
س��خنگوی س��تاد حذف یارانه از پای��ان فرایند 
شناس��ایی ۳ ده��ک ب��االی درآم��دی با کمک 
اطالعاتی ۷ دستگاه و بر اساس ۸ معیار خبر داد 
و گف��ت: با اعالم س��خنگوی دولْت فرایند حذف 

انجام خواهد شد.
حس��ین میرزایی در تش��ریح فلسفه شکل گیری 
ستاد تبصره 14 قانون بودجه یا ستاد حذف یارانه 
گفت: در تعریف قانون هدفمندی یارانه ها؛ یارانه 
برای جبران قدرت خرید خانوارهای آسیب پذیر 
تعریف شده بود، در آن برهه چون ابزار شناسایی، 
دهک بندی و خوشه بندی وجود نداشت تصمیم 
به پرداخت همگانی گرفته ش��د؛ اما تنها افرادی 
باید مش��مول دریافت یارانه باشند که این یارانه 
در زندگی آنها تغیی��ر ایجاد کند. عماًل پرداخت 
یارانه نقدی برای ترمیم قدرت خرید به فردی که 
توان مالی باالیی دارد و همین اآلن از یارانه های 
مختلفی در حوزه س��وخت، حمل ونقل و تولید و 

غیره استفاده می کند، بی معنی است.
س��خنگوی س��تاد حذف یارانه اف��زود: اما به هر 
دلیلی این فرایند در س��نوات اخیر متوقف شده 
بود، بر اس��اس تحلیلهای ما در ستاد تبصره 14 
از سال 92 تاکنون نبود داده های مناسب و عدم 
شناسایی دهک های پردرآمد کنار حساسیتهای 
اجتماعی مانع از ادامه فرآیند حذف یارانه نقدی 

دهک های پردرآمد شده بود.
به گفت��ه میرزایی، در حال حاضر پایگاه اطالعات 
رف��اه ایرانی��ان در وزارت رفاه ایجاد ش��ده و این 

داده ها بعد از تقاطع گیری در آزمون وس��ع قابل 
پیاده سازی است. از طرف دیگر با توجه به مصوبه 
مجلس در  تبصره 14 قانون بودجه، دولت مِصّر 
ش��ده اس��ت این قانون را اجرایی کن��د، بر این 
اس��اس پیش بینی می شود در سال جاری فرایند 

حذف سه دهک پردرآمد انجام شود.
وی درباره دس��تگاههایی که ای��ن اطالعات را در 
اختیار ستاد قرار داده اند، گفت: ابتدا به دنبال ایجاد 
شناس��نامه اجتماعی �� اقتصادی افراد بودیم، در 
این شناس��نامه  وضعیت رفاهی اف��راد مبتنی بر 
دارایی، درآمد و هزینه مش��خص می ش��د، بر این 
اس��اس شاخصه هایی مثل تملک مسکن، خودرو، 
وضعیت تج��اری ف��رد، بیمه تأمی��ن اجتماعی، 
اطالع��ات دریافت حقوق، صنفی ک��ه فرد در آن 
مش��غول به کار اس��ت و محل زندگی در دستور 
کار قرار گرفته اس��ت. این اطالعات از سازمانهایی 
مث��ل وزارت کار، س��ازمان اداری اس��تخدامی، 
بانک اطالعات خودروی ناجا، اطالعات س��فرهای 
خارجی نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان 
ثبت امالک و اس��ناد، اطالعات اصن��اف از وزارت 
صمت و در نهایت اطالعات تراکنشها و حسابهای 

بانکی از بانک مرکزی دریافت شده است.
میرزایی گفت: برای دریافت تس��هیالت از نظام 
بانک��ی از مجموع��ه اقدامات بانکی انجام ش��ده 
مثل پرداخت بدهی یک رتبه اعتباری تش��کیل 
می شود، مانند همین مثال در فرآیند حذف یارانه 
نقدی نیز برای هر کدام از بانکهای اطالعاتی یک 

ضریب در آزمون وسع لحاظ شد، به عنوان مثال 
16 ه��زار خانوار حذف ش��ده مالک بیش از 500 
میلی��ون تومان خودرو بودند که مش��خصاً یارانه 

این افراد قطع شده است.
این مقام مسئول گفت: هر فردی برای اعتراض به 
دفاتر مشخص شده مراجعه کرد بر اساس معدل 
گردش حساب تراکنش��های بانکی، سود بانکی، 
میزان واریز و مانده حس��اب به عنوان معیارهای 
بررس��ی در نظر گرفته می شود نکته قابل توجه 
اینکه در این بین تنها تراکنش��های خرید معیار 

حذف یارانه نقدی افراد بوده است.
سخنگوی ستاد حذف یارانه گفت: در 4 ماه ابتدایی 
س��ال 9۸ مبلغ هزینه کرد خانوارها به عنوان معیار 
مهم حذف یارانه نقدی در نظر گرفته ش��ده است 
بر این اساس اگر متوسط هزینه کرد خانوار یک نفره 
4 میلیون تومان باشد، خانوار دونفره پنج میلیون 
تومان، خانواده سه نفره شش و نیم میلیون تومان، 
خانوار 4نفره ۷.5 میلیون تومان، خانواده 5نفره ۸.5 
میلیون تومان و خانواده شش نفره به باال به ازای هر 
نف��ر اضافی 500 هزار تومان افزایش لحاظ خواهد 
ش��د )6 نفر 9 میلیون تومان( خانوار در فهرس��ت 
حذف یارانه نقدی قرار خواهد گرفت اما اگر میزان 
هزینه ک��رد از این ارقام پایین تر باش��د یارانه آنها 

مجدداً برقرار خواهد شد.
میرزای��ی اعالم ک��رد: در ح��ال حاض��ر فرایند 
شناسایی سه دهک باالی درآمدی که در فهرست 
حذف یارانه نقدی قرار گرفته اند به اتمام رسیده 

است. اما ما قصد داریم فرآیند حذف یارانه نقدی 
مرحله به مرحله انجام ش��ود ی��ا حداقل خطا و 
حداکث��ر دقت در فرایند حذف پردرآمدها لحاظ 
ش��ود تا فرایند رس��یدگی به اعتراض��ات نیز با 

سرعت مناسب صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که در چه زمانی فرایند 
ح��ذف یارانه نقدی س��ه دهک ب��االی درآمدی 
تکمیل خواهد ش��د، گف��ت: با توجه ب��ه اینکه 
فرآیند حذف یارانه نقدی یک تصمیم ملی است 
و تع��داد قابل توجهی از اف��راد در این فرآیند از 
صف دریافت یارانه نقدی خارج خواهند شد، بعد 
از اعالم س��خنگوی دولت س��ه دهک یارانه بگیر 
حذف می ش��وند اما همان طور که اش��اره ش��د 
فرآیند شناسایی این س��ه دهک تکمیل شده و 
ای��ن اطالعات در اختیار صدای تبصره 14 قانون 

بودجه قرار دارد. 
حذف یارانه ۷00هزار نفر در گام اول

 ای��ن موضوع��ات در حالی از س��وی س��خنگوی 
ستادهدفمندی یارانه ها مطرح می شود که طی 
روزهای اخیر؛محمد ش��ریعتمداری، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی درباره حذف 5.5 میلیون نفر 

از یارانه بگیران  اعالم کرد؛ مجلس به دولت اختیار 
داده اس��ت برای حذف یارانه سه دهک درآمدی 
اقدام کند که ش��امل 24 میلیون نفر می شود. در 
ح��ذف یارانه نقدی افرادی که ت��وان مالی دارند، 

مشکلی وجود ندارد و انجام می دهیم.
وی ب��ا بیان اینکه در ای��ن دوره حدود 1۷0هزار 
خانوار یعنی ۷00 هزار نفر از اقش��ار متمکن که 
ضری��ب خطای کمت��ری دارد، در مرحله اول در 
دستور حذف قرار گرفتند، گفت: هرچه به سمت 
جلو حرکت می کنیم، چون به افرادی می رس��یم 
که به لحاظ درآمدی مشابهت هایی دارند و طبقه 
متوسط جامعه را تشکیل می دهند، باید احتیاط 
کنیم. قصد نداریم در این شرایط معیشتی خانوار 
ضریب خطا در طبقه متوسط باال برود و بخشی از 
آن ها حذف شوند. به گفته  شریعتمداری با بیان 
اینکه “ب��ا نگاه جامع و بهره گی��ری از بانک های 
اطالعاتی بیش��تر تالش می کنی��م به اعتراض ها 
رس��یدگی کنیم”، گفت: حدود 6۷00 تا 6۸00 
مورد اعتراض بعد از حذف، در سامانه ثبت شده 
است که رسیدگی می کنیم و حداقل بیش از یک 

ماه زمان می برد.  تسنیم  
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رییس سازمان توسعه تجارت:
کاهش ۱۰ درصدی صادرات در شش ماهه 

نخست سال
مدیرعامل س��ازمان توسعه تجارت اظهار داشت: ما در 
شش ماهه اول سال جاری 20 میلیارد و 94۸ میلیارد 
دالر صادرات داش��تیم که نس��بت به همین مدت در 
س��ال گذش��ته ارزش آن 10.5 درصد کاهش داشته 
اس��ت. در بحث واردات نیز بی��ش از 21 میلیارد دالر 
کاال به کش��ور وارد ش��ده که در این حوزه نیز شاهد 
کاهش 5 درص��دی بودیم البته ترکی��ب بازارهای ما 

نسبت به گذشته هیچ تفاوتی پیدا نکرده است.
به گزارش خبرنگار سیاس��ت روز، در نشس��ت خبری 
مدیرعامل س��ازمان توس��عه تجارت حمی��د زادبوم با 
اشاره به برنامه های این سازمان برای روز ملی صادرات 
گفت: امس��ال نیز این سازمان به عنوان متولی تجارت 
خارج��ی کش��ور در تاری��خ 29 مهرماه ک��ه روز ملی 
صادرات نامگذاری ش��ده از 50 صادرکننده برتر طی 
مراسمی با حضور رئیس جمهور و یا معاون اول ایشان 
در س��الن اجالس س��ران تقدیر خواهد کرد.وی ادامه 
داد: امسال ۳2 شرکت برای حضور در ماراتن انتخاب 
صادرکننده برتر ثبت نام کردند که 265 شرکت حائز 
ش��رایط بودند و هم اکن��ون کمیته ها در حال انتخاب 

50 صادرکننده برتر هستند.
 این برنامه امسال برای اولین بار به صورت مشارکتی 
ب��ا اتاق بازرگان��ی ایران برگ��زار می ش��ود و صندوق 
ضمانت ص��ادرات نیز کمک زیادی برای برگزاری این 
مراس��م کرد. عقیده ما این است که تشکل گرایی باید 
در اولوی��ت ق��رار بگیرد و تمام کارهای��ی که می توان 
به بخش خصوصی و تش��کل ها واگذار کرد در اس��رع 
وق��ت باید ص��ورت بگیرد ک��ه برگزاری مراس��م روز 
مل��ی ص��ادرات نیز  یکی از همین کارها اس��ت.وی با 
اش��اره به آمار تجارت خارجی در شش ماهه اول سال 
جاری گف��ت: از روزی که جنگ تجاری بین آمریکا و 
چین آغاز ش��د دولت چین به طور اع��م تمام آمارها 
را از وب س��ایت های مراک��ز دولتی ح��ذف کرد ما نیز 
از اقتصاددان ه��ا و خبرنگ��ران انتظار داریم که در این 
حوزه مس��ائل ملی را در نظر بگیرند. ما در شش ماهه 
اول س��ال ج��اری 20 میلی��ارد و 94۸ میلی��ارد دالر 
صادرات داش��تیم که نس��بت به همین مدت در سال 
گذش��ته ارزش آن 10.5 درصد کاهش داش��ته است. 
در بح��ث واردات نیز بیش از 21 میلیارد دالر کاال به 
کش��ور وارد ش��ده که در این حوزه نیز شاهد کاهش 
5 درصدی بودیم البته ترکیب بازارهای ما نس��بت به 

گذشته هیچ تفاوتی پیدا نکرده است.

وصول مطالبات، مهمترين عامل تجديد 
منابع براي رونق توليد 

رییس کمیته وصول مطالب��ات بانک صنعت و معدن 
اظهار داشت: وصول مطالبات، مهمترین عامل تجدید 
منابع مورد نیاز بانک ها مي باشد که در شرایط کنوني 
مي تواند نقدینگي الزم در جهت پرداخت تس��هیالت 

به منظور رونق تولید را فراهم کند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني بانک صنعت و معدن، 
کمیته وصول مطالبات بانک صنعت و معدن به ریاست 
اصغر پ��اک طینت عضو هیئت مدیره و رییس کمیته 
وصول مطالبات و با حضور  مدیریت هاي اس��تان هاي 
لرس��تان ،کردستان و ایالم با میزبانی استان کرمانشاه 
برگزار ش��د.در این جلس��ه اصغر پاک طینت با تبیین 
وضعی��ت این بانک در خص��وص مطالبات غیر جاری 
بیان داش��ت: بررسي اهلیت و صالحیت متقاضیان در 
هن��گام اعطاي تس��هیالت از اقدامات پیش��گیرانه اي 
اس��ت که سبب بازگشت سرمایه بانک خواهد شد.وي 
همچنین به بیان راهکارهاي الزم در خصوص پیگیری 
وص��ول مطالب��ات و تعیین تکلیف دی��ون غیرجاری، 
پرداخت و اف��زود: تقویت بخش وص��ول مطالبات در 
بانک و برگزاري جلس��ات مستمر با مشتریان با اعمال 
نظام هاي تش��ویقي همچون بخش��ش جرایم دیرکرد 
مطابق با بخشنامه هاي ابالغي بانک مرکزي، مي تواند 

در کاهش مطالبات غیر جاري بانک مؤثر باشد.

 اعطای تسهيالت ويژه بانک شهر 
به تمامی صنوف

بانک ش��هر با هدف حمایت از فعالیت های اقتصادی 
و بخ��ش های اثرگذار در جامعه، تس��هیالت ویژه ای 
در قالب طرح "شهریار" به فعاالن بخش اقتصادی دو 
گروه پزش��کی و غیر پزشکی ارائه می کند.به گزارش 
مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک ش��هر، معاون 
ش��عب و توسعه بازاریابی این بانک با اشاره به اهمیت 
حمای��ت از فعاالن اقتصادی داخلی در صنوف مختلف 
اظهارکرد: به منظور برخورداری اقشار مختلف جامعه 
از تس��هیالت ، ش��رایط و ضوابط اعطای تسهیالت به 
فعاالن اقتصادی در زمین��ه خرید تجهیزات، ابزارکار، 
م��واد اولی��ه و مصرفی، خرید و تعمی��ر مطب و محل 
فعالیت در قالب طرح "ش��هریار" در نظر گرفته ش��ده 
است.رحیم طاهری افزود: همه اشخاص حقیقی فعال 
در بخش های پزش��کی و غیرپزش��کی و رش��ته های 
مرتب��ط که به صورت مس��تقل فعالیت می کنند یا از 
طریق انعقاد قرارداد با مراکز مرتبط پزشکی )کلینیک، 
بیمارستان و غیره( مشغول به فعالیت هستند، شامل 

این طرح می شوند.

اخبار

 بسته شدن پرونده مسکن مهر تا آخر امسال  
وزیر راه و شهرس��ازی بر اتمام پروژه های مس��کن مهر بدون مش��کل حقوقی تا 

پایان امسال تأکید کرد.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر تکمیل واحدهای مسکونی 
مهر بدون مشکالت حقوقی تا پایان سال جاری، اعالم کرد: در اجرای طرح اقدام 

ملی تمامی اس��تان ها اهتمام ویژه داشته باشند و جریان تولید مسکن به جریانی 
پایدار در سراس��ر کشور تبدیل شود. در این جلسه ارایه گزارش عملکرد مسکن مهر 

از طریق س��امانه کنترل پروژه مسکن مهر توس��ط معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع 
وزارت راه ؛ تحلیل آخرین وضعیت مس��کن مهر توس��ط معاونت مس��کن و س��اختمان،  
ارایه برنامه و جداول توزیع س��تادی و استانی- ش��هری طرح اقدام ملی توسط معاونت 
مس��کن و س��اختمان و ارایه سرفصل های اجرایی و نقش��ه راه تحقق طرح اقدام ملی به 
 تفکیک دستگاه های تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

 وزارت راه و شهرسازی

ادامه روند نگران کننده نرخ سرمايه گذاری
رئیس کل بانک مرکزی از رش��د 1.2 درصدی تولیدات صنعتی در ش��هریور ماه 

نسبت به مرداد ماه امسال خبر داد.
عبدالناصر همتی گفت: گزارش ماهانه تولیدات صنعتی ش��رکت های بورسی که 
بیش از نیمی از تولید صنعتی کش��ور را در اختیار دارند، حکایت از این دارد که 
رشد تولید صنعتی در شهریور ماه نسبت به مردادماه 1/2 درصد مثبت بوده است.

وی افزود:بر مبنای گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، بررس��ی ها نش��ان می دهد، از 
ابتدای سال9۸ روند رشد منفی صنعتی، به طور ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهریور 
مثبت شده است. به گفته همتی شاخص مستخرج از تعداد 2۳0 شرکت صنعتی بورسی 
همراس��تا با شاخص تولید صنعتی کل کشور اس��ت و لذا، با توجه به اینکه شاخص های 
رس��می کل کشور با تأخیر منتشر می شود این شاخص بورسی می تواند جایگزین خوبی 
برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت کننده ای مناس��ب از مثبت ش��دن رشد غیر نفتی 

کشور باشد، که در آمار سه ماهه اول سال نیز مشهود بود.  بانک مرکزی 

هدف گذاری برای ترانزيت ۵۰ ميليون تن کاال از ايران
معاون حمل و نقل وزیر راه اعالم کرد :با اس��تفاده از دیپلماس��ی فعال تر حمل و 
نقل می توان ظرفیت ها و پتانسیل های ترانزیت کاالیی را تا حدود 50 میلیون تن 

افزایش داد که البته میزان دقیق و فنی آن به زودی اعالم می شود.
 ش��هرام آدم نژاد گف��ت: ایران به عنوان یک بخ��ش جغرافیایی محل تالقی دو 

کریدور مهم بین المللی ش��مال-جنوب و ش��رق-غرب اس��ت که می توان از این 
پتانسیل و ظرفیت برای افزایش میزان ترانزیت کاال در سال استفاده کرد.

 افزای��ش ترانزیت ن��ه تنها در آمدزایی بیش��تری برای ایران به همراه خواهد داش��ت، 
بلکه میزان اش��تغال س��هم تولید ناخال��ص داخلی از ترانزیت کاالی��ی میزان مبادالت 
و تعامالت بین المللی امنیت روانی و غیره نیز رش��د قابل توجهی نس��بت به گذش��ته 

خواهد داش��ت.
وی اف��زود: هم اکنون ظرفیت حدود 12 میلیون تنی ترانزیت در کش��ور وجود دارد که 

ساالنه تقریباً به همین میزان کاال در کشور ترانزیت می شود.   ایسنا 

رئی��س کل گمرک ای��ران گفت: با اوراس��یا نزدیک به 500 
میلیون دالر مبادل��ه داریم این رقم در حال حاضر مطلوب 
نیس��ت و ما به دنبال این هس��تیم که این مقدار را به چند 

برابر افزایش دهیم.
 مهدی میراش��رفی رئیس کل گمرک ایران در بیش��کک با 
اش��اره به اش��تراکات ایران با کشورهای آس��یای مرکزی و 
اوراسیا اظهار داشت: نخس��تین مورد اشتراکات جغرافیایی 
است، دوم اینکه ما دارای اشتراکات فرهنگی و دینی با این 
منطقه هس��تیم و بیشتر اعضای اوراسیا فرهنگ نزدیکی به 
هم دارند و این موضوع باعث می ش��ود که عضویت ایران در 

این اتحادیه توجیه داشته باشد.
رئیس کل گمرک ایران گفت: موضوع مهم دیگر این اس��ت 
ک��ه هر جا که تجارت افزایش پیدا کند امنیت افزایش پیدا 
ک��رده، یعنی ما کمترین و کم هزینه ترین راه ایجاد امنیت 
را توس��عه تجارت می دانیم، هر جا که تجارت برقرار ش��ود 
امنی��ت و صلح و آرامش هم ایجاد می ش��ود و این بس��یار 

عالی است.
میراش��رفی ادامه داد: هم  اکنون ما با اوراسیا نزدیک به 500 
میلی��ون دالر مبادله داریم ای��ن رقم در حال حاضر مطلوب 

نیست و ما به دنبال این هستیم که این مقدار را به چند برابر 
افزایش دهیم. هم در ایران محصوالتی وجود دارد که از نظر 
قیمت و کیفیت برای منطقه مناس��ب است و هم در اوراسیا 

محصوالتی وجود دارد که برای ایرانیان مطلوب می باشد.
وی افزود: اوراس��یا بهترین گوش��ت، پش��م و پنبه را تولید 
می کند که قابلیت صادر کردن به ایران را دارد و در کشور ما 
نیز به ش��دت تنوع محصوالت مخصوصا در حوزه نفت، گاز، 
پتروشیمی، معادن و های تک وجود دارد و اگر  ظرفیت های 
2 طرف را شناس��ایی ش��ود از وضعیت فعل��ی که وضعیت 

مطلوبی نیست می توانیم به وضعیت راضی کننده برسیم.
رئیس کل گمرک ایران گفت: این موارد به عملکرد سازمان های 
کشورهای عضو بستگی دارد. میراشرفی تصریح کرد: یک ماه 
دیگر ما اجرای برنامه های مش��ترک را آغاز می کنیم سپس 
۳60 قلم کاال از اوراسیا با تعرفه پایین، عوارض بسیار پایین و 
برخی از موارد بدون عوارض می تواند وارد ایران شود و 50۳ 
قلم کاال از ایران  با تخفیف عوارض گمرکی به منطقه اوراسیا 
صادر می ش��ود. در ۳ س��ال اول ما به این نحو پیش خواهیم 
رفت، اگر این وضعیت مطلوب باشد، می تواند به عضویت دائم 

ایران در اوراسیا منجر شود. فارس

رئیس کل گمرک ایران خبرداد؛
500 میلیون دالر مبادالت تجاری ایران و اوراسیا 

یک مقام مس��ئول با بیان اینکه ایجاد هر ش��غل در صنعت 
فرش دس��تباف، 5 تا 10 میلیون تومان هزینه دارد، گفت: 
راه اندازی هر شغل در سایر رشته های اقتصادی بین 100 تا 

150میلیون تومان سرمایه نیاز دارد.
مجتب��ی فیض الهی با اش��اره به تاکید مق��ام معظم رهبری 
مبنی بر رونق تولید ملی، فرش دستباف را یکی از مصادیق 
تولید ملی دانست که اش��تغالزایی ارزانی را برای کشور در 
پی دارد و گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در 
سال رونق تولید، بیشتر تمرکز باید بر روی ایجاد اشتغال در 
بخش های مختلف اقتصادی و حمایت از تولید ملی باش��د؛ 
اما متاس��فانه به دلیل کمبود منابع مالی در کش��ور، امکان 
تامین سرمایه از سوی دولت برای ایجاد شغل دولتی وجود 
ندارد و از سوی دیگر، کمبود منابع مالی در میان مردم نیز 
روند اش��تغالزایی را با کندی مواجه س��اخته است؛ اما باید 
توجه داشت که فرش دستباف می تواند عالوه بر اشتغالزایی 
مستقیم و غیرمستقیم بسیار باال، ارزآوری مناسبی داشته و 

اشتغالزایی ارزانی را رقم بزند.
معاون س��ابق مرکز ملی ف��رش ایران اف��زود: در این میان 
برآوردهای س��ازمان برنام��ه و بودجه حکای��ت از آن دارد 

که برای ایجاد هر ش��غل بین 100 ت��ا 150 میلیون تومان 
س��رمایه نیاز است، در حالیکه راه اندازی هر شغل در حوزه 
فرش دس��تباف، بین 5 تا 10 میلیون تومان س��رمایه الزم 
دارد؛ ضمن اینکه تولید آن عالوه بر ارزش افزوده، ارزآوری 
بسیاری را برای کشور رقم می زند. وی تصریح کرد: در حال 
حاض��ر بین ی��ک میلیون و 500 هزار نف��ر در هنر-صنعت 
فرش دس��تباف ایرانی مشغول به کار هستند، این در حالی 
اس��ت که ارزش اف��زوده ای که بافت فرش دس��تباف ایجاد 
می کند، بر اساس برآوردها حدود 60 تا ۷0 درصد است که 

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، ارزش افزوده باالیی است.
به گفته فیض الهی، فرش دستباف و بافندگی، یکی از مصادیق 
بارز توجه به اقتصاد ملی است، به این معنا که توجه به هنر-

صنعت اصیل فرش دستباف مزایای بسیاری دارد که می تواند 
از جنبه ه��ای مختلفی همچون مزای��ای فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و بهداش��ت و س��المت حائز اهمیت باش��د؛ از نظر 
فرهنگی نیز فرش دس��تباف ریش��ه در فرهنگ کهن ایرانی 
دارد و ب��ا صادرات این کاالی زیبا و هنری، عالوه بر ارزآوری، 
جنبه های مختلف زیباشناسی ایرانیان و نیز صلح دوستی آنها 

مورد تاکید در مجامع بین المللی قرار می گیرد. مهر

معاون سابق مرکز ملی فرش ایران مطرح کرد؛
ایجاد هر شغل در فرش دستباف با ۱0 میلیون تومان

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری دامداران با بیان اینکه قیمت 
دام سنگین و سبک نسبت به ابتدای سال به ترتیب حدود 
۳5 و 10 درصد کاهش داش��ته است، گفت: عده ای مصمم 

هستند قیمت گوشت را در بازار ثابت نگه دارند.
س��عید س��لطانی با بیان اینکه قیمت دام سنگین نسبت به 
ابتدای س��ال ح��دود ۳0 تا ۳5 درصد کاهش یافته اس��ت، 
گفت: قیمت هرکیلوگرم دام زنده سنگین از 41 هزارتومان 
ب��ه کمتر از ۳0 هزارتومان رس��یده و در نقاط مختلف بین 
2۷ تا 29  هزارتومان عرضه می شود.   همچنین قیمت دام 
سبک زنده حدود 10 درصد در همین مدت کاهش داشته 
و از قیمت متوس��ط 46 تا 4۷ هزارتومان به 42 هزارتومان 

رسیده است.
وی درب��اره اینکه پیش بینی م��ی کنید قیمت ها در هفته 
های آتی چگونه باش��د؟، اضافه کرد: تولید امس��ال شرایط 
بس��یار مطلوبی دارد، جلوی قاچاق دام نیز گرفته ش��ده و 
نگرانی در این زمینه نداریم از طرف دیگر با مشکل انباشت 
دام س��نگین در کشور روبرو هستیم و متاسفانه کسانی که 
واس��طه بین تولیدکننده و مصرف کننده هستند دام ها را 
به قیمت مناس��بی خریداری نمی کنند ضمن اینکه قیمت 
گوش��ت در بازار نیز کاهش نیافته واین در حالی اس��ت که 
دامدار در حال زیان است؛ بنابراین هر دو طرف تولیدکننده 

و مصرف کننده ضرر می کنند.
مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری دام��داران تصریح کرد: عده 
ای مصمم هس��تند قیمت های بازار را حفظ کنند و اجازه 

کاهش نرخ نمی دهند چرا که دنبال سود بیشتر هستند.

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قیمت 
ذرت علوفه ای در بازار اش��اره کرد و گفت: سطح زیرکشت 
ذرت در کش��ور کاهش نیافته و تولید روند یکنواختی دارد 
ام��ا تولید ای��ن محصول دو منظوره )علوف��ه ای و دانه ای( 
است، کشاورزان زمانی که تولید هر کدام از این محصوالت 
برایشان به صرفه تر باشد به سمت تولید آن گرایش دارند.

وی ادامه داد: امس��ال قیم��ت ذرت دان��ه ای در بازار آزاد 
افزایش چشمگیری داشته و به کیلویی 2 هزارتومان رسیده 
بنابرای��ن کش��اورزان ترجیح می دهند یکماه بیش��تر صبر 

کنند و محصولشان را به صورت دانه ای برداشت کنند.
سلطانی گفت: در چنین شرایطی دامدار ناچار است  قیمت 
ذرت علوفه ای را باال ببرد و آن را گرانتر بخرد تا کشاورزان 
تمایل داش��ته باشند که محصول خود را به دامداران عرضه 
کنند. وی با اش��اره به اینکه ه��م اکنون قیمت ذرت علوفه 
ای حدود 600 تومان برای دامدار تمام می شود، ادامه داد: 

سال گذشته این عدد بیش از 200 تومان بود.
س��لطانی با بیان اینکه دامدار م��ی تواند نهاده های دیگری 
را جایگزین ذرت علوفه ای کند، افزود: مساله اینجاست که 
قیمت سایر نهاده ها از ذرت علوفه ای گران تر است، حتی 
کاه نیز قیمت باالتری دارد و همین مساله دامداران را دچار 

چالش می کند.
وی با اشاره به افزایش قیمت سبوس و تصویب نرخ 1000 
توم��ان برای آن، گفت: همه ای��ن افزایش قیمت ها بر روی 
نرخ تمام ش��ده تولید تاثیرگذار اس��ت و هزینه تولید را باال 

می برد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران اعالم کرد؛
کاهش ۳5درصدی قیمت دام سنگین 

به زودی انجام می شود؛
 راه اندازی بازار آب در کشور

پرونده تشکیل بازار آب در کشور سال های سال است 
ک��ه باز مانده و صفحات آن به س��ختی ورق می خورد 
و علی رغم این که از س��ال 1۳95 پیش��نهاد تش��کیل 
بازار آب مطرح ش��د اما تاکنون هیچ نتیجه ای حاصل 
نش��ده و تحقق آن هم چنان در حد وعده  و وعیدهای 

مسئوالن باقی مانده است.
  سال 1۳95 طرح تشکیل بازار آب به صورت آزمایشی 
در چهار استان و چهار دشت در همان استان ها به اجرا 
درآم��ده و قرار بود درنهایت نتیجه آن تا س��ال 1۳96 
منتش��ر ش��ود اما در آن س��ال رحیم میدانی- معاون 
وقت وزیر نی��رو در امور آب وآبفا - اعالم کرد مقدمات 
ایج��اد بازار آب هنوز فراهم نش��ده لذا الزم اس��ت که 
نظام نامه ه��ای متعددی در این باره تدوین ش��ود.وی 
همچنی��ن اعالم کرد: هنوز آمادگ��ی کافی برای ایجاد 
بازار آب در کش��ور وجود ندارد اما باید به این مس��ئله 
توجه کرد که بازارهای محلی مشغول فعالیت هستند.

با تش��کیل بازار آب می توان تا حد زیادی میزان منابع 
و مصارف را مدیریت کرد؛ به عبارت دیگر از این طریق 
می توان با مدیریت بر عرضه و تقاضای آب، بحران منابع 
آبی از جمله منابع زیرزمینی را مهار کرد. فعال کردن 
بازار آب به باور کارشناسان  یکی از راهکارهای مقابله 
با بحران آب در کشور است. بر اساس این گزارش، تقی 
زاده خامس��ی به درباره راه اندازی بازار آب توضیح داد: 
بازار آب در یک اس��تان به زودی راه اندازی می ش��ود. 

استان مدنظر خراسان رضوی است. ایسنا 

 مرکز آمار اعالم کرد؛
۱0.5 درصد، نرخ بیکاری تابستان  
مرک��ز آمار اعالم کرد: در تابس��تان س��ال 1۳9۸ نرخ 
بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر 10.5 درصد است.

نتای��ج طرح آمارگیری نیروی کار در تابس��تان س��ال 
1۳9۸ منتش��ر ش��د. بررس��ی نرخ بیکاری افراد 15 
س��اله و بیش ت��ر نش��ان می دهد ک��ه 10.5 درصد از 
جمعیت فعال )ش��اغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی 
روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن اس��ت که این 
شاخص، نس��بت به فصل مشابه در سال 1۳9۷، 1.۸ 

درصد کاهش یافته است.
در تابستان 1۳9۸، به میزان 44.9 درصد جمعیت 15 
ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در 
گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات 
نرخ مش��ارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ 
نس��بت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان 1۳9۷( 
0.2درصد افزایش داش��ته است. جمعیت شاغلین 15 
ساله و بیشتر در این فصل 24 میلیون و ۷51 هزار نفر 
بوده که نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل ۸44 هزار 
نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش های 
عمده اقتصادی نش��ان می دهد که درتابستان 1۳9۸، 
بخ��ش خدم��ات ب��ا 49.1  درصد بیش  ترین س��هم 
اش��تغال را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. در مراتب 
بعدی بخش های صنعت با ۳2.0 درصد و کشاورزی با 
19.0درص��د قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 
س��اله حاکی از آن است که 26.1 درصد از فعاالن این 
گروه سنی در تابستان 1۳9۸ بیکار بوده اند. فارس

گزارش

 پایان شناسایی ۳دهک ثروتمند 
سخنگوی ستاد حذف یارانه اعالم کرد؛


