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«اصالح نژاد ماهی قزلآال» در کشور به زودی
به بهرهبرداری میرسد

موسســه تحقیقــات شــیالتی در پاســخ بــه منتقدانــی کــه
میگوینــد چــرا اصــاح تخــم ماهــی چشــم زده در کشــور15
ســال معطــل مانــده اســت ،اعــام کرد:امیــد م ـیرود طــرح
ملــی «اصــاح نــژاد ماهــی قزلآال»بــا تامیــن اعتبــارات
مــورد نیــاز و مشــارکت جــدی بخــش خصوصــی و ســازمان
شــیالت ایــران ،بــه زودی بــه بهرهبــرداری برســد.
بــه گــزارش فارس،مــورخ  25/5/1398خبــری بــا عنــوان
«واردات بــا ارز دولتــی 150 ،واحــد تکثیــر تخــم ماهــی
قــزلآال در کشــور را تعطیــل کــرد» بــه بــه نقــل قــول از
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری تعاونیهــای ماهیــان ســردآبی
کشــور ،منتشــر شــد در آن عنــوان شــد« :در ســالهای
گذشــته بــه دلیــل عملکــرد ضعیــف ســازمانهای مرتبــط
ماننــد شــیالت و موسســه تحقیقــات شــیالت ،نهتنهــا ایــن
دانــش فنــی منتقــل نشــده ،بلکــه تخــم ماهیــان وارداتــی
جایگزیــن نــوع داخلــی شد».موسســه تحقیقات علوم شــیالتی
کشــور توضیحاتــی بــه شــرح زیــر ارســال کــرده اســت«:طبق
اساســنامه موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور ،بــه
عنــوان یکــی از موسســات تابعــه ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش
و ترویــج کشــاورزی ،اصلیتریــن وظیفــه «پژوهــش و انتقــال
فنــاوری در عرصههــای مختلــف شــیالتی» دارد کــه از
آن جملــه میتــوان بــه پژوهشهــای کاربــردی و انتقــال
فنــاوری در حــوزه ماهیــان ســردآبی ،نظیــر ماهــی قــزلآال
اشــاره نمــود و موضــوع واردات تخــم چشــمزده در حــوزه
اختیــارات مراجــع دیگــر قــرار دارد.
ایــن موسســه در راســتای وظایــف پژوهشــی خــود تاکنــون
طرحهــای و پروژههــای تحقیقاتــی کاربــردی و اثربخــش
متعــددی را انجــام داده اســت کــه طــرح «تولیــد ماهــی
قــزلآال عــاری از بیمــاری و بــا ســامت بــاال» از آن جملــه
اســت .ایــن طــرح بــا اعتبــارات دولتــی موسســه ،معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،اســتانداری مازنــدران
و بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در مرکــز تحقیقــات ماهیــان
ســردآبی تنکابــن انجــام میشــود کــه فــاز اول آن در
مــرداد مــاه ســال جــاری بــا حضــور معــاون محتــرم علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و مســئوالن ملــی و اســتانی بــه
بهرهبــرداری رســید و اجــرای فــاز دوم آن نیــز بــا مشــارکت
بخــش خصوصــی در حــال برنامهریــزی اســت.
همچنیــن طــرح ملــی «اصــاح نــژاد ماهــی قــزلآال» در
مرکــز تحقیقــات ژنتیــک و اصــاح نــژاد ماهیــان ســردآبی
شــهید مطهــری یاســوج ،بــا اعتبــارات موسســه در حــال
انجــام اســت و هماکنــون در مرحلــه احــداث زیرســاختهای
پیشــرفته و اســتاندارد آن قــرار دارد و امیــد مـیرود بــا تامیــن
اعتبــارات مــورد نیــاز و مشــارکت جــدی بخــش خصوصــی و
ســازمان شــیالت ایــران ،بــه زودی بــه بهرهبــرداری برســد
و گام مهــم دیگــری در توســعه صنعــت پــرورش قــزلآالی
کشــور برداشــته شــود.

اختصاص  ۴هزار میلیارد ریال تسهیالت برای تهیه
نهادههای کشاورزی

هیــأت وزیــران مبلــغ  4هــزار میلیــارد ریال تســهیالت
بــه منظــور تهیــه و تــدارک نهادههــای کشــاورزی و
تأمیــن کــود مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی بــا نــرخ
مصــوب شــورای پــول و اعتبــار ،بــه شــرکت خدمــات
حمایتــی کشــاورزی اختصــاص داد.
بــه گــزارش فــارس ،هیــأت وزیــران مبلــغ  4هــزار
میلیــارد ریــال تســهیالت بــه منظــور تهیــه و تــدارک
نهادههــای کشــاورزی و تأمیــن کــود مــورد نیــاز
بخــش کشــاورزی بــا نــرخ مصــوب شــورای پــول و
اعتبــار ،بــه شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی
اختصــاص داد.
دولــت در ادامــه ،بــا اصــاح و کاهــش حقــوق
ورودی برخــی اقــام شــامل تعــدادی انــواع لوبیــا،
اندامهــای تکثیــری رز ،تخــم نطفــه دار و جوجــه
یــکروزه بوقلمــون گوشــتی ،کوبیــده دربســته
غیرخردهفروشــی و چــای ســیاه و نیــز ایجــاد تعرفــه
بــرای برخــی انــواع لوبیــا و بــذر پیــاز موافقــت کــرد.
مطابــق ایــن تصمیــم ،حقــوق ورودی و تعرفــه هــای
اقــام فــوق بــه میــزان پنــج درصــد تعییــن شــد.

حذف یارانه پولدارها جدی شد!

اهــم خبرهــای ایــن هفتــه حــوزه کار و تعــاون کــه بــه نوعــی
بــا هفتــه تعــاون نیــز تقــارن پیــدا کــرد ،بــه افتتــاح ۶۴۳
طــرح تعاونــی بــا اشــتغال  ۳۹هــزار نفــری ،پرداخــت یارانــه
دســتمزد بــه اســتانهای پربیــکار و اعطــای تســهیالت ۱۰
میلیــون تومانــی بــه زنــان تعاونگــر اختصــاص داشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،آغــاز ایــن هفتــه بــا افتتــاح همزمــان ۶۴۳
پــروژه تعاونــی در سراســر کشــور همــراه بــود و معــاون اول
رییــس جمهــوری در همایشــی کــه بــه همیــن مناســبت در
مجموعــه تــاش برگــزار شــد ،ابــراز امیــدواری کــرد بخــش
تعــاون بتوانــد بــه جایــگاه مطلــوب خــود در اقتصــاد دســت
یابــد.
او بــا اشــاره بــه تاثیــر فــراوان تعاونیهــا در ایجــاد اشــتغال بــر
لــزوم ســوق یافتــن اعتبــارات اشــتغالزایی بــه ســمت و ســوی
تعاونیهــا بــرای کاهــش آمــار ســه میلیــون نفــری بیــکاران
کشــور تاکیــد کــرد و گفــت :ایــن راهــی اســت کــه بســیاری
از کشــورها بــا توســعه بخــش تعــاون طــی کــرده و از تعــداد
بیــکاران خــود کاســتهاند.
بــه گفتــه معــاون اول رییــس جمهــوری ،تعاونیهــا در توســعه
عدالــت نیــز میتواننــد کمــک حــال و مثمرثمــر باشــند و
بایــد قــدردان کســانی بــود کــه در شــرایط امــروز تعاونیهــا
را اداره و اشــتغالزایی میکننــد.
ایــن هفتــه وزیــر کار اعــام کــرد کــه شناســایی دهکهــای
پردرآمــد بــرای حــذف یارانــه از شــهریورماه آغــاز میشــود و

وزارت کار تــاش میکنــد تــاآخــر ســال کار شناســایی را
بــه پایــان برســاند.
آنطــور کــه شــریعتمداری گفتــه ،یارانــه خانوادههایــی کــه
میــزان مصرفشــان از حــد معیــن باالتــر باشــد ،قطــع
میشــود و دولــت مصمــم اســت ضریــب خطــا در انتخــاب
افــرادی کــه مشــمول دریافــت یارانــه نیســتند ،بــه حداقــل
ممکــن کاهــش یابــد تــا فشــاری از ایــن محــل بــه طبقــات
پاییــن و متوســط وارد نشــود.
دولــت در قانــون بودجــه امســال بــه حــذف یارانــه ســه دهــک
بــاالی درآمــدی مکلــف شــده اســت .بــرای تحقــق ایــن هــدف
چنــدی قبــل آییننامــه اجرایــی و دســتورالعمل شناســایی
دهکهــای پردرآمــد تدویــن و ابــاغ شــد کــه بــر اســاس
آن کارگــروه مشــترک وزارتخانههــای تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،کشــور ،ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و ســازمان
برنامــه و بودجــه بــا محوریــت اســتانداران و فرمانــداران
تشــکیل و مســئولیت شناســایی دهکهــای بــاال را عهــده
دار شــد.
پرداخــت  ۵۰۰فقــره تســهیالت  ۱۰میلیــون تومانــی بــرای
تعاونیهــای زنــان خبــر دیگــری بــود کــه از ســوی مدیرعامــل
بانــک توســعه تعــاون اعــام شــد.
آنطــور کــه مهدیــان گفتــه ،نــرخ ســود ایــن تســهیالت ۴
درصــد بــوده و تــا پایــان امســال بــا معرفــی معاونــت تعــاون
وزارتخانــه بــه تعاونیهــای بانــوان پرداخــت خواهــد شــد.

وی بابیــان اینکــه یکســوم از مشــتریان بانــک را بانــوان
تشــکیل میدهنــد ،گفــت۲۷ :درصــد از کل حســابهای
بانــک و  ۱۰درصــد از کل منابــع بانــک متعلــق بــه بانــوان
ســپردهگذار اســت کــه ایــن میــزان قابــل افزایــش اســت.
بــه گفتــه مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون در طــرح اشــتغال
روســتایی ســهم تعاونیهــای زنــان از مجمــوع  ۱۶هــزار
میلیــارد ریــال تســهیالت پرداخـت شــده تنهــا  ۳۰۰۰میلیــارد
ریــال بــوده کــه ایــن میــزان تســهیالت بــا توجــه بــه حضــور
مناســب بانــوان در بخــش تولیــد محــدود بــوده اســت.
وی از راه انــدازی اولیــن مرکــز نــوآوری بخــش تعــاون خبــر
داد و بــا اشــاره بــه افتتــاح  ۶۴۳طــرح تعاونــی در هفتــه
تعــاون بــا اشــتغالزایی بیــش از  ۳۹هــزار نفــر  ۵۷ ،درصــد
طرحهــا را تولیــدی و  ۲۲درصــد را متعلــق بــه حــوزه توزیــع و
مســکن دانســت.کبیری همچنیــن از راهانــدازی ســامانه جامــع
هوشــمند بخــش تعــاون بــا هــدف اعمــال نظــارت و شــفافیت
در بخــش تعــاون خبــر داد و گفــت :بــرای تحــق اهــداف ایــن
ســامانه نیازمنــد حمایــت دســتگاههایی همچــون ســازمان
ثبــت هســتیم .ایــن ســامانه میتوانــد بــا ســامانه ثبــت
شــرکتها متصــل شــود و بســیاری از مشــکالت بخــش تعــاون
را مرتفــع کنــد.

جریمه سنگین در انتظار محتکران کاالهای اساسی

رئیــس ســازمان بنــادر و دریانــوردی اعــام کــرد :اگــر
واردکننــدهای کارهــای مربــوط بــه ترخیــص و خــروج
کاالیــش را انجــام داده باشــد ،امــا همچنــان بــارش در
انبارهــای بنــادر باقــی بمانــد ،مکانیزمهــای تنبیهــی
بــرای او در نظــر گرفتــه میشــود کــه باالرفتــن تصاعــدی
هزینههــای انبــارداری یکــی از آنهاســت.محمد راســتاد
در گفتوگــو بــا ایســنا دربــاره اینکــه موجــودی انبارهــای
بنــادر کشــور چقــدر اســت و در راســتای دســتور معــاون
اول رئیــس جمهــور بــرای تســریع در تخلیــه کاالهــای
اساســی از بنــادر کشــور چــه برنامــهای داریــد؟ اظهــار
کــرد :در زمینــه کاالهــای وارداتــی بــه بنــادر ،مســئله
موجــودی کاالهــا مطــرح اســت نــه رســوب آن؛ در همیــن

زمینــه هــم کاری کــه هــم اکنــون انجــام میدهیــم و
مترصــد تســهیل آن هســتیم ،تســریع خــروج کاال از بنــادر
اســت.وی افــزود :البتــه موجــودی انبارهــای مختلــف در
بنــادر کشــور خیلــی بــاال نیســت و تنهــا موجــودی
کاالهــای اساســی در بنــدر امــام خمینــی باالســت چــرا
کــه در حــال حاضــر میــزان موجــودی کاالهــای اساســی
در ایــن بنــدر بــه حــدود ســه میلیــون تــن رســیده اســت.
رئیــس ســازمان بنــادر و دریانــوردی در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه کاالهــای اساســی در بنــدر امــام خمینــی یــا
بنــادر دیگــر تــا چــه مــدت زمانــی باقــی مــی ماننــد؟
گفــت :کاالهــای اساســی دائمـاً در بنــادر مختلــف از جملــه
بنــدر امــام خمینــی وارد و خــارج میشــوند و ایــن تخلیــه
و بارگیــری در کنــار خــروج ،بــه صــورت مســتمر صــورت
میگیــرد .امــا بــه طــور میانگیــن کاالهایــی کــه وارد
بنــادری از جملــه بنــدر امــام خمینــی میشــود ،حــدود
دو تــا ســه مــاه زمــان میبــرد کــه فرآینــد ترخیــص
و خــروج آن هــا طــی شــود .در ایــن راســتا بــه دنبــال

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:

حقوق مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی
 ۲۰درصد افزایش مییابد

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه
کشــور گفــت ۲۰ :درصــد بــه
مســتمری افــراد تحــت پوشــش
کمیتــه امــداد و بهزیســتی افــزوده
میشــود و در آخــر شــهریورماه
ایــن افزایــش مســتمری اجرایــی
میشــو د .
محمدباقــر نوبخــت در حاشــیه
نخســتین دوره آییــن اعطــای جایــزه
ملــی ابوریحــان در جمــع خبرنــگاران
اظهــار داشــت :بــرای کارکنــان
دولــت و بازنشســتگان در ســال
 ۲۰ ،۹۸درصــد افزایــش دریافتــی
پیشبینــی و از فروردیــن مــاه
اجرایــی شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن  ۲۰درصــد
بــه منابــع اعتبــاری کمیتــه امــداد
و بهزیســتی نیــز افــزوده میشــود
گفــت :تفاوتــی بیــن کارکنــان دولــت
و مســتمری بگیــران وجــود دارد
کــه از سیســتم خزانــه اســتفاده
میکننــد ،نــوع پرداختهــا و
محاســبه در بهزیســتی بــا توجــه
بــه افزایــش پشــت نوبتیهــا کــه

بــه جمــع مســتمری بگیــران افــزوده
شــده بــود ،متفــاوت بــود کــه ایــن
 ۲۰درصــد در بخشهــای دیگــر
اعمــال شــده بــود.
نوبخــت تصریــح کــرد :از آخــر
شــهریورماه افزایــش مســتمری
افــراد تحــت پوشــش بهزیســتی و
کمیتــه امــداد اعمــال میشــود،
بــا توجــه بــه افزایــش مســتمریها
طــی دو ســال اخیــر ،ســه تــا  ۶برابــر
مســتمریها افزایــش یافتــه اســت.
معــاون رئیــس جمهــوری تصریــح
کــرد :بــر اســاس شــاخص خانــوار
مســتمری افــزوده شــده اســت بــه
صورتــی کــه از خانوارهــای  ۱نفــره
ســه برابــر و از  ۵نفــر بیشــتر نزدیــک
بــه  ۷برابــر افزایــش داشــته کــه از
ایــن مــاه  ۲۰درصــد بــه تمامــی آنهــا
افــزوده میشــود .نوبخــت عنــوان
کــرد :قــرار بــود پــاداش بازنشســتگان
تــا مهــر و آبــان پرداخــت شــود امــا
نیمــی از آنهــا تاکنــون پرداخــت
شــده و نیــم دیگــر حداکثــر تــا
همیــن مــاه پرداخــت میشــود.

ایــن هســتیم تــا فرآینــد ترخیــص و خــروج کاال از بنــادر
تســریع شــود کــه موجــودی کاالهــای اساســی در ایــن
بنــادر کاهــش یافتــه و ظرفیــت انبارهــا بــا مشــکل مواجــه
نشود.راســتاد ادامــه داد :البتــه موجــودی کاال در بنــادر
مختلــف متعــارف اســت و خــارج از وضعیــت طبیعــی و
عــرف نیســت امــا موجــودی کاالهــای اساســی در بنــدر
امــام خمینــی بــاال بــوده و مانــدگاری آنهــا بیــش از حــد
معمــول شــده اســت کــه در ایــن راســتا تــاش میکنیــم
تــا رونــد ترخیــص آنهــا ســرعت بیشــتری پیــدا کنــد.
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی بــر اینکــه آیــا
ایــن مســئله صحــت دارد کــه برخــی از واردکننــدگان بــه
صــورت تعمــدی کاالی خــود بــه ویــژه کاالهــای اساســی
را در بنــادر نگــه مــی دارنــد تــا بتواننــد از کمبــود مقطعــی
آن در بــازار ســوء اســتفاده کــرده و کاالی خــود را گرانتــر
بفروشــند؟ تصریــح کــرد :یکــی از ابزارهایــی کــه در ایــن
زمینــه درخواســت کردهایــم و بــه زودی اعمــال خواهیــم
کــرد ،مکانیــزم تنبیهــی از نظــر هزینــه انبــارداری اســت.

مدیر کل برنامه ریزی و تحقیقات مسکن خبرداد:

ثبت نام  ۴۳۰۰نفر در طرح اقدام ملی تولید مسکن

یــک مقــام مســئول در بنیــاد مســکن
گفــت :اســتان کرمــان بــه عنــوان شــهر
پایلــوت ثبتنــام از متقاضیــان طــرح
اقــدام ملــی تولیــد مســکن را آغــاز کــرده
کــه تــا امــروز بیــش از  ۴هــزار و ۳۰۵
نفــر در ســامانه ثبــت نــام کــرده انــد.
بــه گــزارش مهــر ،ابــاذر جابــری بــا بیــان
اینکــه ثبتنــام متقاضیــان طــرح اقــدام
ملــی تولیــد مســکن در اســتان کرمــان
از  ۶شــهریور امســال ســاعت  ۸صبــح
در ســامانه «آبــاد» آغــاز شــد ،گفــت:
متقاضیــان در روز اول میتوانســتند
در ایــن ســامانه بــرای ســاخت و تولیــد
مســکن ثبتنــام کننــد ،ولــی بــه دلیــل
اســتقبال زیــاد متقاضیــان ،درخواســت
تمدیــد آن ارائــه کــه خوشــبختانه امــروز بــا
آن موافقــت شــد.وی ادامــه داد :ثبتنــام
متقاضیــان طــرح ملــی تولیــد مســکن در
 ۷۰شــهر زیــر  ۱۰۰هــزار نفــر اســتان
کرمــان ،بــه جــز شــهر کرمــان صــورت
گرفتــه و ثبتنــام متقاضیــان بــه اوج خــود
رســیده اســت ،بهصورتــی کــه تــا ســاعت
 ۱۴و  ۳۰دقیقــه دهــم شــهریور حــدود ۴
هــزار و  ۳۰۵نفــر ثبــت نــام کردهانــد.
مدیــر کل برنامــه ریــزی و تحقیقــات
مســکن شــهری بنیــاد مســکن افــزود:
ســهمیه اســتان کرمــان از  ۱۰۰هــزار

ســهمیه ۲ ،هــزار واحــد اســت کــه بعــد
از پایــش تمامــی ثبتنــام کننــدگان،
 ۲هــزار نفــر میتواننــد در ایــن طــرح
حضــور داشــته باشــند.
مدیــر کل برنامهریــزی و تحقیقــات
مســکن شــهری بنیــاد مســکن بــا اشــاره
بــه اینکــه متقاضیــان بایــد دارای ســه
شــرط از جملــه فاقــد مســکن باشــند،
متاهــل و یــا سرپرســت خانــوار باشــند و
ســابقه ســکونت در محــل و یــا اســتان را
داشــته باشــند ،گفــت :بعــد از ثبتنــام
متقاضیــان در  ۲دســته قــرار میگیرنــد ،از
جملــه  ۲۰درصــد از آنهــا جــزو متقاضیان
دارای زمیــن و  ۸۰درصــد از آنهــا
جــزو متقاضیــان فاقــد زمیــن محســوب
میشــوند.جابری اظهــار کــرد :بعــد از
اســتان کرمــان  ۱۰اســتان دیگــر در فــاز
بعــدی بــرای ثبتنــام اعــام میشــود و
بعــد از آن ثبتنــام اســتانهای باقیمانــده
آغــاز میشــود.
مدیــر کل برنامــه ریــزی و تحقیقــات
مســکن شــهری بنیــاد مســکن بیــان کــرد:
ســهمیه بنیــاد مســکن از ســاخت ۴۰۰
هــزار واحــد مســکونی طــرح اقــدام ملــی
تولیــد مســکن  ۱۰هــزار واحــد اســت و
اســتان کرمــان بهعنــوان پایلــوت ثبتنــام
از متقاضیــان خــود را آغــاز کــرده اســت

