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 صادرات محصوالت
 شوینده و بهداشتی ایران

به آمریکا و اروپا
شــوینده،  صنایــع  انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
بهداشــتی و آرایشــی ایــران اعــام کــرد کــه تولیــد ایــن 
محصــوالت بــا وجــود همــه مشــکات ناشــی از کرونا و 
تحریم هــا بــه انــدازه کافــی در کشــور انجام می شــود و 
برخی شرکت ها حتی به بازارهای آمریکا، کانادا و اروپا 

صادرات داشته اند.
بختیــار علم بیگــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایرنا 
افــزود: اکنــون بــا وجود کرونــا و افزایش مصــرف، تولید 
بــه انــدازه کافی از ســوی کارخانه های داخلی در کشــور 

انجام می شود.
او بیان کرد: با وجود دشــواری های تولید در ســال 
گذشته به دلیل کرونا و همچنین تداوم تحریم ها، رشد 

۱۰درصدی تولید را در سال ۹۹ شاهد بودیم.
پاندومــی کرونــا  یــادآور شــد:   ایــن مقــام صنفــی 
ســبب شــد تا در سالی که گذشت افزایش مصرف مایع 
دستشــویی و ضدعفونی کننده ها را در ســال ۹۹ شــاهد 

باشیم.

 صادرات ۱۱۷میلیون دالری

در ۱۰ ماهه ۹۹
او همچنیــن بــا اســتناد بــه آخریــن آمارهــا، میزان 
صــادرات محصوالت بهداشــتی و آرایشــی را ۱۱۷میلیون 

دالر تا پایان دی  پارسال عنوان کرد.
علم بیگــی یــادآور شــد: در حالــی کــه در ســال های 
گذشــته صــادرات تــا حــدود یک میلیــارد دالر نیز در این 
صنعت به ثبت رســیده بود، اما تحریم ها افت صادرات 

را در سال های اخیر رقم زده است.
او در عیــن حــال گفــت: گرچــه شــرکت های ایرانی 
عــاوه بــر کشــورهای همســایه و منطقــه ســی.آی.اس 
موفــق بــه صادرات محصوالت خود بــه بازارهای آمریکا، 
کانــادا و اتحادیــه اروپا نیز شــده اند، امــا محدودیت های 
تحریمی سبب شده تا صادرات به دشواری انجام شود 
و همه آنها برای دریافت پول های خود با مشکل مواجه 

باشند.
شــوینده،  صنایــع  انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
محــدود  از  همچنیــن  ایــران  آرایشــی  و  بهداشــتی 
شــدن قاچاق لوازم بهداشــتی و آرایشی در سال های 
بــرای بهبــود وضــع کمــی و  بــه عنــوان عاملــی  اخیــر 
کیفــی تولیــدات داخلــی یــاد کــرد و گفــت: تاکنــون ۶ 
واردکننــده بــزرگ بــه تولیــد داخلــی روی آورده  و در 
شــهرک های صنعتــی بــه ســاخت کارخانــه پرداخته یا 
اســتفاده  کارخانجــات  ســایر  خالــی  ظرفیت هــای  از 

کرده اند.
او ادامه  داد: در دو ســال اخیر شــاهد حضور چند 
شــرکت خارجــی از آلمــان، ترکیــه و هلنــد به کشــورمان 
بــرای ســاخت کارخانــه و تولیــد محصــوالت مختلــف بــه 

صورت مشترک یا مستقل بودیم.

مشکات تولید
آرایشــی-  محصــوالت  تولیــد  ظرفیــت  علم بیگــی، 
بهداشــتی در کشــور را ۱۲۰درصــد تــوان تولیــد عنــوان 
کرد، اما گفت: برخی مشــکات اساســی ســبب شــده تا 
تولیدکننــدگان به ویــژه کارخانه های کوچک از دور تولید 

خارج شوند.
او عمــده مشــکل ایــن صنعــت را باال بــودن قیمت 
مواد اولیه به خصوص محصوالت وابسته به پتروشیمی 
نظیر کربنات، پلی اتیلن، سولفات و الکل چرب برشمرد 
و افــزود: در برخــی مــوارد قیمــت مــواد اولیه بــه صورت 
هفتگــی در بــورس بــاال رفتــه یــا در موارد دیگــر متاثر از 
قیمت های روز جهانی است که با دالر نیمایی محاسبه 

می شوند.
ایــن مقــام صنفــی اظهار کــرد: نقدینگــی، یکی از 
مشــکات اصلــی واحدهــا به ویــژه کارخانه هــای بــزرگ 
تامیــن  بــرای  بانک هــا  از  بیشــتری  انتظــار  کــه  اســت 
تســهیات الزم و مطالبــه نکــردن وثیقه هــای ســنگین 

داریم.
او یــادآور شــد: اکنــون ظرفیــت تولیــدی معــادل ۲ 
برابــر میــزان مصــرف کشــور در این صنعت وجــود دارد، 
امــا همــه چیــز منوط بــه تامین مواد اولیه بــا قیمت های 
مناســب اســت نه اینکه تولیدکننده همه هفته شــاهد 
افزایش قیمت مواد اولیه باشد و بخواهد تولیدات خود 

را با زیان بفروشد.
علم بیگــی خاطرنشــان  کــرد: این مطالــب در دیدار 
اخیــر جمعــی از فعــاالن ایــن صنعــت بــا وزیــر صنعــت، 
معدن و تجارت نیز عنوان شــد و وزیر نیز قول مســاعد 

برای رفع این مشکات داد.

خبـــــــــــــــــر

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق 
تهران اظهار کرد، به ما پیشــنهاد شــده است که 
۲۰میلیــون واکســن مورد تایید وزارت بهداشــت 
بــرای خریــد و واردات وجــود دارد امــا واقعیــت 
این است که برای این میزان از واکسن نه انبار 
کافی وجود دارد و نه امکان واکسیناســیون این 

میزان واکسن را در مدت کوتاه داریم.
ناصــر ریاحــی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا 
در مــورد آخریــن وضــع واردات واکســن کرونــا از 
واکســن  کــرد:  اظهــار  خصوصــی  بخــش  ســوی 
کرونــا شــرایط خاصــی دارد و همــه انتظــار دارنــد 
کــه واکسیناســیون بــا اولویت هایی که در اســناد 
ملــی و بین المللــی وجــود دارد انجام شــود. طبق 
مقررات بین المللى به دلیل شرایط خاص شیوع 
کرونــا مــا نامــه ای از طــرف وزارت بهداشــت نیــاز 
واردات  بــا  کــه در آن ضمــن موافقــت  داشــتیم 
بــه شــرکت تولیدکننده نوشــته شــود که شــرکت 
واردکننــده معرفــی شــده مجــاز اســت از طرف ما 
مذاکــره و خریــد کنــد؛ همچنیــن متعهد شــود که 
تزریقات این واکســن ها تحت نظارت یا مباشرت 

وزارت بهداشت  انجام می شود.
او افــزود: مــا این نامــه را گرفتیم. در مرحله 
بعــد طبــق عرف موجود بازرگانى مــا ابتدا قرارداد 
محرمانگــى بــا فروشــنده منعقد کردیــم و پس از 
دریافت مدارک فنى ما آن را به وزارت بهداشــت 
تحویــل دادیم تا در واحد فنی بررســی شــوند که 

مشخص شود همه موارد آن صحیح است.

ثبت سفارش ها تحویل وزارت 
بهداشت شد

ریاحی در ادامه توضیح داد: چند روز پیش 
ثبــت ســفارش و پروفرماى خــود را تحویل وزارت 
بهداشــت داده ایم و امروز نیز جلســه ای با رئیس 
سازمان غذا و دارو داریم تا مراحل آن به سرعت 
طی شــود. مرحله بعدی نیز این اســت که مجوز 
تایید و مهر و امضا می شــود و نامه ای برای بانک 
مرکــزی مــی رود تــا ما بتوانیم ســفارش خود را در 
ســامانه نیما ثبت کنیم. بعد از تخصیص ارز نیز 
گشــایش اعتبار انجام می شــود. بــرای این کار ما 
فقط از LC اســتفاده می کنیم. چرا که نیاز داریم 
کاالی مورد حمل بازرسی شود و در صورت تایید 

بازرسی می توانند پول خود را دریافت کنند.

مجبور به استفاده از سامانه 
نیما هستیم

او بــا اشــاره بــه مشــکات مربوط بــه انتقال 
پول گفت: گرچه دارو تحریم نیســت اما بانک ها 
تحــت تحریــم هســتند و انتقــال پــول بــا مشــکل 
مواجه است. بانک ها هم متخصص این نیستند 
کــه تشــخیص دهنــد انتقــال پــول بــرای دارو یــا 
ایــن  حــل  بــرای  انجــام می شــود.  دیگــری  کاالی 
مشــکل روش هایــی وجــود دارد کــه واردکنندگان 

این شیوه ها را می شناسند.
رئیــس اتحادیــه واردکننــدگان دارو در مورد 
ارز مــورد اســتفاده بــرای واردات واکســن کرونــا 
گفــت: قیمــت ارز نیمایــی و آزاد تقریبــاً یکســان 
اســت امــا ما مجبور هســتیم کــه از ســامانه نیما 
خریــد کنیــم چراکــه بعــدا بایــد رفــع تعهــد ارزی 

کنیم.

اسم شرکت های واردکننده 
مخفی نیست

او در پاســخ به انتقاداتی که در مورد افشــا 
نشــدن نام شــرکت های واردکننده واکســن کرونا 
مطــرح می شــود گفــت: تعــداد شــرکت هایی کــه 
بــه  درخواســت واردات واکســن کرونــا را دارنــد 
۴۹شــرکت رســیده اســت و پــس از تاییــد ثبــت 
ســفارش، می تــوان اســامى ایشــان را در ســایت 
ســازمان غــذا و دارو مشــاهده کــرد. نظــر نهــاد 
ریاســت جمهوری ایــن بــود کــه به هر شــرکتی که 
مجــوز  دارد  کرونــا  واکســن  واردات  درخواســت 
ایــن کار درســتی  مــا  از نظــر  البتــه  داده شــود. 
نیســت چراکه تعداد فروشــندگان واکســن کرونا 
در جهــان بســیار محــدود اســت. اگــر همــه ایــن 
شرکت ها به سراغ آن فروشندگان محدود بروند 
باعث افزایش قیمت می شــود. اســم شرکت های 

واردکننده نیز مخفی نیست.
ریاحــی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره میــزان 
مرحلــه  در  کــرد:  خاطرنشــان  وارداتــی  واکســن 
اول بیشــتر از ۱۰۰هــزار دوز واکســن کرونــا وارد 
نمی کنیــم تــا مســائلی ماننــد نحــوه انتقــال پول، 
متصدیــان  نگهــدارى،  محــل  شــیوه حمل ونقــل، 
تزریــق و چگونگــى ثبــت مشــخصات گیرنــدگان 
در ســامانه تیتــک ســازمان غــذا و دارو و غیــره 
آزموده شود. از طرف دیگر کنترل دما در جریان 
حمل ونقــل در ایــن مــورد مســئله مهمــی اســت 
بنابراین به علت ریسک باال در مرحله اول کمتر 

از ۱۰۰هزار دوز وارد می کنیم.
او افــزود: وزارت بهداشــت در گمــرک ایــن 
واکســن ها را از ما تحویل می گیرد و در انبارهای 
مــورد اعتمــاد خــود می گــذارد، بعــد هم بــا حواله 
خودشان تزریق کرده و وارد سامانه ستاد مقابله 

با کرونا می کنند. 
تهــران  بازرگانــی  اتــاق  هیات رئیســه  عضــو 
اضافــه کــرد: مایــل هســتیم کــه در مراحــل بعــد 
هفتــه ای یک بــار  محموله هــای ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار 
دوزی وارد کنیــم. بــرای بیــش از ایــن میــزان در 
واکسیناســیون  و  حمل ونقــل  انبــار،  حوزه هــای 
ظرفیــت نداریــم. محدودیــت حمل ونقــل بــه ایــن 
علــت اســت کــه ظرفیــت خودروهــاى فریــزردار 
و انبارهــاى معتبــر شــده محــدود اســت و طبــق 
انتظامــی  نیــروی  بهداشــت  وزارت  مقــررات 
محموله هــای واکســن کرونا را اســکورت می کند. 
در مجمــوع هــم ۶میلیــون دوز واکســن اســت و 

امیدواریم به موقع وارد کشور شود. 

ادامه واردات منوط به روند 
تولید واکسن داخلی

او افــزود: تفاهــم مــا بــا طــرف مقابــل بــرای 
واردات ۶میلیــون دوز واکســن کرونــا بــود اما اگر 
تــا آن وقــت واکســن داخلــی آمــاده نشــد طبعــاً 
واردات را ادامــه می دهیــم امــا اگر واکســن تولید 
داخل آماده شود دیگر نیازی به واردات ما وجود 
نــدارد و خــود دولت می تواند واکسیناســیون را با 

واکسن تولید داخل تایید شده انجام  دهد.
ریاحی در ادامه اضافه کرد: به ما پیشــنهاد 
شــده اســت کــه ۲۰میلیــون واکســن مــورد تاییــد 
وجــود  واردات  و  خریــد  بــرای  بهداشــت  وزارت 
دارد امــا واقعیــت ایــن اســت که برای ایــن میزان 
از واکســن نــه انبــار کافی وجــود دارد و نه امکان 
واکسیناســیون ایــن میــزان واکســن را در مــدت 

کوتاه داریم.
او در ادامــه افــزود: امــکان تزریــق مبتنی بر 
واقعیات است؛ برای مثال آلمان که بیش از ۵۰ 
شــرکت واکسن ســازی و منابــع مالى زیــادی دارد 
و از قبــل نیــز واکســن های تولیــد شــده را رزرو 
کــرده بــود تاکنون تنها ۲۰درصــد از جمعیت خود 
را واکســینه کرده اســت. کانادا که ۳ برابر میزان 
مورد نیاز خود واکســن خریداری کرده بود و بعد 
از مطــرح شــدن انتقــادات اعــام کــرد کــه اضافه 
واکسن را به کشورهای فقیر می دهد تا چند روز 
پیش بیشتر از ۱۵درصد از مردم خود را واکسینه 
نکرده بود. امکان واکسیناســیون و جابجایی این 
واکسن ها اهمیت دارد. دمای برخی ار واکسن ها 
واکســن هاى  و  اســت  -۷۰درجــه  از  کمتــر  تنهــا 
وارداتــى بــه ایــران دمــاى -٢٠درجــه را نیــاز دارنــد 
که این واکســن ها بعد از خروج از سردخانه باید 
ســریعاً تزریق شــود ولی نمی تــوان آن را بیش از 
٢٤ســاعت در یخچال نگه داشت. پیچیدگی های 

خاصی در این مورد وجود دارد.

به زیرساخت واکسیناسیون 
کشور توجه شود

رئیس اتحادیــه واردکنندگان دارو همچنین 
شــرح داد: کل واکســنی که قبل از شــیوع کرونا 
به صورت سراسری در کشور تزریق می شده ۲۵ 
تا ۳۰میلیون دوز بوده است. طبیعتا تعداد انبار، 
ســردخانه، ماشــین حمل و غیره برای واکسن در 
کشــور نیــز متناســب بــا همیــن میــزان اســت. ما 
نمی توانســتیم در یــک ســال زیرســاختی در ایــن 
مورد بسازیم. عاوه بر این باید توجه داشت که 
تزریق آن ۲۵ تا ۳۰میلیون دوز واکسن های دیگر 

هم در حال انجام است.
او افــزود: ایجــاد ایــن ظرفیــت اضافــه، کار 
مشــکلی اســت و هر میزان که واکسن وارد کنیم 
نمی توانیم به ســرعت آنها را تزریق کنیم. شــاهد 

هستیم که با وجود واردات ۲میلیون دوز واکسن 
هنوز نتوانستیم همه آنها را تزریق کنیم بنابراین 
تنها مســئله خرید و واردات واکسن نیست بلکه 
نگهــداری، حمل ونقــل و تزریــق آن نیــز اهمیــت 

دارد.
ریاحــی بــا اشــاره به انتقــادات مطرح شــده 
گفت: بعضی از اشخاص تنها ما را با کشورهایی 
هســتند،  واکسیناســیون  جــدول  صــدر  در  کــه 
مقایســه می کننــد امــا با وضــع فرانســه، آلمان یا 
عربســتان مقایســه نمی کننــد. وزارت بهداشــت 
و دولــت نیــز منتظــر بودنــد تا واکســن داخلی به 

نقطه قابل قبولی برسد.

دادستان هند مانع فروش 
۲میلیون دوز به ایران شد

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اضافه کرد: 
آمریــکا متعهد بود که واکســن تولیدی خود را به 
دیگر کشــورها نیز بفروشــد اما بــرای اینکه مردم 
خــود را در اولویــت قــرار دهــد ایــن کار را ممنــوع 
کرد. هند با اینکه ۲میلیون دوز به ایران واکسن 
فروختــه بــود امــا دادســتان آنهــا جلــوی حمل آن 
را گرفــت. بنابرایــن اینکــه مــا بتوانیم زیرســاخت 
برای تولید واکســن تولید کنیم خوب اســت و اگر 
واکسن تولیدی بتواند آزمایش هاى الزم را پشت 
ســر بگــذارد و بتوانیــم آن را مصرف کنیم بســیار 

خوب است.
مــورد  در  انتقاداتــی  بــه  پاســخ  در  ریاحــی 
اولویت بنــدی واکسیناســیون گفــت: چه در ســند 
ملی و چه در سند بین المللی افرادی مانند کادر 
درمــان، مبتایــان بــه بیماری هــای خــاص و افراد 
باالی ۶۰سال در اولویت واکسیناسیون هستند. 
کشــورهای  جمعیــت  از  ٢٠درصــد  بخــش  ایــن 
اروپایــی کــه جمعیــت پیرتــری دارنــد را تشــکیل 
مثــا  و  دیگــر  افــراد  بیــن  آن  از  پــس  می دهــد. 
اشــخاص ۳۵ ســال و ۵۵ ســاله اولویتی نســبت 
کــه مشــاغل  بلکــه کســانی  بــه یکدیگــر ندارنــد 
پرخطــر دارنــد را زودتــر واکســن میزنند کــه البته 
در همــه کشــورها هــم اینگونــه نیســت امــا اگــر 
مــاک را بــر همیــن بگذاریــم مشــاغل پرخطــر ما 
مشــاغلی هســتند کــه تعطیلی ندارنــد مانند قوه 
قضائیــه یــا نیــروی انتظامی.  بخش هــای تولیدی 
نیــز نمی تواننــد تعطیل باشــند و بــه همین دلیل 

اولویت دارند.

هیچ کسی را برای خرید واکسن 
مجبور نکرده ایم

اتــاق  از  کارفرماهــا  افــزود:  ادامــه  در  او 
خواســتند کــه چنیــن کاری انجــام دهیــم. هزینه 
تمام شده به کارگیری یک کارگر در یک روز کمتر 
از ۲۵۰هزار تومان نیست. از طرف دیگر اگر یک 
کارگر بیمار شود باید از کل پرسنل تست گرفته 
شــود کــه بــرای هر یک از تســت ها کارفرما حدود 

۳۵۰هــزار تومان هزینه می کند معلوم اســت که 
کارفرما از خریدار استقبال می کند. ما هیچ کسی 
را بــرای خریــد آن مجبــور نکرده ایــم چراکــه قــوه 

قاهره برای آن نداریم.
رئیــس اتحادیــه واردکننــدگان دارو تصریــح 
کــرد: ۳ روز پیــش جلســه ای بــا رئیس جمهــوری 
داشــتیم کــه در آن جلســه خوانســاری بــا منابــع 
آلمــان،  ماننــد  کشــورهایی  کــه  دادنــد  نشــان 
اســپانیا و چند کشــور دیگر اطاعیه داده اند و از 
شــرکت های بزرگ خود خواســته اند که کارگران و 
خانواده هــای آنهــا را پوشــش دهد تا باری از روی 

دولت برداشته شود.
ریاحــی همچنیــن بیــان کــرد: اولویت بنــدی 
واکسیناســیون و واکســن ها را هــم ســتاد کرونــا 
برای ما انجام می دهد. ممکن است نیروگاه ها یا 
تولیدکنندگان دارو یا هر گروه دیگری در اولویت 

قرار بگیرند.
او یادآور شــد: اگر واکســن داخلی وارد بازار 
شــود کــه به همــه در حد ظرفیت واکسیناســیون 
تزریــق می شــود امــا تــا وقتی که وارد بازار نشــده 
ادامــه  واکســن  واردات  بــه  واردکننــدگان  مــا 
می دهیم. اگر ســازمان غذا و دارو بخواهد که ما 
در گمــرک واکســن ها را به ایشــان بفروشــیم نیز 
مــا بــا طیب خاطــر این کار را می کنیــم چراکه کار 
بسیار سختی است. البته در هر صورت فقط به 
شــرطی واکسن وارد می کنیم که وزارت بهداشت 

در گمرک داروها را از ما تحویل بگیرد.

امکان قاچاق واکسن بسیار 
دشوار است

ســامت  اقتصــاد  کمیســیون  نایب رئیــس 
اتــاق تهــران در پاســخ به ســوالی در مــورد قاچاق 
واکســن گفــت: از نظــر فنــی قاچــاق واکســن کار 
بســیار ســختی اســت و کســی نمی تواند این کار 
را انجام دهد چرا که به دمای بســیار پایینی نیاز 
دارد یعنی حتی اگر ۱۰دقیقه هم دمای واکسن از 
میزان تعیین شده باالتر بیاید دیگر قابل مصرف 

نیست.

اولین محموله از روسیه می آید
او همچنین در مورد شرکت های مبدا واردات 
واکســن کرونا توضیح داد: ۱۰۰هزار دوز واکسنی 
که ما ابتدا وارد می کنیم روســی هســتند اما بعد 
از آن تمرکــز مــا روی آســترازنکا که در هند تولید 
می شــود است چراکه شــرایط نگهداری سهل تر و 
قیمــت مناســب تری دارد تاییدیــه بین المللی هم 
دارد و در همه جای دنیا و حتی در آمریکا هم در 
حال مصرف اســت. به جز آسترازنکا واکسن های 
اســپوتنیک وی روســی و ســینوفارم به چینی وارد 
می شــوند. البتــه ایــن واکســن ها را ما قرار اســت 
وارد کنیم دولت و بخش های دیگر مانند بهارات 
هنــد یــا کواکــس قــرارداد دارد امــا آنچــه می توان 
در بازار از عمده فروش تهیه کرد همان ســه نوع 

واکسن هستند.
ریاحى همچنان خاطرنشــان کرد که اساســا 
دنیــا  هیچ جــاى  در  بهداشــت  وزارتخانه هــاى 
بخــش بازرگانــى ندارنــد و در گذشــته نیــز کلیــه 
واکســن هاى مــورد نیاز بــراى واکسیناســیون هاى 
سراســرى از ســوی بخش خصوصى وارد می شده 
و می شــود و وزارت بهداشــت بــا انجــام مناقصــه 
از ایشــان می خــرد. شــرایط خــاص کرونــا ایجــاب 
می کــرد کــه در ابتــداى کار صرفــا دولت هــا خــود 
وارد کننده این واکسن باشند واال اصل بر انجام 

واردات از سوی بخش خصوصى است.
۷اردیبهشــت نامــه ای از ســوی معــاون وزیر 
و رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــه مدیرعامل کلیه 
شــرکت های دارویــی بــه شــرح زیــر ابــاغ شــده 

است:
»حســب مذاکــرات صــورت گرفته و دســتور 
موکــد ریاســت محتــرم جمهوری با توجــه به عقد 
قــرارداد خریــد انبــوه واکســن کوویــد۱۹ از منابــع 
اســپوتنیکv و بهــارات هند توســط منابــع دولتی 
و عــدم امــکان تامیــن بیــش از قــرارداد منعقــده 
توسط تولیدکنندگان مذکور بدینوسیله به اطاع 
می رســاند از ایــن تاریخ هیچ گونــه معرفی نامه ای 
بابــت خریــد واکســن از منابــع مذکــور از ســوی 

سازمان غذا و دارو صادر نمی گردد.
همچنین کلیه شرکت های متقاضی واردات 
تاییــد  مــورد  منابــع  ســایر  از  کوویــد۱۹  واکســن 
ســازمان غذا و دارو ضروری اســت نسبت به اخذ 
نامــه نمایندگــی و یا معرفی نامه با تایید ســفارت 
جمهوری اســامی ایران در کشــور مبدا و پروفرم 
حــاوی تعــداد، نام تجاری و قیمت واکســن اقدام 

نمایند.«

بــه   ایــران  ملــی  تقویــم  در  اردیبهشــت   ۱۰
نــام روز ملــی خلیــج فــارس ثبــت شــده اســت. 
هرچنــد کــه خلیــج فــارس نامــی بــرای پهنــه آبــی 
جنوب کشــور اســت اما درواقع این پهنه دریایی 
ایــران  فرهنگــی  و  تاریخــی  هویــت  دربردارنــده 
اســت کــه ایــن روزهــا به دلیــل بهره برداری  هــای 
ناپایــدار حــال خوبــی نــدارد و بــه گفتــه مدیــرکل 
دفتر حفاظت از زیســت بوم های دریایی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت وضــع تنــوع زیســتی آن 

بحرانی است.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  میرشــکار  داوود 
ضمــن بیــان اینکــه خلیج فــارس یکــی از پهنه های 
اســتراتژیک کشــور اســت که اکوسیســتمی متنوع 
کــرد:  اظهــار  دارد،  شــکننده  و  حســاس  البتــه  و 
جنگل هــای حرا، آبســنگ های مرجانــی، مصب ها، 
خوریــات و... ازجملــه زیســتگاه های خلیــج فــارس 
فــارس  خلیــج  آب هــای  در  همچنیــن  هســتند 
گونه هــای مهــم و روبــه  انقراضــی زیســت می کنند 
الک پشــت های  بــه  می تــوان  آن هــا  ازجملــه  کــه 

دریایی اشاره کرد.

 تغییر اقلیم تهدیدی جدی

برای خلیج فارس
او بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از تهدیــدات جدی 
آن  گونه هــای  و  زیســتگاه ها  فــارس،  بــرای خلیــج 
تغییــرات اقلیــم اســت، تصریــح کــرد: خلیــج فارس 
ســبب  موضــوع  ایــن  و  اســت  نیمه بســته   دریایــی 
می شــود کــه جریــان آب در خلیــج فارس کم باشــد 
و دمــای آب افزایــش پیدا کند. این موضوع در کنار 
گــرم شــدن زمیــن و تغییــر اقلیــم تاثیــری منفــی بر 

زیستگاه های خلیج فارس دارد.

 زیستگاه های خلیج فارس

از بین رفته اند
زیســت بوم های  از  حفاظــت  دفتــر  مدیــرکل 
دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ادامه 
ضمــن انتقــاد از خاهــای موجود در حــوزه مدیریت 
شــیات در کشــور گفــت: متاســفانه به دلیــل نبــود 
بهره بــرداری پایــدار از پهنــه دریایــی خلیــج فــارس، 

فعالیت هــای غیرمجــاز و غیرقانونــی صید و صیادی 
و اســتفاده از تجهیــزات غیرمجــاز صیــد شــاهد آن 
هســتیم که بســیاری از زیســتگاه های خلیج فارس 
به  دلیل فعالیت های صید و صیادی از بین رفته اند. 
ایــن موضوع اثر منفی مســتقیمی بــر ذخایر آبزیان 
دارد و عــاوه بــر تهدیــد تنــوع زیســتی در آب هــای 
خلیج فارس، معیشــت خــود صیادان را نیز به خطر 
می اندازند چراکه صیادان وابســته به تجدید ذخایر 

آبزیان هستند.
میرشــکار ادامه داد: براســاس قانون حفاظت 
و بهره بــرداری از منابــع آبزی، فراینــد برآورد ذخایر، 
صــدور مجوزهــای صیــادی، برخــورد با تخلفــات و... 
برعهده ســازمان شــیات اســت و ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت نمی توانــد بــه ایــن موضوع هــا ورود 
کند. ما از مجلس شــورای اســامی خواســته ایم که 
نســبت بــه تغییــر و اصــاح ایــن قانــون اقــدام کنــد 
چراکه بر این باور هســتیم که ســازمان بهره برداری 
از منابــع آبــزی خود نمی تواند ناظر بر فعالیت صید 

و صیادی نیز باشد.
خــود  صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در  او 

آلودگــی نفتــی را از دیگــر تهدیــدات جــدی خلیــج 
فــارس ذکــر و اظهارکــرد: اســتخراج نفــت در پهنــه 
آبی خلیج فارس، حمل و نقل آن، شکستن مسیر 
انتقــال نفــت و... آلودگی هایــی را بــه دریــا منتقــل 
می کنــد و در نهایــت اکوسیســتم دریایی و ســاحلی 
را درمعــرض خطــر قــرار می دهــد. از ســویی دیگــر 
اکوسیســتم خلیج فارس با ورود پساب های شهری 

و صنعتی نیز تهدید می شود.
از زیســت بوم هــای  مدیــرکل دفتــر حفاظــت 
دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان 
اینکه در کنار تمامی این  موارد روزبه روز با افزایش 
برداشــت آب از پهنــه دریایــی خلیــج فــارس مواجه 
هســتیم، تصریــح کــرد: متاســفانه بخشــی از تنــوع 
زیســتی دریــا هنگام برداشــت آب از بیــن می رود و 
ضوابطی که باید هنگام برداشت آب از دریا رعایت 
شــود، اعمال نمی شــود. در کنار این پســاب حاصل 
از آب شــیرین کن ها کــه شــوری بیشــتر نســبت بــه 
آب دریــا دارد، بــه اکوسیســتم های آبــی بازگردانده 

می شود و تبعاتی را به دنبال دارد.
او افزود: در این رابطه ما در سازمان حفاظت 

محیــط زیســت در ســال های اخیــر تــاش کرده ایــم 
کــه محــل اســتقرار آب شــیرین کن ها را بــا درنظــر 
گرفتن معیارهای زیســت محیطی انتخاب و بتوانیم 
اســتقرار آن هــا را در ســواحل مدیریــت کنیم اما به 
هرحال این مسئله به عنوان یکی از تهدیدات خلیج 

فارس مطرح است.

استحصال زمین از دریا تنوع 
زیستی را به نابودی می کشاند

بــه گفته میرشــکار اســتحصال زمیــن از دریا و 
خشــک کردن بخشــی از آن برای استقرار تجهیزات 
صنعتی یا توسعه فعالیت های گردشگری غیرپایدار 
به نابــودی  را  زیســتی  تنــوع  و  زیســتگاه ها  نیــز 
فــارس  خلیــج  در  نیــز  مســئله  ایــن  می کشــاند. 

مشاهده می شود.
او در ادامه به پایش ســاالنه تنوع زیســتی در 
خیلج فارس اشاره کرد و توضیح داد: زیستگاه های 
آبســنگ های  دریایــی،  الک پشــت های  تخمگــذاری 
مرجانی، جنگل های حرا و... دائم رصد می شــوند و 

بــا همکاری اســتان ها برنامه های مدیریتی مختلفی 
در ایــن زیســتگاه ها اجرایی می شــود. متاســفانه بر 
اســاس آخریــن بررســی های انجــام شــده ۹۵درصد 
در  ۱۰متــر  عمــق  تــا  را  مرجانــی  آبســنگ های  از 
خلیــج فــارس از دســت داده ایــم. از ســویی دیگــر 
زیســتگاه های حســاس الک پشــت های دریایــی نیز 
مشــخص شــده اند و برنامه هــای حفاظتــی در آن ها 

اجرایی می شود.

 وضع بحرانی تنوع زیستی

در خلیج فارس 
زیســت بوم های  از  حفاظــت  دفتــر  مدیــرکل 
دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در پایــان 
با اشــاره به اینکه به گفته بســیاری از کارشناســان 
محیــط زیســت و حتــی کارشناســان شــیات وضــع 
تنوع زیســتی در خلیج فارس بحرانی اســت، تاکید 
کرد: ما برای حفظ اکوسیستم خلیج فارس نیازمند 
آن هســتیم کــه تمامی دســتگاه ها و حتــی مردم به 

سازمان حفاظت محیط زیست کمک کنند.

درخواست حفاظت از زیست بوم های دریایی از مجلس برای اصاح قانون منابع آبزی

 نایب رئیس کمیسیون
 سامت اتاق تهران: ظرفیت

انبار ۲۰میلیون واکسن را نداریم


