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 توليدكنندگان پوشاك 

در تنگناي عرضه  به بازار 
در دو س�ال اخي�ر همزم�ان با ش�يوع وي�روس كرونا در كش�ور 
توليدكنندگان پوشاك با مش�كالتي براي عرضه مواجه شدند. به 
گفته رئيس اتحاديه پوش�اك برگزاري نمايش�گاه هاي تخصصي 
پوش�اك، مد و لباس در س�ال هاي گذش�ته با مخالفت س�ازمان 
نمايش�گاه ها مواجه مي ش�د، اما امس�ال با همكاري اتاق اصناف 
ايران و نمايشگاه شهرآفتاب در ۲۰ مهر نمايشگاه پوشاك برگزار 
مي شود تا بنگاه های كوچك و متوسط با حضور در اين نمايشگاه 
و ارتباط ب�ا صنوف توزيع�ي بتوانند زيان ش�ان را جب�ران كنند. 
صنعت پوشاك ايران سال هاست با واردات و قاچاق عجين شده است. از 
سال ۹۷ تاكنون واردات رسمي پوشاك متوقف شده اما قاچاق همچنان 
وجود دارد. از آنجا كه در سه س��ال گذشته فرهنگ سازي و برند سازي 
پوشاك ايراني بسيار ضعيف بوده است، مردم همچنان به دنبال پوشاك 
خارجي هستند. بعضاً توليدكنندگان داخلي پوشاك برند هاي خارجي 
روي لباس مي زنند تا با قيمت گران تر بفروشند و مشتري هاي بيشتري 
جذب كنند. فعاالن بازار معتقدند با ممنوعيت واردات رسمي پوشاك، 
پوشاك داخلي با افزايش قيمت مواجه شده است، زيرا توليدكنندگان كه 
رقيبي در بازار ندارند در بازاري انحصاري جوالن مي دهند و قيمت ها را 
روزانه و هفتگي گران مي كنند. در اين ميان اتحاديه نيز نظارتي بر تعيين 
قيمت ها ندارد، زيرا پوشاك جزو كاالهايي است كه تعيين قيمت مصوب 
ندارد. برخي برند هاي مد و لباس كه در سه سال اخير پا گرفته اند نيز با 

قيمت هاي بسيار باال عرضه مي شوند و در دسترس عموم نيستند. 
در اين خصوص رئيس اتحاديه توليدكنندگان پوشاك در يك نشست 
خبري از تنگناهاي توليدكنندگان براي عرضه كاالي توليدي ش��ان 
خبر داد و گفت: از زمان وزارت شريعتمداري تاكنون هربار كه اتحاديه 
درخواست برگزاري نمايشگاه تخصصي پوشاك را مي داد، به بهانه هاي 
مختلف موافقت نمي شد. ابوالقاسم ش��يرازي افزود: امسال به منظور 
حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوس��ط و عرضه پوش��اك در بازار، با 
همكاري اتاق اصناف ايران و مديريت نمايش��گاه شهرآفتاب قرار شد 
نمايشگاهي با حضور ۱۰۰ توليدكننده و ۱۰ برند داخلي در شهرآفتاب 
برگزار شود تا با ارتباط نزديك با صنوف توزيعي، گرهي كه در بخش 

فروش و توزيع پوشاك داخلي افتاده است، باز شود. 
وي تأكيد كرد: اين نمايشگاه ۲۰ تا ۲۳ مهر در اين مكان برگزار مي شود 

و قرار است نشستي براي توسعه صادرات برگزار شود. 
....................................................................................................................

كاهش ۸۰ هزارتني توليد پسته ايران 
مدي�ر كل ميوه هاي سردس�يري معاون�ت باغبان�ي وزارت جهاد 
كشاورزي از كاهش ۸۰ هزارتني پسته ايراني در سال ۱4۰۰ نسبت 
به س�ال ۹۹ خبرداد و گفت: تغييرات اقليمي، خشكسالي، عوامل 
جوي شامل سرمازدگي بهاره، كاهش بارندگي و افزايش بي سابقه 
دماي ه�وا در زمان تلقيح گل پس�ته عل�ل كاهش توليد اس�ت. 
داراب حس��ني در گفت و گو با ايرنا درباره وضعيت توليد پسته كشور 
و علل كاه��ش توليد افزود: امس��ال با توجه به خشكس��الي و كاهش 
بارندگي ها توليد ۲۷۸ هزارو ۴۲۶ تن پسته در كشور پيش بيني شده كه 

نسبت به توليد سال گذشته كاهش ۸۰ هزارتني را نشان مي دهد. 
مدير كل ميوه هاي سردسيري معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي 
اظهار داشت: س��ال گذش��ته ) ۱۳۹۹( ۳۵۸ هزارو ۲۴۴ تن پسته در 
سطح ۵۲۵ هزارتن توليد شده بود. وي سرانه مصرف پسته در ايران را 
حدود ۷۰۰ گرم در سال دانست و گفت: اكنون ۲۵ استان توليدكننده 
پسته كشور هستند كه استان هاي كرمان، خراسان رضوي، يزد، فارس، 
خراسان جنوبي، سمنان، مركزي، قم، سيستان و بلوچستان، تهران، 

اصفهان در توليد اين محصول پيشرو هستند. 
وي درباره وضعيت آبي اس��تان هاي توليدكننده پسته افزود: براساس 
آخرين آمار وزارت جهاد كشاورزي در س��ال ۱۳۹۸ سطح زيركشت 
پسته در ايران ۵۱۸ هزار و ۹۱۷ هكتار است كه از اين ميزان ۱۱ هزارو 
۹۷۳ هكتار آن آبي غير ب��ارور، يك هزارو ۲۵۳ هكت��ار ديم غيربارور 
)در مجم��وع ۱۱۳ه��زارو۲۲۶ هكت��ار غيرب��ارور( و همچنين ۴۰۵ 
هزارو ۵۸۳هكتار آبي ب��ارور و ۱۰۸ هكتار آن ديم ب��ارور )در مجموع 
۴۰۵هزارو۶۹۱ هكتار( اس��ت كه با توجه به وقوع پديده تغيير اقليم، 

مناطق كشت و كار اين محصول با مشكل كمبود آب روبه رو هستند. 
مدير كل ميوه هاي سردسيري معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي 
درباره كيفيت پسته توليدي كشور با وجود خشكسالي ها اظهار داشت: 
اگر چه در برخي مناطق پسته كاري كشور عملكرد محصول تحت تأثير 
وقوع پديده تغيير اقليم قرار گرفته است، با اين حال كيفيت پسته ايران 

همچنان عالي است. 
  پيش بيني افزايش توليد پسته در مناطق غرب و شمال غرب 

كشور در آينده نزديك
حسني ادامه داد: اگر چه به نظر مي رس��د به دليل وقوع پديده تغيير 
اقليم و محدوديت منابع آبي، ميزان توليد و عملكرد پسته در چشم انداز 
كوتاه مدت در مناطق توليد پسته در مركز و شرق كشور  كاهش يابد، 
اما با توجه به اينكه پسته جزو گياهان متحمل به تنش هاي خشكي و 
شوري بوده و از طرف ديگر با توجه به گسترش مناطق كشت و پرورش 
اين محصول ارزشمند اقتصادي در غرب و شمال غرب كشور كه داراي 
منابع آبي بيش��تر و خاك حاصلخيزتر هستند، پيش بيني مي شود در 
آينده نزديك، توليد و عملكرد اين محصول با افزايش چشمگيري همراه 

باشد و بالطبع ميزان صادرات اين محصول نيز افزايش يابد. 
بررسي هاي ميداني نشان مي دهد امس��ال قيمت هر كيلوگرم پسته 
تازه در بازار به طور ميانگين بين ۱۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزارتومان و پسته 
خشكباري با قيمت هايي بين ۲۵۰ هزار تا ۳۵۰ هزارتومان در بازار به 

فروش مي رسد. 
براساس نرخنامه ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران هر كيلوگرم پسته 

تازه بين ۹۰ هزار تا ۱۲۵ هزار به فروش مي رسيد.
....................................................................................................................

بخشودگي جرايم ديركرد بيمه شخص ثالث 
از ۱۷ مهرماه تا ۶ آبان

بيمه مرك�زي اع�الم ك�رد جراي�م ديرك�رد بيمه ش�خص ثالث 
تمام�ي وس�ايل نقلي�ه موت�وري از تاري�خ ۱۷ مهرماه تا شش�م 
آب�ان م�اه س�ال ج�اري ب�ه م�دت ۲۰روز بخش�وده مي ش�ود. 
به گزارش ايرنا، رئيس مجمع عمومي صندوق تأمين خسارت هاي بدني 
با پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي مبني بر بخشودگي جرايم ديركرد 

بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني موافقت كرد.
جرايم ديركرد بيمه شخص ثالث تمامي وسايل نقليه موتوري زميني 
براي حمايت از اقشار آسيب پذير، پيش��گيري از آسيب هاي اجتماعي 
به دليل شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه ناشي از تحريم هاي ظالمانه و 
پاندمي ويروس كرونا و در راستاي ترويج فرهنگ بيمه و افزايش ضريب 
نفوذ بيمه اي و همچنين به مناسبت حلول ماه ربيع االول و هفته وحدت 
از تاريخ ۱۷ مهرماه تا ششم آبان ماه سال جاري به مدت ۲۰ روز بخشوده 
مي شود. الزم به ذكر است اين بخشودگي ش��امل افرادي مي شود كه 
بيمه نامه يك س��اله خريداري كنند. همچنين با تصميم شواري عالي 
بيمه مركزي، نرخ بيمه ثالث وسايل نقليه ۱۴۰۰ با ۳۷ درصد ) ۸/۵درصد 
تخفيف شرايط كرونا( رشد نسبت به سال ۹۹ به اين صورت اعالم شد كه 
وسايل نقليه كمتر از چهار سيلندر يك ميليون و ۹۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، 
پيكان، پرايد و س��پند ۲ميليون و ۲۹۴ هزار و ۳۰۰ تومان، ساير چهار 
س��يلندرها ۲ ميليون و ۶۹۷ هزار و ۱۰۰ تومان و بيش از چهار سيلندر 

۳ميليون و ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان بايد بپردازند.

بدهي دولت به بانك مركزي در دولت روحاني 
با رشد ۱۲برابري از محدوده ۱4هزار ميليارد 
تومان ب�ه بي�ش از ۱6۰ هزار ميلي�ارد تومان 
رس�يد، بدين ترتي�ب دولت ه�ای يازدهم 
و دوازده�م ك�ه دم از انضباط پول�ي و مالي 
مي زدن�د در عم�ل دچ�ار بي انضباطي مالي 
ش�دند، ب�ه ط�وري ك�ه دول�ت س�يزدهم 
را ب�ا انبوهي از بدهي ه�ا روب�ه رو كرده اند. 
دولت حس��ن روحان��ي چنان سياس��ت هاي 
دولت های نه��م و دهم را به ب��اد انتقاد گرفت 
كه عامه مردم تصور مي كردند، عملكرد دولت 
مذكور حداقل در حوزه اقتصاد مطلوب باشد، 
اما با انتش��ار گزارش هاي اقتصادي منتهي به 
دولت دوازده��م به اين نتيجه مي رس��يم كه 
عملكرد اين دولت در حوزه اقتصاد مناس��ب 

نبوده است. 
 رك��ود همراه با تورم مدت هاس��ت با كس��ري 
بودجه دولت درآميخته است و شرايط اقتصادي 
را روز ب��ه روز پيچيده تر مي كند، مش��كل اين 
است كه بدهي هاي برجا مانده از دولت حسن 
روحاني، دولت سيزدهم را در همين ابتداي كار 
با تنگناي اقتصادي قاب��ل مالحظه اي روبه رو 

كرده است. 
برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند اگر دولت 
حسن روحاني با تحريم روبه رو بود، منابع صندوق 

توسعه ملي و همچنين استقراض هاي پي درپي 
از بانك مركزي و بانك ها و انتش��ار اوراق بدهي 
وضعيتي را پديد آورد كه دولت بتواند دوران خود 
را سپري كند، اما دولت سيزدهم عالوه بر تحريم 
با چالش هزينه هاي جاري و بدهي هاي برجاي 

مانده از دولت پيشين روبه رو است. 
در ابتداي روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در 
ش��هريور ۱۳۹۲ بدهي دولت به بانك مركزي 
حدود ۱۴ هزار ميليارد تومان ب��ود، اما اين رقم 
به دليل بي انضباطي مالي دول��ت در مردادماه 
۱۴۰۰، به رقم ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ ميليارد تومان 
رسيد، در واقع در دوره هشت ساله دولت روحاني 
بدهي دولت )بدون احتساب بدهي شركت هاي 

دولتي( بيش از ۱۲برابر شده است. 
حجم پايه پولي مرداد امس��ال ب��ا ۴۲/۱درصد 
افزايش نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل، به 
۵۱۵ هزار و ۹۴۰ ميليارد تومان رسيد كه رشد 
۲۰۷ درصدي بده��ي دولت به بان��ك مركزي 
اصلي ترين عامل رش��د پايه پولي در اين دوره 

بوده است. 
براس��اس آمار بانك مركزي از متغيرهاي پولي 
در پايان مرداد  امسال، حجم نقدينگي در پايان 
اين ماه به عدد ۳ هزار و ۹۲۱ هزار و ۴۳۰ ميليارد 
تومان رس��يده كه نس��بت به مردادماه س��ال 
گذشته ۳۹/۱درصد و در پنج ماه ابتداي امسال 

۱۲/۸درصد رشد داشته است. حجم پايه پولي 
در پايان اين ماه ۵۱۵ هزار و ۹۴۰ ميليارد تومان 
محاس��به شده كه نس��بت به ماه مش��ابه سال 
 قبل ۴۲/۱درصد و در پنج ماه ابتدايي امس��ال 

۱۲/۴درصد رشد داشته است. 
در اجزاي پايه پولي، بيشترين رشد مربوط به 
خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي 
بوده، به ط��وري كه تنها در پنج م��اه ابتدايي 
امس��ال بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 
۲۵۶/۳درصد افزايش داش��ته، اي��ن رقم در 
۱۲ماه منته��ي به مردادم��اه ۲۰۷/۱۴درصد 

بوده است. 
ساير اجزاي پايه پولي مانند خالص دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي و مطالبات بانك مركزي از 
بانك ها به ترتيب ۲/۴درصد و ۶/۱ درصد در پنج 

ماه ابتدايي امسال افزايش داشته اند. 
ضريب فزاينده در پايان مردادماه امسال ۷/۶ بوده 
كه نسبت به اسفندماه سال گذشته ۰/۳درصد 
افزايش يافته اما در مقايس��ه با مردادماه س��ال 

گذشته ۲/۱درصد كمتر شده است. 
به گزارش فارس، دولت دوازدهم كه مدتي پيش 
س��كان قوه مجريه را به دولت سيزدهم تحويل 
داد، كس��ري بودجه قابل توجه��ي را از خود به 

يادگار گذاشت. 
علت اي��ن كس��ري بودجه، افزايش ش��ديد 

هزينه هاي جاري دولت در پرداخت دستمزد 
و حقوق بود و در مقاب��ل، دولت اقدام جدي 
و مثمرثمري ب��راي افزايش درآمدهاي خود 
به روش هاي مختلف از جمل��ه اخذ ماليات 
از بخش ه��اي غيرمول��د و اخ��ذ ماليات از 
ثروتمندان انجام نداد و همين مسئله موجب 
افزايش ش��كاف بين درآمدها و هزينه هاي 

دولت شد. 
براساس برآوردهاي اوليه، كسري بودجه سال 
۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود 
و دولت روحاني كه به دولت تدبير و اميد مشهور 
شده بود، در پنج ماه ابتدايي امسال استقراض 
قابل توجهي از بانك مركزي كرد تا بتواند بودجه 

پنج ماه ابتدايي سال را تأمين كند. 
همين مس��ئله موجب افزايش قيمت كاالها و 
خدمات در اقتصاد ايران ش��ده است، به همين 
دليل بود كه وزير اقتصاد، رئيس جمهور و رئيس 
كل بانك مركزي يكي از مهم ترين برنامه هاي 
خود را كنترل كسري بودجه و توقف استقراض 

دولت از بانك مركزي عنوان كردند. 
   ميزان بدهي هاي خارجي ايران 
۸ ميليارد و ۸4۰ ميليون دالر است

گزارش جديد بانك مركزي از گزيده آمارهاي 
اقتص��ادي نش��ان مي دهد مي��زان بدهي هاي 
خارجي كشور در پايان مرداد ماه سال جاري به 
رقم ۸ميليارد و ۸۴۰ ميليون دالر رسيده است. 
ميزان بدهي هاي كوتاه مدت كش��ور ۲ ميليارد 
و ۴۸۰ ميلي��ون دالر و بدهي ه��اي بلندم��دت 
ايران ني��ز ۶ ميليارد و ۳۶۰ ميلي��ون دالر اعالم 

شده است. 
از س��وي ديگر، معادل يورويي بدهي خارجي 
ايران ۷ ميلي��ارد و ۵۵۵ ميليون يورو اس��ت كه 
۵ميلي��ارد و ۴۳۶ ميليون يورو از اي��ن ميزان، 
حجم بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت بوده و 
۲ميليارد و ۱۱۹ ميليون يورو حجم بدهي هاي 

كوتاه مدت است. 
اين در حالي اس��ت كه مي��زان بدهي خارجي 
كشور در پايان مردادماه س��ال گذشته معادل 
۸ ميلي��ارد و ۹۳۵ ميليون دالر ب��وده و ميزان 
بدهي هاي كوتاه م��دت كش��ور يك ميليارد و 
۷۵۵ ميليون دالر و بدهي هاي بلندمدت ايران 
نيز ۷ ميلي��ارد و ۱۸۰ ميليون دالر اعالم ش��ده 
است، البته اين شاخص در پايان سال گذشته 
نيز معادل ۹ ميليارد و ۱۴۲ ميليون دالر بوده و 
ميزان بدهي هاي كوتاه مدت كشور يك ميليارد 
و ۹۶۶ ميليون دالر و بدهي هاي بلندمدت ايران 
نيز ۷ ميليارد و ۱۷۶ ميليون دالر بوده اس��ت، 
بنابراين ميزان بدهي هاي خارجي كش��ور در 
پايان مرداد ماه س��ال جاري نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل و پايان سال گذشته با كاهش 

مواجه شده است.

هر چند انتقادهايي ب�ه قيمت باالي لوازم 
خانگي توليد داخل وج�ود دارد، اما تالش 
فعاالن صنعت ل�وازم خانگي در ش�رايط 
تحريم براي رش�د توليد قابل توجه است، 
به همين جهت جا دارد به توليد كنندگان 
صنعت فوق فرصتي داده ش�ود ت�ا عالوه 
بر رش�د تيراژ نرخ هاي خود را نيز كنترل 
كنند، در همين راستا وزير صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در سال ۱4۰4 نسبت صادرات 
به واردات لوازم خانگي دو برابر مي ش�ود. 
تا زمان��ي ك��ه كش��ورهاي تبعيت كننده از 
تحريم هاي ضد  ايراني امريكا ببينند به رغم 
عدم آزاد س��ازي منابع ارزي اي��ران در اين 
كشورها باز هم تقاضا براي واردات كاالهاي 
اين دست كش��ورها به ايران وجود دارد، هم 
از تحريم ايران پي��روي مي كنند و هم اينكه 
تجارش��ان كاالهاي خود را به يك ش��كل به 
ايران مي فروشند، از اين رو بايد تقويت توليد 
در حوزه هاي��ي چون لوازم خانگي را بس��يار 
جدي گرفت، به ويژه اينكه مواد اوليه توليد و 
ساخت اغلب قطعات مورد نياز صنعت لوازم 
خانگي در ايران وجود دارد و ايران مي تواند 
در حوزه ل��وازم خانگي بع��د از صادرات كاال 
به كش��ورهاي منطقه بازاره��اي ديگر را نيز 

فتح كند. 
ماجراي منابع بلوكه شده ايران در كره جنوبي 
سر دراز دارد، گفته مي شود ايران در بانك هاي 
كره اي ح��دود ۷ ميلي��ارد دالر منابع بلوكه 
ش��ده دارد كه مقامات كره جنوبي به تبعيت 
از تحريم ه��اي اقتصادي ض��د ايراني امريكا 
اين منابع را بلوكه كرده اند، حتي در مقطعي 
عبدالناصر همتي، رئيس كل پيش��ين بانك 
مركزي كره اي ها را تهديد كرد كه اگر منابع را 
آزاد نكنند، واردات لوازم خانگي كره اي را به 
ايران مسدود مي كند، اما مقامات كره اي چون 
مي دانستند مس��ير براي ورود لوازم خانگي 

كره اي به بازارهاي ايران باز است، اعتنايي به 
تهديد مقام ايراني نكردند و باز هم منابع ارزي 

ايران را در بانك هاي خود بلوكه كردند. 
غرض از بيان ماجراي فوق اين بود كه بگوييم 
كره اي ها هم پول ايران را ندادند و هم اينكه 
از بازار ايران براي ارس��ال لوازم خانگي بهره 
بردند، بسياري از كشورهاي ديگر در شرايط 
كنوني هم از تحريم هاي ض��د ايراني امريكا 
تبعيت مي كنن��د و هم اينكه به يك ش��كل 
از بازار ايران بهره مند مي ش��وند، با توجه به 
مختصات فوق زمان آن رسيده است حداقل 
ايران در حوزه هايي كه براي توس��عه توليد 
مزيت دارد، تقويت ش��ود و نيروهاي داخلي 
براي توسعه بخش هايي چون لوازم خانگي 

فعال شوند. 
بي ش��ك اگر مبارزه با قاچاق كاال و ارز جدي 
گرفته مي شد و در عين حال توليد كنندگان 
داخل��ي لوازم خانگ��ي در گذش��ته م��ورد 
حمايت ه��اي مؤثر در جهت توس��عه كيفي 

و كمي ق��رار مي گرفتن��د، مقام��ات كره اي 
نمي توانس��تند در مقابل تهدي��د رئيس كل 
پيش��ين بانك مركزي عالوه بر لبخند زدن از 
تحريم هاي ضد ايراني امريكا تبعيت كنند و 
كاالهايشان را نيز در بازار ايران عرضه كنند. 

به گزارش فارس، س��يد رضا فاطمي امين، 
وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در 
نشست هم انديش��ي با توليدكنندگان لوازم 
خانگي و بررس��ي اه��داف و برنامه هاي اين 
صنعت گفت: بايد مشكل مقياس و اندازه هاي 
توليد و نيز تنوع محصول و قيمت تمام شده 
را حل كني��م و نبايد توليدكنن��دگان درجا 
بزنند. وظيفه دول��ت تنظيم گري، هدايت و 

سياست گذاري است. 
وزير صنعت همچنين تأكيد ك��رد: در حال 
حاضر نس��بت به صادرات ل��وازم خانگي به 
واردات قابل دفاع نيست، اما اگر همين روند 
پيش برود، تا دو سال آينده اسفناك مي شود. 
بايد برنامه ريزي كنيم كه سال آينده نسبت 

صادرات به واردات لوازم خانگي به ۵۰ درصد 
برسد. اين رقم در سال ۱۴۰۲ به نسبت يك به 
يك برسد و در سال ۱۴۰۴ نسبت صادرات به 

واردات دو برابر شود. 
در اين نشس��ت همچنين اعالم ش��د: ميزان 
رشد لوازم خانگي در سال گذشته نسبت به 
س��ال قبل خود ۷۸ درصد محقق شده است. 
توليد امس��ال لوازم خانگي ۱۲ درصد با رشد 
همراه بوده، اما نسبت به سال ۹۶ كه تحريم ها 
وجود نداش��ت و مش��كالت ارزي نبود، رشد 
۳۰ درص��دي در توليد لوازم خانگ��ي اتفاق 

افتاده است. 
در اين نشست همچنين پيمان پاك، رئيس 
سازمان توسعه تجارت  گفت: طي چهار سال 
آينده بايد حداقل ۳۵ ميلي��ارد دالر از محل 
صادرات لوازم خانگي به دس��ت آورديم، در 
اين زمينه سازمان توسعه تجارت با همكاري 
صاحبنظ��ران در راس��تاي اولويت بن��دي و 
همچنين پ��روژه صادرات مح��ور، كمك به 
لجستيك، قوانين و مقررات ارزي و اصالح آن 

در جهت توسعه صادرات دنبال مي شود. 
وي همچنين گفت: رايزني بازرگاني به كشور 
عراق و س��وريه داريم و مطالعه اي شده است 
كه با توليدكنندگان لوازم خانگي در س��اير 
كشورها به صورت مشترك توليد شود تا بحث 
كيفيت و قيمت بهتر ش��ود. رئيس سازمان 
توسعه تجارت افزود: در حال حاضر در عراق 
رايزن بازرگاني و مراكز تجاري براي صادرات 

كاالي لوازم خانگي ايراني وجود دارد. 
پيمان پاك همچنين به بحث برندس��ازي، 
اعتبار خريد و مراودات مالي با كش��ورهاي 
همس��ايه اش��اره كرد و گفت: همچنين در 
حوزه كشورهاي شبه قاره هند و كشورهاي 
مش��ترك المنافع رايزن ه��اي بازرگاني را 
فعال كرديم تا بازار براي محصوالت ايراني 

ايجاد كنند.

 وزير صمت: صادرات لوازم خانگي تا سال 1404 
بايد دو برابر شود

 نگاهی به آخرين آمار
از كسری آب تهران

كاهش شديد س�طح منابع آب و پاييز كم بارش امسال، شرايط 
متفاوتي براي كش�ور و به ويژه اس�تان تهران فراه�م آورده و 
س�ال س�ختي را به لحاظ تأمين مطمئن و پاي�دار آب رقم زده 
و وضعي�ت تأمي�ن آب را ب�ا چالش ج�دي مواجه كرده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، تهران در شرايطي به فصل پاييز و شروع سال آبي 
جديد وارد شده كه با كس��ري ۳۱۴ ميليون مترمكعبي منابع آب، 
نسبت به سال گذشته مواجه است و كارنامه سال آبي ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ 
را در حالي مي بنديم كه ميزان بارش هاي كشور در مقايسه با متوسط 
بلندمدت با كاهش ۵۰درصدي مواجه ب��وده، به طوري كه ورودي 
سدهاي تأمين كننده آب تهران كاهش ۴۰درصدي داشته است. اين 
در حالي است كه مطابق پيش بيني ها امسال پاييزي كم بارش داريم 
و پيش بيني هاي سازمان هواشناسي نيز از بارش هاي كمتر از نرمال 
در پاييز و افزايش نيم تا دو درجه اي دما در مقايسه با آمار بلندمدت 

در فصل پاييز حكايت دارد. 
از سوي ديگر بارش هاي احتمالي صرفاً در ارتفاعات صورت خواهد 
گرفت. در چنين شرايطي متوس��ط مصرف آب در تهران ۳ميليارد 
و ۳۰۰ميلي��ون ليتر )معادل ۳ميليون و ۳۰۰ ه��زار متر مكعب( در 
شبانه روز است كه با در نظرگرفتن اين رقم، مي توان گفت تهران به 
ميزان ۱۰۰روز مصرف شهروندانش نسبت به سال گذشته با كمبود 

آب روبه رو است. 
بر اس��اس آمار موجود، هر تهراني ب��ه طور متوس��ط ۲۴۰ليتر در 
ش��بانه روز آب مصرف مي كند، در حالي  كه متوس��ط كشوري اين 

عدد ۲۰۰ ليتر است. 
از س��وي ديگ��ر هم اكن��ون س��رانه آب هر نف��ر در كش��ور حدود 
هزارو۶۰۰مترمكعب اس��ت، در حالي  كه اين ع��دد براي تهراني ها 
تنها ۳۵۰مترمكعب است و همين مسئله موجب شده است سرانه 
آب در تهران حدود يك پنجم متوسط كشور باشد. همين امر باعث 
شده است استان تهران بعد از سيستان و بلوچستان دومين استان 
فقير از نظر منابع آبي معرفي ش��ود. جمعيت باال و س��رانه مصرف 
باالي آب اين استان از داليل كسب اين رتبه ناخوشايند است. گذر 
از چنين شرايطي نيازمند اتخاذ راهكاري س��ريع و زودبازده است. 
كاهش مصرف، رعايت شيوه هاي مديريت مصرف و پرهيز مصارف 

غيرضروري يكي از اين راهكارهاست. 
۱۰درصد كاهش مصرف در هر خانوار اقدامي راهگشا در اين شرايط 
است. اين ميزان كاهش بسيار ناچيز است و به هيچ عنوان لطمه اي 
به نيازهاي روزمره خانواده ها و رفاه خانواده وارد نمي كند، اما كمك 

زيادي به تأمين آب در اين روزهاي بي باران خواهد بود. 
در اين شرايط، ضروري است مصارف ساير حوزه ها )غيرشرب( نظير 
كشاورزي، صنعت و فضاي سبز ش��هري مورد بازنگري جدي قرار 
گيرد؛ چراكه بخش اعظمي از مص��ارف آب در اين حوزه ها صورت 

مي گيرد. 
....................................................................................................................

كاهش ۶درصدي مشتركان پرمصرف برق 
با اعمال سياست هاي تعرفه اي 

اعم�ال  ب�ا  گف�ت:  تواني�ر  توزي�ع  هماهنگ�ي  مع�اون 
سياس�ت هاي تعرف�ه اي و تعيي�ن تش�ويقي و س�ختگيرانه، 
ش�يوه مص�رف ب�رق در بخ�ش خانگ�ي اص�الح مي ش�ود. 
به گزارش مهر به نقل از صدا و س��يما، غالمعلي رخشاني مهر با اشاره 
به كاهش ۶درصدي تعداد مش��تركان پرمصرف از ابت��داي آبان ماه 
س��ال گذش��ته تاكنون افزود: همچنين درصد زيادي از مش��تركين 
خوش مصرف به مشترك كم مصرف تبديل شده اند و مي توان گفت با 
اعمال سياست هاي تشويقي و سختگيرانه مي توان در بخش خانگي از 
نظر مديريت مصرف و همچنين استفاده از وسايل كم مصرف و پربازده 
بسيار اثرگذار بود.  وي با اشاره به ايجاد رابطه دوسويه با مشتركين 
از طريق س��امانه برق من گفت: با ايجاد اين س��امانه قبض برق به 
صورت كامل و با جزئيات بيشتر نسبت به قبوض قديمي در اختيار 
مشتركين برق قرار مي گيرد كه اين امكان به مشترك كمك مي كند 
وضعيت مصرف برق خود را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

و ديگر مشتركان بررسي كند. 
معاون هماهنگي توزيع توانير ب��ا بيان اينكه با كمك اين س��امانه به 
مشتركان پرمصرف و خيلي پرمصرف هشدار ارس��ال مي شود، ادامه 
داد: عالوه بر اين روش، از طريق پيامك نيز به مشتركان هشدار ارسال 

مي شود تا مشترك در جريان وضعيت مصرف خود قرار بگيرد. 
رخش��اني مهر در خصوص عل��ت در اولويت قرار نگرفت��ن قطع برق 
مش��تركان خيلي پرمصرف در زمان اوج مصرف ب��رق گفت: در حال 
حاضر كنتورهاي هوش��مند كه امكان كنترل و قطع برق مش��تركان 
پرمصرف را از راه دور فراهم مي كند، فقط براي مش��تركان ديماندي 
در بخش صنايع، اداري، تجاري، كشاورزي و خانگي كه مصرف بااليي 
دارند نصب شده است و همه مشتركان به اين سيستم وصل نيستند 

كه بتوان برق آنها را قطع كرد. 
وي افزود: ما به مشتركان پرمصرف هشدار ارسال مي كنيم، اما اگر باز 
هم الگوي مصرف را رعايت نكنند، براي مراجعه جهت قطع برق حتماً 

اين مشتركان در اولويت قرار مي گيرند. 
....................................................................................................................

پيش بيني رشد 2/۱درصدي بانك جهاني 
براي اقتصاد ايران 

بانك جهاني در آخرين گزارش خود درباره اقتصاد هاي خاورميانه 
و شمال آفريقا از رشد خوب اقتصادي ايران براي سال جاري خبر 
داد و پيش بيني كرد رش�د اقتص�ادي ايران به ۲/۱درصد برس�د. 
به گزارش فارس ب��ه نقل از ني��وز، بانك جهان��ي در آخرين گزارش 
خود درباره اوضاع اقتصادي كش��ورهاي خاورميانه و ش��مال آفريقا 
از رش��د اقتصادي كش��ورمان براي س��ال ج��اري خب��ر داد. بانك 
جهاني مي گوي��د اقتص��ادي منطقه رش��د نامتوازني را براي س��ال 
جاري و همزمان با بهبود متف��اوت اوضاع در آنه��ا در دوران عبور از 
همه گيري كرونا تجربه خواهند كرد اما كشورمان رشد ۲/۱درصدي 
خواهد داش��ت كه نسبت به س��ال گذش��ته عملكرد خوبي به شمار 
 مي رود. بان��ك جهاني رش��د اقتصادي اي��ران براي س��ال ۲۰۲۰ را 

۱/۷درصد اعالم كرده است. 
اين بانك البته هشدار داده كه كش��ورهاي منطقه خاورميانه از جمله 
ايران تحت تأثير نوسانات قيمت نفت در بازار جهاني ممكن است با افت 

و خيزهايي در حوزه رشد اقتصادي مواجه شوند.
....................................................................................................................

 كاهش ۱۰ درصد قيمت 3 محصول لبني
ابالغ شد

جزئيات تخفيف ۱۰ درصدي سه قلم محصول لبني كه دو روز پيش 
وزير جهاد كشاورزي براي اجرا از هفته جاري خبر داده بود، اعالم شد. 
به گزارش فارس دبير انجمن صنايع فرآورده هاي لبني  ايران در نامه اي 
به اعضاي محترم انجمن صناي��ع فرآورده هاي لبني ، جزئيات تخفيف 
۱۰درصدي س��ه قلم محصول لبني را ك��ه دو روز پي��ش وزير جهاد 

كشاورزي براي اجرا از هفته جاري را خبر داده بود، اعالم كرد. 
در اين نامه به قيمت هاي جديد س��ه محصول ش��ير، ماست و پنير و 

قيمت هاي جديد به تخفيف ۱۰ درصد تأكيد شده است.
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