود.
ضمن اینکه واکنش آلرژیک به معنای دستکاری 
ژنتیکی این محصوالت موجب ایجاد پروتئین هایی 
در گیاه یا جانور جدید می ش��ود که ممکن اس��ت 

برای بدن انس��ان به عنوان عامل بیگانه شناس��ایی 
شده و منجر به ایجاد واکنش آلرژیک شود. از سوی 
دیگر این افراد مدعی هستند این قبیل محصوالت 
برای محیط زیس��ت نامناسب اس��ت و تا مدت ها به 
صورت مخفی در طبیعت باقی می ماند و تولید آنها 
به واس��طه تغییرات ژنتیکی باعث آسیب به برخی 
ارگانیسم ها )مانند آفات و حشرات( در اکوسیستم 

شده و از تنوع زیستی آن ها می کاهد.
این گ��روه از مخالف��ان کاه��ش کارایی آنتی 
بیوتیک ه��ا، وج��ود طع��م غیرمت��داول را از دیگر 
مضرات این قبیل محصوالت برش��مرده و معتقدند 
این محصوالت باعث ایج��اد بیماری های جدید در 
انس��ان می شوند و در بسیاری از گونه های حیوانات 

مانند موش ها و پروانه ها باعث مرگ شده اند.
نکت��ه اصل��ی و قابل توج��ه در این محصوالت 
آن اس��ت ک��ه گفته می ش��ود این محص��والت در 

قالب س��الح بیولوژیک مورد استفاده قرار گرفته و 
بسیاری از کشورها از این محصوالت به عنوان سالح 

بیولوژیک برعلیه دشمنان خود استفاده می کنند.

بودن یا نبودن
آنچ��ه از ش��واهد امر ب��ر می آی��د محققان و 
متخصصان ای��ن عرصه با بررس��ی مزایا و معایب 
این قبیل محصوالت معتقدند که با توجه به اینکه 
امنیت غذایی در کش��ور به عن��وان یکی از اهداف 
مهم نظام به ش��ماررفته و س��المت مردم در گرو 
تامین و در دسترس قرار گرفتن مواد غذایی کافی 
و س��الم است؛ به منظور استفاده از این محصوالت 
باید پژوهش های بیش��تری ص��ورت گیرد چراکه 
هنوز به شکل کافی مشخص نیست که مصرف این 
موارد چه تاثیراتی بر سالمت افراد می تواند بگذارد 
و همچنین اگر این موارد مصرف ش��ود؛ اس��تمرار 

امنیت و سالمت جامعه به خطر نمی افتد؟ 
از س��وی دیگر اگر درصدد باش��یم تا از شیوه 
تولی��د محصوالت کش��اورزی و غذای��ی ارگانیک 
فاصله بگیریم و به سمت تولید و واردات مصحوالت 
تراریخت��ه روی آوری��م؟ چه آین��ده ای پیش روی 

سالمت و سالمت اقتصادی کشور خواهد بود.
کارشناس��ان و فعاالن این عرصه در بررس��ی 
ای��ن موارد با مبنا ق��رار دادن این اصل که وظیفه 
اصلی و مهم متولی��ان در کنار تمام این موارد آن 
اس��ت که کنترل و پایش الزم در مورد محصوالت 
تولید داخل ی��ا وارداتی به گونه ای عمل کنند که 
س��المت مردم به خطر نیفت��د می گویند؛ در تمام 
دنیا در برخورد ب��ا محصوالت تراریخته با احتیاط 
برخورد می شود و استفاده از این محصوالت بدون 
رعایت اس��تاندارد، ممنوع است اما متاسفانه آنچه 
از ش��واهد امر بر می آی��د؛ در ایران این محصوالت 
بدون ارزیابی زیس��ت محیطی و بهداش��ت و بدون 
رعایت کنترل موازین به کش��ور وارد می ش��ود که 

این امر می تواند به سالمت مردم آسیب بزند.
البته این نوع بی توجهی به س��المت و کیفیت 
محصوالت تراریخته معطوف نشده و روند واردات 
بی ح��د و حصر م��واد غذایی در طول س��ال های 
اخی��ر به گونه ای ب��وده که تعجب کارشناس��ان و 
متخصص��ان این ح��وزه را نیر برانگیخته اس��ت و 
این افراد می گویند: در برخی کش��ورها اس��تفاده 
از این محصوالت برای گروه های آس��یب پذیر مثل 
کودکان، زنان باردار و زنان شیرده ممنوع شده، و 
طبق قوانین این اقش��ار باید نس��بت به مخاطرات 
ای��ن محصوالت آگاه ش��وند، اما با ای��ن وجود در 
حالی که بیش از ۳۰ کشور دنیا مصرف محصوالت 
تراریخته را ممن��وع کرده اند اما این مهم هنوز در 

ایران محل مناقشه مخالفان و موافقان است.

الگوبرداری گله ای 
نکته جالب در این میان آن اس��ت که رئیس 
کمیس��یون کش��اورزی مجلس ش��ورای اسالمی 
ب��ا اعالم اینکه وزارت بهداش��ت مدعی اس��ت که 
چون کش��ورهای مبدا از این محصوالت اس��تفاده 
می کنن��د، پس ما ه��م می توانیم نس��بت به این 
واردات و مصرف��ت ای��ن محصوالت اق��دام کنیم 
می گوید: این امر کافی نیس��ت و ما باید در مبادی 
ورودی کش��ور مث��ل گمرکات از ای��ن محصوالت 
نمونه برداری کنیم و ضمن ارزیابی مخاطرات آنها 
به این اطمینان برس��یم که ای��ن محصوالت برای 

سالمت مردم بی خطر است.
به گفته ای��ن نماینده مجلس م��ردم باید در 
م��ورد مص��رف کاالها حساس��یت الزم را داش��ته 
باش��ند و نس��بت به تراریخته ب��ودن آن اطمینان 
الزم را حاصل کنندو با وجود آنکه در کش��ورهای 
غربی کنترل ش��دیدی نس��بت به تولید و مصرف 
محصوالت تراریخته صورت می گیرد، اما متاسفانه 

این کنترل در کشور ما انجام نمی شود.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با 
توجه به اینکه بازار آینده در دنیا به سمت محصوالت 
ارگانیک پیش می رود ما نباید کاری کنیم ش��بهه 
ایجاد شود که محصوالتمان تراریخته است؛ چراکه 
در این صورت بازار محص��والت ایرانی به مخاطره 
می افتد؛ لذا این به نفع اقتصاد ملی نیس��ت که به 
س��مت تولید محصوالت تراریخته برویم و هرچند 
ممکن است این امر به لحاظ کمی به نفعمان باشد 
اما به لحاظ کیفی و در بلند مدت به نفع ما نیست 
و بایستی واردات و تولیدات محصوالت تراریخته با 

تاکید بر ضرورت ضابطه مند شوند.
البته ناگفته نماند که کارشناسان و تحلیلگران 
معتقدند دالیل محکمی وج��ود دارد که محتوای 
مواد مغذی در مواد غذایی تراریخته به مراتب کمتر 
از م��واد غذایی غیرتراریخته اس��ت. در محصوالت 
غیرتراریخته س��طح باالتر آنتی اکسیدان ها، مواد 
مغ��ذی باالتر، انرژی بیش��تر و پروتئین س��الم تر، 
عملیات کشاورزی بهتر همگی منجر به محصوالت 

بهتری به نسبت محصوالت تراریخته می شود.

سیاست روز اما و اگرهای محصوالت بیولوژیکی را بررسی می کند؛

دو روی سکه محصوالت تراریخته

انجم��ن  رئی��س  نای��ب 
و خونه به خونه مس��کن  انبوه س��ازان 

س��اختمان ب��ا بی��ان اینکه 
مش��خص نیست شرکت عمران ۳۰ میلیون تومان 
از هر متقاضی مس��کن مهر را که دریافت کرد در 
کج��ا هزینه می کن��د، گف��ت: متأس��فانه از پول 
متقاضیان حدود 8۱۳ میلیارد تومان در س��اخت 

تونل هزینه شد.
ایرج رهبر در گفت و گو با فارس در پاس��خ به 
این سوال که مدیرعامل پردیس تهدید کرده است 
اگر انبوه س��ازان در ساخت مس��کن مهر همچنان 
ُکند باش��ند ق��رارداد آنها را لغ��و می کنیم، گفت: 
س��وال این اس��ت که آیا ش��رکت عمران پردیس 
اعالم نکرد اشکال کار از خودشان است و یا اینکه 
آیا س��ایر سایت های مسکن مهر با سرعت در حال 

فعالیت کردن هستند؟
وی اف��زود: پی��رو این مطالب ح��دود 2۰ روز 
پیش جلس��ه ای در پردیس و ب��ا حضور مهرآبادی 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مسکن مهر 
و طاهرخان��ی مدیرعام��ل جدید ش��رکت عمران 
ش��هرهای جدید که آن روزها هنوز این س��مت را 
نداش��ت برگزار و صورت جلس��ه ای تنظیم شد که 
تمام مس��ئوالن متقاعد ش��دند اش��کال از شرکت 

عمران پردیس است.
نای��ب رئی��س انجمن انبوه س��ازان مس��کن و 
س��اختمان افزود:  این صورت جلس��ه در چند بند 
تنظی��م و به امضای همه حاضران در این جلس��ه 
رس��ید و تمام تعیین تکلیف ها برای همه مشخص 
شد که ۴ بند از این صورت جلسه مربوط به شرکت 

عمران پردیس بود.
رهبر گفت: در این صورت جلس��ه تأکید شده 
بود ک��ه باید صورت وضعیت ها در طول یک هفته 
پرداخت و تعیین تکلیف مس��ائل فنی آماده سازی 
از لحاظ اجرایی که یک س��ال و نی��م بر روی آن 
تأکید داشتیم نهایی ش��ود. وی ادامه داد:  در این 
صورت جلسه تأکید شد که این موارد در طول یک 
هفته تعیین تکلیف ش��ود اما از این جلس��ه و این 
صورت جلس��ه 2۰ روز می گ��ذرد و هنوز خبری از 

این تعیین تکلیف نیست.
نای��ب رئی��س انجمن انبوه س��ازان مس��کن و 
ساختمان خاطرنشان کرد: این عدم تعیین تکلیف 
را با گذش��ت 2۰ روز قب��ل از اینکه طاهرخانی به 
سمت مدیرعاملی شرکت عمران پردیس برسد به 
اطالع او رساندم و متأس��فانه هنوز هیچ خبری از 

این صورتجلسه نیست.
رهبر در پاس��خ به این سوال که این اظهارات 
شما می خواهد این را ثابت کند که مقصر تأخیر و 
ُکندی س��اخت مسکن مهر شرکت عمران پردیس 
اس��ت، گفت:مقصر 9۰ درصد این تأخیرها شرکت 
عم��ران پردیس و ۱۰ درصد ه��م می تواند متوجه 
انبوه سازان باشد. چراکه وقتی پول الزم را در زمان 
مقرر دریافت نکنند و مش��کالت فنی نیز در پروژه 
وجود داش��ته باش��د باعث تأخیر در ساخت وساز 
می شود. وی در پاسخ به این سوال که این ۱۰ هزار 

واحد مسکن مهر که توسط انجمن انبوه سازان در 
حال ساخت است در چه وضعیتی قرار دارد، اظهار 
داش��ت: در حال حاضر 6۵۰ واحد از این ۱۰ هزار 
واح��د را تحویل دادیم اما هنوز تأسیس��ات آب و 
فاضالب آنها کامل نشده است و امیدواریم تحویل 
واحدها به گونه ای باش��د که متقاضی بتواند در آن 

واحدها ساکن شود.
نای��ب رئی��س انجمن انبوه س��ازان مس��کن و 
س��اختمان خاطرنش��ان کرد: متوس��ط پیشرفت 
فیزیک��ی این ۱۰ هزار واحد مس��کونی ۷۰ درصد 
و برخی واحدهای مس��کونی حت��ی به 9۷ درصد 

هم رسیده است.
رهبر تأکید کرد: چرا باید فشار بیش از حد به 
انبوه سازان آورده شود که تمام واحدهای مسکونی 
همزمان و یکنواخت پیش��رفت کنند، در حالی که 
باید پرس��ید همان ش��رکت کوزو ک��ه در فاز ۱۱ 
حدود ۳۵ ه��زار واحد مس��کونی در حال احداث 
دارد، آیا تمام واحدهایش همزمان در حال فعالیت 
هس��تند، پس مدیریت ایج��اب نمی کند که همه 

واحدهای مسکونی یکجا فعالیت کنند.
وی افزود: ساخت این ۱۰ هزار واحد مسکونی 
از س��وی انجمن انبوه سازان مدیریت شده و به ۱6 
شرکت ساختمانی داده شده است هر کدام از این 
ش��رکت ها بسته به توان خود س��اخت تعدادی از 

واحدهای مسکونی را برعهده گرفته اند.

نای��ب رئی��س انجمن انبوه س��ازان مس��کن و 
ساختمان اظهار داشت: خوشبختانه این شرکت ها 
ه��ر کدام به س��هم خود مش��غول کار هس��تند و 
برخالف ش��رکت کوزو که یکجا در حال س��اخت 
۳۵ هزار واحد مس��کونی است و در همه سایت ها 
نیز مش��غول به کار نیس��ت انبوه س��ازان در تمام 

سایت های مربوط به خود مشغول هستند.
رهبر ادامه داد: به شرکت عمران پردیس اعالم 
کرده ایم که ما هم قبول داریم که از متقاضیان نباید 
تقاضای پول کنید، اما واقعیت این است متقاضیان 
مسکن مهر یک وام ۴۰ میلیون تومانی و یک واریز 
و آورده ۴۳ ت��ا ۴6 میلیون تومانی دارند، بنابراین 

جمع این مبلغ به 8۵ تومان می رسد.
وی افزود: تذکر ما به ش��رکت عمران پردیس 
این بوده اس��ت که از این مبلغ 8۵ میلیون تومان 
۵۷ میلیون تومان به س��ازندگان پرداخت می شود 
پس ای��ن مبلغ 28 تا ۳۰ میلی��ون تومان در کجا 

هزینه می شود و چرا خبری از آن نیست.
نای��ب رئی��س انجمن انبوه س��ازان مس��کن و 
س��اختمان تصریح کرد: حال ف��رض کنیم ۵ تا 6 
میلیون تومان هم در نظام مهندسی و سایر موارد 
هزینه می ش��ود، اما باید س��ایر مبالغ در س��اخت 
مصرف ش��ود تا این واحدهای مس��کن مهر هرچه 

سریع تر به ثمر برسد.
رهبر اضافه کرد: متأس��فانه از پول متقاضیان 

مبلغی حدود 8۱۳ میلیارد تومان در ساخت تونل 
هزینه شد که ۱۵۰ میلیارد تومان آن سهم فاز ۵ و 
9 شهر جدید پردیس بود این مبالغ باید بازگردد.

وی ادامه داد: اما مس��ئله مهم این است که از 
8۷ میلیون توم��ان که مبلغ ۵۷ میلیون تومان به 
انبوه س��ازان و س��ازندگان داده می شود مابقی این 

پول های متقاضیان کجا هزینه شود.
نای��ب رئی��س انجمن انبوه س��ازان مس��کن و 
س��اختمان تأکی��د ک��رد: متقاضیان مس��کن مهر 
به هی��چ وجه مقصر نیس��تند، چراکه وقتی زمین 
واحدهای مسکن مهر 99 س��اله و مالکیت آن در 
اختیار دولت اس��ت، چرا باید هزینه آماده سازی از 

متقاضیان دریافت شود.
رهبر افزود: با پول متقاضیان مسکن مهر این 
واحدها ارزش افزوده پیدا کرده اند، حال سوال این 
اس��ت که آیا در س��طح ش��هر دولت از مردم بابت 

آسفالت و محوطه سازی پول دریافت می کند؟
وی تأکید کرد: تأخیر در ساخت وس��از پروژه 
مسکن مهر مثل سایر پروژه ها که اگر در اتمام آن 
تأخیر رخ دهد س��ازنده ها س��ود می کنند، نیست، 
چراکه ای��ن واحدهای مس��کن مه��ر در مالکیت 
س��ازنده ها نیس��تند که با تأخیر در پروژه نیز سود 
کنند. نایب رئیس انجمن انبوه س��ازان مس��کن و 
س��اختمان اف��زود: پس هرچه پروژه مس��کن مهر 
طوالنی شود به ضرر سازندگان خواهد بود، شرکت 
عمران پردیس باید مدیریت کند پول س��ازنده ها 
را به موقع پرداخ��ت و آورده متقاضیان را در جای 
خودش هزین��ه کند، نه  اینکه این پ��ول در نقاط 

دیگر صرف شود.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان اعالم کرد:

شرکت عمران؛ مقصر کندی ساخت و ساز مسکن مهر پردیس 

از افغانستان تا قبرس
صادرات هندوانه رکورد شکست

هندوان��ه باز هم مانند ماه ها و س��ال های 
گذش��ته در صدر س��نگین ترین صادرات ب����ازار روز

محص��والت کش��اورزی ق��رار گرفت و با 
بی��ش از ۵۰۳ هزار تن در پنج ماهه امس��ال حدود ۱8 درصد 
بیش��تر از پارسال شد اما با وجود افزایش دو سنتی قیمت این 
محصول نس��بت به س��ال گذش��ته همچنان جزو ارزان ترین و 

آب دارترین صادرات ایران محسوب می شود.
به گزارش ایس��نا، در پنج ماهه نخست امسال ۵۰۳ هزار و 
۷98 تن و 6۳۵ کیلوگرم هندوانه به ارزش 9۷ میلیون و ۷98 

هزار و ۳۳ دالر به 29 کش��ور مختلف صادر ش��د که نسبت به 
همین بازده زمانی در س��ال گذش��ته حدود ۱8 درصد از نظر 

وزنی و حدود ۳۳ درصد از نظر ارزشی افزایش یافته است.
بالروس، اتریش، آذربایجان، آرژانتین، ارمنستان، استونی، 
افغانس��تان، آلمان، ام��ارات متحده عربی، انگلس��تان، بحرین، 
بلغارستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، رومانی، 
س��وئد، عراق، عمان، فدراس��یون روس��یه، قبرس، قزاقستان، 
قطر، کویت، گرجس��تان، لهستان، مجارستان و هلند مشتریان 

هندوانه ایرانی در پنج ماهه نخست امسال بودند.
البت��ه در این میان نام کش��ورهایی مانند آلم��ان، اتریش، 
انگلستان، هلند، سوئد و ... از اتحادیه اروپا و کشورهای دورافتاده ای 
مانند آرژانتین نشان دهنده کیفیت و قیمت مناسب هندوانه ایرانی 

برای بازار جهانی اس��ت اما این افزایش صادرات نمی تواند اتفاق 
خوش��ایندی برای کشور در زمینه تجارت محصوالت کشاورزی، 
کااله��ای غیرنفتی یا حتی ای��ران از نظر منابع محدود و بحرانی 
آب و خ��اک باش��د، چراکه هندوانه ج��زو آب برترین محصوالت 
کشاورزی است که در ردیف پایین ترین قیمت نیز قرار دارد و در 
این زمینه باید تولید و تجارت آن را کنترل کرد، چراکه به جای 
هندوانه آب را که در ایران بحرانی است، صادر می کنیم و به نوعی 

گرفتار صادرات آب مجازی شده ایم.
 در میان مشتریان هندوانه ایران، عراق با خرید بیش از ۳2۱ 
هزار تن از این محصول 6۳.8۰ درصد سهم بازار آن را از آن خود 
کرده و رتبه نخس��ت را در میان دیگر خریداران دارد و پس از آن 
امارات با 99 هزار تن، ترکیه با ۳6 هزار تن، کویت با ۱2 هزار تن، 

افغانستان با 9۰۰۰ تن، قطر با 8۰۰۰ تن و عمان با ۷۰۰۰ تن در 
رتبه های بعدی مقاصد صادراتی هندوانه ایرانی قرار دارند.

قیم��ت این محصول آب بر نیز گرچه با افزایش دو س��نتی 
نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته مواجه شده و به کیلویی 
حدود ۱9 س��نت رسیده است اما از نظر کارشناسان اقتصادی 
در حوزه کشاورزی مانند عیسی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی 
و رئیس کنونی س��ازمان حفاظت محیط زیست، حداقل قیمت 
یک محصول صادراتی کش��اورزی از نظ��ر اقتصادی و از حیث 
مسائل مرتبط با اقتصاد آب و توسعه پایدار باید یک دالر باشد 
و اگر یک محصول کمتر از کیلویی یک دالر صادر شود خیانت 
به آب بحرانی ایران و منابع معدود آن اس��ت که وزارت جهاد 

کشاورزی باید آن را مدیریت کند.


