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وزیر صنعت،معدن و تجارت خبر داد:

 ۲۲توافق در حوزه صنعتی
و تجاری میان ایران و عراق

هشدار در مورد استفاده از
مواد محترقه دستساز؛

مرگ ،قطع عضو و کوری
از عوارض آسیبهای
چهارشنبه آخر سال

صفحه 3
مطابق قیمت روزهای گذشته؛

پرواز قیمت مرغ
به  ۱۷هزار تومان

قیمت مرغ در بازار دیروز مطابق روزهای گذشته
سیر صعودی داشت .قیمت مرغ دیروز  ۲۱اسفند با ۲۰۰
تومان افزایش به  ۱۶هزار و  ۹۰۰تومان رسید .قیمت باقی
اقالم هم به شرح زیر است :مرغ تازه - 16900 :مرغ سبز:
 - 19800سینه بیاستخوان - 28800:سینه با کتف:
 - 27400سینه با استخوان - 17900 :ران پاک کرده:
 - 24900ران مرغ - 17300 :بال مرغ -16000 :کتف:
 -17000کردن - 6800 :بوقلمون درسته - 33800 :ران
بوقلمون - 36800 :سینه بیاستخوان بوقلمون- 45800 :
مغزران بوقلمون47800 :

خبر
با اشاره به افزایش قیمت مرغ در
روزهای گذشته

عرضه روزانه  ۲۰۰۰تن گوشت
مرغ در بازار

معاون وزیر صنعت :روزانه ۲۰۰۰
تن گوشت مرغ برای کاهش قیمتها در
بازار عرضه خواهد شد
دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره
به افزایش قیمت مرغ در روزهای
گذشته گفت :از شنبه هفته آینده
مرغ به میزان قابل توجهی وارد کشور
خواهد شد و ده هزار تن گوشت مرغ و
 ۱۰هزار تن گوشت قرمز نیز از محل
ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی
با کمک شرکت پشتیبانی امور دام به
صورت گسترده در میادین میوه و
تره بار و فروشگاههای منتخب عرضه
خواهد شد و امیدواریم با این حجم
عرضه شاهد شرایط بهتری درقیمتها
باشیم.
عباس قبادی خاطرنشان کرد :در
جلسه ستاد تنظیم بازار قرار بر این شد
نظاارتها در زنجیره تولید مرغ تشدید
شود و از ابتدای زنجیره تولید یعنی از
مرغداریها تا کشتارگاه و فروشگاهها
فاکتور صادر و قیمتهای عرضه به طور
واضح مشخص باشد.
معاون وزیر صمت افزود :بر
اساس گزار شها از ورود مرغ به
برخی استا نها جلوگیری شده که
دستور داده شد در برخی از استا نها
از جمله تهران ،گلستان ،زنجان و
مازندران که تامین کننده گوشت
مرغ هستند شرایطی به وجود آید
که از ورود گوشت مرغ جلوگیری
نشود.
قبادی گفت :متخلفان با تشکیل
پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی
میشوند و با گرانفروشان برخورد جدی
میشود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه امروز
ستاد تنظیم بازار گفت :در جلسه امروز
با حضور مسئوالن ستادهای تنظیم بازار
برخی از استانها از جمله سیستان و
بلوچستان درباره واردات گوشت به طور
مفصل صحبت شد.
قبادی گفت :در این جلسه در
خصوص نمایشگاههای عرضه مستقیم
کاال و استقبال مردم گزارشی ارائه و
مقرر شد که فروشگاههای زنجیرهای با
تخفیفهای ویژه در این ایام کاالهای
خود را عرضه کنند.
وی درباره بازار میوه شب عید نیز
گفت :به استانداران و مجموعه تنظیم
بازار استانها اختیار داده شده است
در خصوص توزیع میوه به ویژه سیب و
پرتقال  ۱۰تا  ۱۵درصد زیر قیمت بازار
از  ۲۳اسفند اقدام کنند.

1
وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد؛

واگذاری بنگاههای بانکهای دولتی تا پایان سال ۹۸

وزیر اقتصاد از واگذاری تمامی بنگاههای بانکهای
دولتی تا پایان سال  ۹۸خبر داد.
فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد و دارایی در جمع
خبرنگاران در حاشیه ششمین اجالس رسمی خبرگان
در مورد حضور خود در این اجالس با بیان اینکه جلسه
خوبی بود ،گفت :اعضای مجلس خبرگان منتخب مردم
هستند و ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مردم دارند و
مورد مراجعه آنها هستند و در این جلسات انتظار
دارند شرایط فعلی اقتصاد تبیین شود و پرسشهایی
که در این زمینه دارند ،مورد بررسی و پاسخ داده شود.
وی ادامه داد :امروز توفیقی حاصل شد تا گزارشی
از شرایط و مشکالت اقتصادی ایران ارائه دهم و بعد
از آن اعضای خبرگان در حوزههای مختلفی ،چون
واگذاریها ،خصوصیسازیها ،قیمت کاالهای اساسی
سواالتی داشتند و انتظار داشتند که من اقداماتی که
دولت در این زمینه نرخ ارز و مدیریت بازار ارز انجام
داشته است را توضیح دهم.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در شیفت
صبح ،بخشی از توضیحاتم را ارائه دادم ،تصریح کرد:
خوشبختانه به من وقت داده شد که در جلسه بعداز
ظهر نیز توضیحات تکمیلی خود را ارائه دهم؛ این امر

طبیعی است که اعضای خبرگان سواالتی داشته باشند
و ما نیز باید مجهز به تبیین مسائل و مشکالت شویم
و من فکر میکنم توضیحاتی را ارائه دهیم که مورد
استفاده اعضا قرار بگیرد.
وی با اشاره به ارز  ۴۲۰۰تومانی گفت :اصرار و
تدبیر دولت این است که مانع از فشار بر روی طبقات
پایین جامعه شود به همین دلیل ،دولت ارز ۴۲۰۰

تومانی را اختصاص داد ،اما اگر قرار باشد دولت این ارز
را اختصاص دهد و اثرش را بر روی زندگی مردم و چند
دهک پایین نبیند ،فایدهای ندارد برای همین دولت
اکنون در حال مطالعه اتخاذ روشهایی است که هدف
اصلی مورد توجه قرار گیرد.
وزیر اقتصاد در مورد نوسان قیمت ارز تصریح کرد:
خوشبختانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تدبیری

مناسب برای سیاستهای مناسب برای برگشت ارز
اتخاذ کرده است و در نشستی که داشتیم تصمیم
گرفته شد که برای برگشت ارز تدابیر ویژهای را اتخاذ
کنیم و مشوقهایی برای برگشت ارز تعیین کردهایم و
این اتفاقات سبب میشود که با کاهش تقاضا کمتر و
عرضه بیشتر شود و این افزایش ارز فشار شب عید را
کاهش میدهد.
دژپسند در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان
در مورد موفقیت دولت در تحقق شعار سال جاری
گفت :تراز تجاری یازده ماهه کشور یک و نیم میلیارد
دالر مثبت است و این نشان مثبتی کاهش واردات در
کشور است و بخش قابل توجهی از کاالها در داخل
تولید میشود و این همان اقتصاد مقاومتی و حمایت از
کاالی داخلی است که البته باید بیشتر شود.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه وزارت امور
اقتصادی و دارایی برای کاهش بنگاهداری بانکها هم
گفت :در این خصوص برنامهای را تدوین کردهایم که
در صورت تأیید این برنامه در مراجع ذی صالح تا یک
سال آینده تمامی بنگاههای بانکهای دولتی واگذار
خواهد شد و آخر سال  ۹۸خبرهای خوبی در این
زمینه به مردم خواهیم داد.

هشدار در مورد استفاده از مواد محترقه دستساز؛

مرگ ،قطع عضو و کوری از عوارض آسیبهای چهارشنبه آخر سال

رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ضمن هشدار در مورد
استفاده از مواد محترقه دستساز گفت :برای قطع عضو و سوختگیهایی
با درجه شدید نمیتوان کار ترمیمی زیادی انجام داد و فرد تا پایان عمر با
این آسیبها همراه میشود.
 علی بیژنی در ارتباط با حوادث چهارشنبه آخر سال و تأثیرات آن بر
سالمت جسمانی افراد ،اظهار داشت :متأسفانه امروزه اکثر موادی که در
این شب توسط جوانان و نوجوانان استفاده میشوند از نوع دست ساز بوده
که به دلیل تهیه نادرست و مشخص نبودن دقیق میزان ترکیبات ،حالت
انفجاری بیشتری دارد.
وی گفت :قطع انگشت ،آسیب به بینی و صورت ،کوری چشم از جمله

مدیرعامل شرکت مهندسی وتوسعه نفت از
افزایش تولید نفت خام از میادین مشترک غرب کارون
خبرداد
تورج دهقانی با اشاره به اینکه میادین مشترک
غرب کارون همان میدانی است که قراربود شرکت
فرانسوی توتال کارتوسعه بخشی از آن را انجام دهد
گفت :در طی سالهای گذشته مذاکرههای خوبی با
شرکتهای مختلف انجام شد و در مقاطعی کار تا
مرحله انعقاد قرارداد و حتی مقدمات انعقاد قرارداد
پیش رفت که متاسفانه اعمال تحریمهای آمریکا و
شرایط ایجاد شده مانع انجام کار شد.
وی افزود :با وجود این شرایط و متوقف شدن
ادامه فعالیت شرکت توتال و دیگر شرکتهای خارجی
در میادین غرب کارون ،اما روند توسعه این میادین

عوارض ناشی ازاین انفجار بوده ،بنابراین خانوادهها باید حتیالمقدور این
مواد محترقه را از مراکز قابل اطمینان خریداری کنند و یا به طورکلی دور
آن را خط بکشند ،چرا که آسیب ناشی از این مواد یک عمر حسرت برای
فرد و خانوادهاش به همراه دارد.
رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران گفت :انفجار ناشی از
این مواد سبب قطع انگشت یا کل دست شده و به دلیل اینکه کل نسج
و استخوان از بین رفته ،دیگر قابل ترمیم نبوده و نقص عضو تا پایان عمر
گریبانگیر فرد خواهد بود.
بیژنی با اشاره به اینکه سوختگی ناشی از انفجار مواد محترقه میتواند
درجات مختلفی داشته باشد ،گفت :برای قطع عضو و سوختگیهایی با

درجه شدید نمیتوان هیچ کار ترمیمی انجام داد و فرد تا پایان عمر با این
آسیبها همراه میشود.
وی تصریح کرد :به خانوادهها توصیه می کنیم که در این ایام بیشتر
مراقب فرزندان خود باشند چرا که انفجار ناشی از مواد محترقه،عالوه بر
آسیب و مصدومیت فرد سبب مرگ آن خواهد شد.
رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران خاطرنشان کرد :بهتر
است خانوادهها برای برگزاری این ایام ،یا به محلهایی ایمن رفته و کنترل
مناسبی بر روی فرزندان خود و تخلیه هیجانات آنها داشته باشند ،چرا که
در غیر این صورت عالوه بر تلخ شدن نوروز بر آنها و احتمال عفونی شدنز
زخمهایشان ،برخی عوارض تا پایان عمر گریبانگیر آنها خواهد بود.

افزایش تولید نفت خام با وجود تحریمها

هیچگاه متوقف نمانده و نخواهد ماند.
دهقانی افزود :پس از متوقف شدن فعالیت
شرکتهای خارجی ،وزارت نفت با تکیه برتوان
شرکتهای داخلی ظرفیت برداشت ازاین میادین
را توسعه داد و درسال  ۹۷روزانه  ۳۵۰هزار بشکه
نفت خام از این میادین استخراج شد که این میزان
در مقایسه با سال  ۵۰ ،۹۶هزار بشکه درروز افزایش
یافته است.
دهقانی با بیان اینکه از محل فروش نفت برداشت
شده از میادین غرب کارون ساالنه  ۸تا  ۹میلیارد دالر
درآمد عاید کشورمی شود گفت :با برنامه ریزیهای
انجام شده و با تکمیل برخی فازهای توسعه دردست
اجرا ،ظرفیت برداشت از این میادین درسال آینده به
 ۴۰۰هزار بشکه در روز خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان
اینکه توسعه میادین مشترک غرب کارون ازجانب
شرکتهای ایرانی دردست اجراست گفت :در زمینه
توسعه میادین نفتی ،توانمندی اجرا در داخل وجود
دارد و بسته به ظرفیتهای مالی و اقتصادی کشور
میتوان در این زمینه برنامه ریزی کرد.
وی تاکید کرد :حتی اگر روزی پیمانکاران و
شرکتهای خارجی به صنعت نفت ایران بازگردند ،باید
خیلی از فعالیتهای خود را به پیمانکاران ایرانی واگذار
کنند.
دهقانی با بیان اینکه در برخی موارد مانند
مدیریت مخزن ،ازدیاد برداشت و برخی فناوریهای
جدید ،شرکتهای خارجی به روز ترهستند گفت:
بااین حال در زمینه توسعه میادین و برداشت طبیعی

از آنها شرکتها و پیمانکاران داخلی ،تواننمدیهای
باالیی دارند و دراین زمینه به خودکفایی رسیده ایم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت
درباره ساخت مخازن نفتی در بندر جاسک هم
گفت :قرارداد ساخت این مخازن با یک شرکت
ایرانی منعقد شده و امیدواریم تا سال  ۹۹این
مخازن به بهره برداری برسد.
وی میزان ظرفیت این مخازن را  ۲۰میلیون بشکه
اعالم کرد و افزود :احداث این مخازن در منطقه محروم
جاسک ،کمک شایانی به توسعه این منطقه خواهد کرد.
میادین نفتی غرب کارون در دشت آبادان واقع
شده و با عراق هممرز است و طبق آخرین بررسیها
میزان نفت درجای غرب کارون  ۶۷میلیارد بشکه است
که بخش زیادی از آن را نفت سنگین تشکیل میدهد.

سرمقاله
یار قرضی در سیاست معنایی ندارد

هومن جعفری

یکی از دستاوردهای دولت این است
که مرغ کشته را هم به پرواز در می آورد.
مرغ دیروز عین دالر سال قبل وارد کانال
هفده هزار تومان شد! تشکر از رییس
جمهور عزیز که به همه وعده های انتخاباتی
خودش به صورت کامل عمل کرده.تا ما
باشیم دیگر به آدم های اینچنینی رای
ندهیم! از االن نظرم به عنوان یک شهروند
را می گویم که در تمام انتخابات برگزار
شده در طول عمرش شرکت کرده و حتی
به آدم هایی که نمی شناخته رای داده.
امیدی ندارم که صندوق رای کمکی به
حال مردم بکند.از همه مهمتر اینکه اصالح
طلبان یعنی طیفی که به آنها رای می دهم
می خواهند دوباره در انتخابات با یار قرضی
از اصولگراها وارد میدان شوند.الریجانی یا
هر اسم دیگری .من به کاندایدای قرضی
رای نمی دهم.می خواهد الریجانی باشد
یا یکی دیگر.اینکه یک اصولگرا را بیاوریم و
بگوییم او می خواهد دولت ائتالفی تشکیل
بدهد،کلکی بود که یکبار گولمان زد و
دیگر هم فریبش را نمی خوریم.دستکم
من یک نفر نمی خورم.دوبار به حسن
روحانی رای دادم و حاصلش چیزی است
می بینم.گشایش اقتصادی
که حاال
به شوخی شبیه است.فضای کسب و کار
سرشار از تهدیدهایی است که بدترین
روزهای احمدی نژاد در مقایسه با آن
روزهای خوشی و فرح هستند.کاغذی
نیست که روزنامه ها منتشر شوند.کل
صنف ما در حال بیکاری است .دالر و طال
سرکشی می کنند .فساد و اختالس در
کنار سومدیریت و از همه مهمتر پوشش
فساد توسط دولت به شدت به چشم می
خورد.اینکه دولت از جیب مردم هزینه
فساد صندوق های مالی را پرداخت کرد
خودش فساد بزرگی بود که دولت به
راحتی انجامش داد و حاصلش را در ورود
پول های سرگردان به بازار ارز دیدیم.
مرغ ،پسته ،دالر ،گوجه ،گوشت یا هر چیز
دیگری که فکرش را بکنید برای مردم
ایران یک تهدید امنیتی هستند.هرچیزی
که یک سری دالل روی آن دست بگذارند
و به راحتی و بدون مانع قیمتش را چند
برابر کنند تا خون مردم بیشتر وارد شیشه
شود،برای مردم ایران خطرناک است.این
هم حاصل سیاست های دولتی است که
معلوم نیست اصولگراست یا اصالح طلب!
تمام قصه همین است.دولتی که هویت
مشخصی ندارد و سیاست مشخصی ندارد
و ثبات مشخصی هم ندارد ،چگونه می
خواهد به مردم کمک کند؟ برای انتخابات
بعدی ،یا رای نمی دهم یا به دولتی رای
می دهم که هویت مشخص داشته باشد.
یار قرضی نمی خواهیم! جای همین یکی
هنوز درد می کند!

