
ویترین آخر

دورکار  می توانند  سوم  یک  تا  و  نیستند  تعطیل  ادارات 
باشند و اگر با کمتر از یک سوم هم کار انجام شدنی است 
ممنوعیتی برای دورکاری تعداد بیشتری از کارکنان نیست. 
ادارات، تعطیلی ها،  جزییات قرنطینه ۲ هفته ای: جریمه ها، 
اتوبوس و ...وزیر کشور درباره مقررات قرنطینه کرونایی در 
دو هفته آینده جزییاتی را اعالم کرد.به گزارش عصرایران، 
این سخنان وزیر کشور دوشنبه شب در مصاحبه با شبکه 

خبر مطرح شد.
مهمترین نکات این مصاحبه:

 هنوز پروتکلی برای سفرهای اتوبوسی وضع نشده است.
 فعالیت تاکسی های اینترنتی ایرادی ندارد

 تا به امروز ۴۳ جلسه تشکیل و ۳۷۰ مصوبه برای مقابله 
با کرونا صادر شده است.

از سه شنبه تست های  اعالم کردند  آقای نمکی  امروز   
فوری در اختیار قرار می گیرد و تست ها را به صد هزار در 

روز می رسانیم.
 افرادی که شناسایی می شوند و در بیمارستان بستری 
نمی شوند رصد و کنترلی روی آن ها صورت نمی گیرد. اما 
از این به بعد با اپلیکیشن ماسک و با کمک وزارت ارتباطات 

این افراد از طریق موبایل آنها رصد می شوند.
به  مردم هم  باید  تا ۴ صبح  ممنوعیت ساعت ۲۱  در   
ما کمک کنند. پیش بینی من این است که بین ۵۰ تا ۶۰ 

درصد خود مردم رعایت می کنند.
 کارمندان دستگاه ها از طریق سازمان خود شماره های 
تا  می دهند  انتظامی  نیروی  به  را  خود  خودروهای  پالک 
جریمه نشوند اما نیروی انتظامی حتما با تردد ها با حفظ 

کرامت مردم برخورد می کنند.
 جریمه افراد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح با دوربین ها انجام 

می شود که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است.
و...  آژانس ها  تاکسی ها،  اینترنتی،  تاکسی های  فعالیت 

ایرادی ندارد و جریمه ای برای این افراد صادر نمی شود.
 بانک ها، اداره برق، برخی ادارات در تمامی استان ها باید 

باز باشند و خدمت ارائه دهند.
 ادارات تعطیل نیستند و تا یک سوم می توانند دورکار 
باشند و اگر با کمتر از یک سوم هم کار انجام شدنی است 
ممنوعیتی برای دورکاری تعداد بیشتری از کارکنان نیست.

 کادر اداری در مدارس و دانشگاه ها تعطیل هستند مگر 
را  غیرحضوری  و  کامپیوتری  کارهای  و  سامانه  که  عواملی 

اداره می کنند.
 از روز شنبه اقدامات و اجرای طرح سخت گیرانه خواهد 

بود.

ایسنا: علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری 
در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
برای آن  داد  ماموریت  وبودجه  برنامه  به سازمان  نوشت:»رییس جمهور  دولت 
دسته از اقشارکم برخورداری که در اثر تعطیلی کسب و کارشان در زمان اعمال 
محدودیت ها دچار آسیب خواهند شد، اقدامات حمایتی دولت را طراحی و برای 

تصویب و اعالم آن در جلسه روز شنبه ستاد ملی کرونا آماده کند.«

 تسنیم: مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: از اواخر آذرماه سال 
جاری، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند موظف هستند که پس از 
صدور چک، اطالعات چک صادره را به همراه اطالعات دریافت کننده چک در 
سامانه صیاد ثبت کند. وی افزود: همچنین دریافت کننده چک هم در صورتی 
که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطالعات را در این 

سامانه ثبت کند. بدین ترتیب عماًل ظهرنویسی چک به صورت دستی می شود.

       گوناگون

ماموریت روحانی به نوبخت درباره حمایت از اقشار کم برخوردار

اجرای ضوابط جدید استفاده از چک از آذرماه

نماینده زابل: حرام خواران را در مالعام آویزان کنید

نشان می دهد  آمارهای رسمی  وقتی 
مصرف پروتئین قرمز در طبقه متوسط 
است  طبیعی  شده،  کم  درصد   ۳۶
آنها  درصد   ۷۰ از  بیش  که  کارگرانی 
حداقل بگیر هستند و پایین تر از طبقه 
به  قادر  دیگر  می گیرند،  قرار  متوسط 
گوشت  حتی  یا  و  قرمز  گوشت  خرید 
سفید نباشند و این اقالم را از سبد خرید 

ماهانه خود به اجبار حذف کرده باشند.
آفتاب  نیوز : گزارش مرکز پژوهش های 
تورمی  داده های  بر  مبتنی  که  مجلس 
مرکز آمار ایران تهیه شده، نشان دهنده 
کاهش شدید مصرف کاالهای اساسی در 

حوزه سبد خوراکی هاست.
داده ها چه می گویند؟

حتی  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
در طبقه متوسط )دهک سوم درآمدی( 
به   ۹۸ سال  در  قرمز  گوشت  مصرف 
درصد   ۳۰ از  بیش   ،۹۵ سال  نسبت 
کاهش یافته است! براساس این گزارش، 
در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۵، به طور 
 ۲۰ گوساله  گوشت  مصرف  متوسط 
درصد  گوسفندی ۲۹  گوشت  و  درصد 
کم شده است. مصرف برنج خارجی ۸ 
درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر 
۴ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال 
کاهش  این  است.  یافته  کاهش   ۱۳۹۵
برای دهک های پایین درآمدی به مراتب 

بیشتر نیز بوده است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
سال  دو  در  اساسی  کاالهای  قیمت 
داشته  توجهی  قابل  افزایش  گذشته 

کاالهایی  حتی  که  طوری  به  است. 
نیز  ترجیحی  ارز  که  مرغ  گوشت  مثل 
باالی  قیمت  رشد  می کنند،  دریافت 
این  تناظر  به  داشته اند.  درصدی   ۱۰۰
کاالهای  مصرف  متوسط  قیمت،  رشد 
قابل  اخیر کاهش  در سال های  اساسی 
گزارش  داده های  است.  یافته  توجهی 
نشان می دهد در دهک سوم )که در واقع 
کم درآمدترین قشر طبقه متوسط است 
و می توان کارگران بامهارت و متخصص 
که درآمد به نسبت باالتری دارند را جزو 
این دهک محسوب کرد( مصرف گوشت 
قرمز ۳۶ درصد و مصرف برنج، ۱۸ درصد 
البته  داده ها،  این  است.  داشته  کاهش 
تورم سال ۹۹ را درنظر نمی گیرند و اگر 
داده های تورمی سال جاری لحاظ شوند، 
کاالهای  مصرف  کاهش  تردید  بدون 

اساسی بسیار بیشتر خواهد بود.
چقدر  حداقل بگیر  کارگران  مصرف 

کاهش یافته است؟
در  وقتی  ایلنا،  خبرگزاری  نوشته  به 
طبقه  دهک  )پایین ترین  سوم  دهک 
در سال  قرمز  متوسط( مصرف گوشت 
۹۸ به نسبت سال ۹۵ حدود ۳۶ درصد 
می توان  ساده  خیلی  پس  شده،  کمتر 
این  مصرف  کاهش  کرد،  نتیجه گیری 
اقالم اساسی برای خانوارهای کم درآمدتر 
و متعلق به دهک های پایین تر که اغلب 
جامعه کارگری کشور در همین دهک ها 
قرار می گیرند، بیش از این عددها بوده 
است. به عبارت ساده تر، می توان استنتاج 
کرد که خانوارهای حداقل بگیر کارگری، 

یا حتی ۴۰ درصد،  از ۳۶ درصد  بیش 
کاهش مصرف مواد پروتئینی داشته اند. 
»کارگران  گفت  باید  ساده  خیلی  یا 
سفره های خود را تا جایی که توانسته اند 
کوچک کرده اند و الجرم مواد با کیفیت 
غیب  کارگری  سفره های  از  پروتئینی 

شده اند!«
فرامرز توفیقی )رئیس کمیته دستمزد 
محاسبات  که  شوراها(  عالی  کانون 
انجام  را  خانوارها  معاش  سبد  مستقل 
می دهد؛ در ارتباط با این داده های ارائه 
شده می گوید: این اطالعات، چیز عجیب 
و  ابتدایی ترین  حاوی  نیست؛  غریبی  و 
بدیهی ترین داده هاست که همه می دانند؛ 
جداول مرکز آمار و بانک مرکزی ایران، 
سیر نزولی مصرف ده ساله در خانوارهای 
این سیر  اگر  و  را نشان می دهد  کشور 
نزولی را کنار سیر نزولی عدد خانوار قرار 
به دست  میانگین سرانه مصرف  دهیم 
می آید و مشخص می شود که میانگین 
سرانه مصرف در طول سالهای اخیر، تا 
چه حد مسیر سقوط و کاهش را پیموده 
است؛ ضمن اینکه با هر کارگر و مزدبگیر 
اولین  در  کنید،  صحبت  که  ساده ای 
به  ساده  بسیار  خود  گفتگوی  جمله ی 
شما می گوید که دیگر نمی توانم گوشت 

و مرغ بخرم!
مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
تنها  نه  که  می دهد  نشان  وضوح  به 
عرض  در  فرودست  دهک های  سفره 
رفته  آب  به شدت  چند سال گذشته 
و کوچک شده، بلکه الیه های مختلف 
طبقه متوسط نیز دیگر قادر به تامین 
خود  خانوارهای  ضروری  نیازهای 
نیستند و در تامین حداقل های سفره 

درمانده شده اند.
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علف های سبز شده زیر پای اداره ارشاد قدیم

ایسنا: رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک ها توافق کرده اند با توجه به شرایط 
بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و  ناتراز، نرخ سود بین  از بانک های  برخی 
عملیاتی کنند.عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی 
در صفحه شخصی خود نوشت: به منظور تقویت بازار سرمایه و نیز ارتقای نقش 
بانکها در اطمینان بخشی به فعالیت سرمایه گذاران در آن بازار، موارد زیر را به عنوان 

نظر بانک مرکزی در جلسه عصر دیروز شورای عالی بورس اعالم و تأکید کردند.

ایسنا: نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی خواستار اعدام تعدادی از 
مفسدین و رانت خوران در مالء عام شد.حبیب اهلل دهمرده: با مفسدین، رانت خوران و 
آقازاده ها برخورد کنید و تعدادی از این حرام خواران را برای عبرت دیگران در مالعام 
آویزان کنید. وضعیت کرونا بسیار وحشتناک شده و اقدام جدی می طلبد. بیکاری 

و حاشیه نشینی طاقت مردم را بریده و حقیقتا این وضعیت مایه شرمندگی است.

زوم

 سقف سود بین بانکی ۲۰درصد شد

ایرنا: رییس کل بانک مرکزی از آمادگی نظام بانکی برای پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه به خانواده های یارانه بگیر فاقد حقوق ثابت خبر داد و گفت: این تسهیالت در 
صورت موافقت دولت و تقبل مابه التفاوت نرخ سود این تسهیالت، از محل تسهیالت 
کرونایی پرداخت خواهد شد. همتی همچنین به رشد ۶۰ درصدی تسهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری اشاره و افزود: 

حمایت بانک ها از جهش تولید به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

اعطای وام قرض الحسنه به خانوارهای یارانه بگیر 

کاهش شدید مصرف کاالهای اساسی و تغییر شیوه خرید؛

سفره های مردم آب رفته است!

* مهندس محمدرضا اسالملو
با عنایت به اینکه پسته یکی از مهمترین محصوالت راهبردی کشور عزیزمان ایران می باشد به نحوی که 
حدود ۳ تا ۴ درصد از سهم صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و درآمد ارزی حاصل از صادرات 
پسته بیش از ۱/۵ میلیارد دالر است، که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارد و ۲ میلیون نفر به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم از این محصول امرار معاش می نمایند و به لحاظ سابقه دیرینه تولید این محصول 
در ایران، این محصول در جهان به نام ایران شناخته می شود. شهرستان سیرجان نیز با دارا بودن  ۴۵ هزار 
هکتار سطح زیر کشت پسته از جایگاه ویژه ای در این میان برخوردار می باشد، لیکن پسته کاران این مرز 
و بوم هم به مانند کشاورزان سایر مناطق پسته خیز کشورمان با چالش های زیادی برای تولید به شرح زیر 

روبه رو می باشند:
* خرده مالکی

* عدم وجود الگوی مدیریتی مناسب
* اُفت کمی و کیفی آب و استفاده از روش های سنتی آبیاری

* شوری آب و خاک و عدم وجود آگاهی از روش های اصولی جهت اصالح و تغذیه مناسب
* بعضاً توصیه های غیر کارشناسی و مقطعی

* افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و کیفیت پایین برخی از آنها
* تفاوت ژنتیکی پایه و پیوندک

* عدم آگاهی از مزایای مدیریت یکپارچه باغات
* کمبود تحقیقات و راه حل دقیق علمی برای حل مشکالت

* چند شغله بودن برخی از باغداران و عدم فرصت کافی جهت رسیدگی به باغات و بهره وری پایین از منابع 
آب و خاک

موارد فوق و بسیاری از مشکالت دیگر باعث شده که پیچیدگی های موجود مانع از کارامد بودن توصیه 
های متخصصین در سطح باغات پسته شوند. در سال های گذشته مشکالت کمبود آب در این شهرستان هم 
تشدید شده تا جایی که براساس آمارها در سنوات گذشته سطح وسیعی از باغات به خاطر مشکالت کم آبی 
رها شده اند. همچنین کاهش محصول در سطح هکتار در باغات ایران نسبت به سایر کشورها در سال های 
گذشته دیده شده است. این امار هشدار دهنده نشان می دهد که باید راه چاره ای برای نجات پسته ایران از 

این مشکالت پیدا کرد.

خوشبختانه امروز نگاه مدیران اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی نگاهی دانش محور می 
باشد که بر این مبنا کلیه برنامه ها و فعالیت های توسعه در این راستا، سیاست گذاری و برنامه 
ریزی می شود و برای نخستین بار اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی سیرجان با همکاری 
اتحادیه تعاونی تولید استان کرمان و اتحادیه های سایر شهرستان ها و با دارا بودن تعداد قابل 
توجهی شرکت تعاونی تولید تحت پوشش در سطح روستاها و تیم کارشناس فنی و صاحب نظر 
در راستای برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و به منظور بهره برداری بهینه 
از منابع تولید و افزایش عملکرد، اقدام به طراحی یک سیستم جامع تحت عنوان سیماب) سیستم 

مرجع آموزش و بهره وری( با هماهنگی مسئولین محترم سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون 
روستایی، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی نمود. در این طرح  با رویکردی جدید و علمی از طریق 
از همکاری متخصصین و صاحب نظران بخش کشاورزی  با استفاده  تقویت کمیته های فنی و 
و حمایت سازمان ها و دستگاه های مرتبط فاصله بین دانش، صنعت و تولید کاهش می یابد و 

تحولی اساسی در نظام بهره وری در سطح باغات طرف قرارداد ایجاد خواهد شد.

 در ساختار طرح محورهای اصلی خاکشناسی و تغذیه، باغبانی، مدیریت آفات و بیماری ها ) 
گیاه پزشکی(، آبیاری و مدیریت بهینه مصرف آب در قالب تیم های کارشناسی فنی و آموزش 
دیده و با تجربه تشکیل شده است. در حال حاضر ۵ تیم کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و 
در گرایش های مختلف فوق کلیه امور مشاوره و نظارت بر باغات پسته تحت قرارداد را با هدف 
افزایش ضریب نفوذ علم و دانش در باغات، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و عملکرد را به 

شرح زیر انجام می دهند:
بازدید مستمر و ثبت مشاهدات و تشکیل شناسنامه باغی، آموزش و نظارت بر هرس و 

فرم دهی صحیح درختان و تعیین نیاز سرمایی درختان پسته

*نمونه برداری  و انجام آنالیزهای آب، خاک وبرگ، اصالح خاک و تغذیه ی متناسب با نیاز 
درختان، طراحی و نگهداری سیستم های آبیاری نوین

*نمونه برداری و تشخیص نماتد، آفات و بیماری های احتمالی و کنترل بهینه آنها

* برگزاری کمیسیون های مربوطه با استفاده از داده های فوق و گزارش بازدید های مستمر 
با حضور متخصصین صاحب نظر و ارائه توصیه های الزم و اطالع رسانی به کشاورز و نظارت 

بر نحوه اجرا

گام به گام در تمام سال زراعی همراه کشاورز بوده، به نحوی که بازخورد این طرح در سنوات گذشته 
بنا به اظهار نظر کشاورزان، بسیار خوب و با استقبال باغداران پیشرو همراه بوده است.

 لذا در صورتی که کشاورزان عزیز تصمیم به اجرای این طرح در باغات خود دارند به ساختمان شماره 
۲ جهاد کشاورزی واقع در بلوار سردار جنگل، خیابان شیخ عطار، دفتر کلینیک گیاهپزشکی اتحادیه 
تعاونی های تولید سیرجان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۶۶۷۷۱۳۲ – 
۰۹۱۳۵۷۸۱۳۰۰ – ۴۲۲۰۰۰۰۳ )۰۳۴( داخلی ۲ تماس حاصل فرمایند. تاکید می گردد  با توجه به 

محدودیت های مربوطه، اولویت با تاریخ حضور و انعقادقرارداد مربوطه می باشد.
در همین جا الزم می دانم از اعتماد کشاورزان محترم و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باالخص 
سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت های تابعه، سازمان تعاون روستایی استان و ادارات تابعه، سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، موسسه تحقیقات آب و خاک استان کرمان، مؤسسات 
تحقیقاتی پسته، دانشگاه شهید باهنر کرمان،  هیئت مدیره محترم اتحادیه، تعاونی های تولید شهرستان، 
مدیران و کارشناسان طرح سیماب که با نهایت تالش خود، در پیشبرد، اجرا و توسعه این طرح ما را 

یاری کردند، تقدیر و تشکر نمایم.                  *مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان

قابل توجه کشاورزان و باغداران محترم  

اجرای عملیات به زراعی، احیاء و اصالح باغات پسته با هدف ارتقاء بهره وری و مدیریت بهینه تولید
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