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راهکارهای صادرات و سرمایه گذاری در اتحادیه 
اقتصادی "آسه آن"

امــروزهســازمانهایمنطقــهایرامــیتــوان
یکیازعوامل،پیشــرفتهایاقتصادی،فرهنگی،
سیاســیدانست،معموالســازمانهایمنطقهای،
یــک در اقتصــادیسیاســی امنیــت ثبــات باعــث

منطقهمحسوبشوند.
شــرق  جنــوب  ملــل  اتحادیــه 
آســیا موســوم بــه" آســه آن" در 8 
اوت 1967 توسط وزرای خارجه پنج 
کشــور اندونــزی، مالزی، ســنگاپور، 
تایلند و فیلیپین و با صدور اعالمیه 
بانکوک پایه گذاری شد. کشورهای 
برونئــی در ســال 1984، ویتنــام در 
میانمــار  و  الئــوس   ،  1995 ســال 
در ســال 1997 و کامبــوج در ســال 
1999 بــه ایــن اتحادیــه پیوســتند. 
کشــورهای پاپــوآ گینــه نــو و تیمــور 
انتظــار  در  و  ناظــر  اعضــاء  شــرقی 

عضویــت در ایــن اتحادیــه هســتند. 
جاکارتــا  در  اتحادیــه  دبیرخانــه 
می باشــد و ریاست آن بصورت دوره 
ای و یکساله است که در حال حاضر 
کشــور ویتنــام در ســال 2020 آن را 
بــر عهــده دارد. اولویت هــای "آ ســه 
آن" کمــک فعاالنــه بــه فضــای صلح، 
ایجــاد  ای،  امنیــت منطقــه  و  ثبــات 

رفــاه از طریــق یکپارچگــی و ارتباطــات منطقــه ای، 
افزایــش آگاهــی در خصوص جامعه و هویت آ ســه 
آن، مشــارکت برای صلح و توســعه پایدار و تقویت 
نقش این اتحادیه در جامعه بین المللی با رویکرد 
همبستگی و یکپارچگی و شعار "چشم انداز واحد، 

هویت واحد، جامعه واحد" می باشند.
دلیــل تشــکیل اتحادیــه ملــل جنــوب شــرقی 
آســیا، تعامــل کشــورها بــا یکدیگــر بــا حفــظ اصول 
احتــرام متقابــل بــه حاکمیت تمــام دولت ها و عدم 
مداخلــه در امــور داخلــی یکدیگــر و حــل و فصــل 
اختالفــات از طریــق مســالمت آمیــز، و تســریع در 
رشــد اقتصادی کشــور های عضو آ. ســه. آن اســت، 
کشــورها بــا تعامــالت بــا یکدیگــر و برقــراری روابــط 
اقتصادی در زمینه های تولید و صادرات و همچنین 
بــا حفــظ منافــع خود مــی توانند ســریع تر به رشــد 

اقتصادی برسند
اتحادیــه "آســه آن" در نیــم قــرن اخیــر نقــش 
اصلی را در حمایت از قوانین و هنجارهای اقتصادی 
منطقه ای که منجر به رونق تجارت، امنیت و ثبات 
در جنوب شــرق و شــرق آســیا شــده، داشته است. 
این کشــورها با گســترده کردن فعالیت های تجاری 
خوداز طریق شرکای گفت وگویی در تالش هستند 
که ســطح تجارت منطقه ای خود را به اقصی نقاط 

جهان گسترش دهند.
اهمیــت اجــالس ســران" آســه آن" بــه گونه ای 
اســت کــه هرســاله قریــب بــه 18 رهبــر منطقــه ای 
تــا  آینــد  مــی  گردهــم  اجــالس  ایــن  در  جهانــی  و 
و  اقتصــادی  همکاری هــای  گســترش  راهکارهــای 

امنیتی را  مورد بررسی و تاکید قرار دهند.
بــا  آن  آســه  توســعه  و  اقتصــادی  پیشــرفت 
امنیتــی منطقــه جنــوب شــرق  تحــوالت سیاســی- 
آســیا و پاســیفیک گــره خــورده و ایــن اتحادیــه را 
وادار مــی نمایــد بــرای حفــظ و توســعه بــازاری کــه 
بــر پایــه افزایش صــادرات و یکپارچگــی اقتصادی و 
تجــاری شــکل گرفتــه، ابتکارات جدید و هوشــیارانه 
را در جهت پیشــرفت و توســعه اقتصادی بکار گیرد 
و بــا ایجــاد ســاز وکارهــا و انعقــاد پیمانهــای متعدد 
سیاسی و اقتصادی، راه را برای توسعه همه جانبه 
این اتحادیه هموار نماید. اعضای آسه آن به خوبی 
بــه ایــن واقعیــت پــی بــرده انــد کــه از طریــق ادغام 
اقتصــادی و تبدیل شــدن بــه یک بازار واحد با ثبات 
منطقه ای، بهتر می توانند ســرمایه گذاران خارجی 

را به سمت خود جذب نمایند.
روابطجمهوریاسالمیایرانوآسهآن

تاریخــی، فرهنگــی،  اشــتراکات  بــه  توجــه  بــا 
مذهبی و جغرافیایی، رابطه بین ایران و کشورهای 
جنــوب شــرق آســیا از قدمــت و عمــق قابــل توجهی 
برخوردار اســت و ســابقه برقراری روابط دیپلماتیک 

با این کشورها به چندین دهه قبل باز می گردد.

بــا  ایــران در حــال حاضــر  جمهــوری اســالمی 
رابطــه  دارای  آن  آســه  اتحادیــه  عضــو  کشــور   10
دیپلماتیــک اســت و در 6 کشــور اندونــزی، مالــزی، 
فیلیپین، برونئی، تایلند و ویتنام سفارتخانه دارد.

کشــورهای   1395 ســال  در 
عضــو اتحادیــه" آســه آن"، بــا الحاق 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه پیمــان 
 )TAC( مــودت و همــکاری آســه آن
موافقــت نمودنــد و در مــرداد مــاه 
1397 نیــز الحاق جمهوری اســالمی 
ایــران بــه ایــن پیمــان، در مجلــس 
شــورای اســالمی تصویــب شــد و بــا 
حضــور وزیر محترم امــور خارجه در 
پنجــاه امیــن نشســت وزرای خارجه 
در ســنگاپور و امضــای ســند الحــاق 
توســط ایشــان، جمهــوری اســالمی 
ایــران، بــه صورت رســمی بــه پیمان 
مــودت و همــکاری آســه آن، ملحــق 
گردید. وجود اجماع درون کشورهای 
آ ســه آن در پذیــرش ایران به عنوان 
اهمیــت  از درک  TAC حاکــی  عضــو 
یــک  بعنــوان  کشــورمان  بــا  تعامــل 
قــدرت مهــم منطقــه ای و تاثیــر گذار 

در معادالت بین المللی می باشد.
نشــان  اخیــر  ســاله  چنــد  تجــارب 
می دهد که تکیه  اقتصاد به درآمد حاصل از فروش 
نفــت خــام، بــی ثباتــی درآمــد صادراتی را بــه دنبال  
دارد.  به  منظور  کاهش  وابستگی  اقتصاد  ایران  
بــه  صــادرات  نفــت  خــام  و  چرخــش  بــه  طــرف  
اقتصــاد  چنــد  محصولــی  در صــادرات، جهت گیری 
سیاست های صادراتی باید به سوی صدور کاالهای 
غیرنفتــی تغییــر یابد.لذا ســرمایه گــذاری و صادرات 
در چنین اتحادیه هایی می تواند فرصت های طالیی 
را در بخــش محصــوالت غیــر نفتــی را فراهــم آورد 
ولــی بــا توجه به وضع موجود این امر با چالش ها و 

محدودیت هایی روبروست .
جمهوری اسالمی ایران در عین حال  با اغلب 
کشــورهای عضــو" آســه آن" دارای رابطــه تجــاری و 
اقتصادی می باشد و به آنها نفت، گاز، محصوالت 
پتروشــیمی، مواد غذایی، خشــکبار، ماشــین آالت، 
پنبــه و فــرش صــادر و در مقابــل از ایــن کشــورها 
الکتریکــی،  الکترونیکــی،  محصــوالت  و  کاالهــا 
منســوجات، کائوچــو، روغــن نخــل، قلــع، فلــزات، 
چوب، کاغذ، الستیک، برنج، موز، چای و شکر وارد 
مــی نمایــد. بــا ایــن حــال و بــا توجــه بــه توفیقات و 
پیشــرفتهای علمــی و فنــی جمهــوری اســالمی ایران 
در زمینه هــای مختلــف، هنــوز ظرفیــت زیــادی برای 
توســعه و رشــد همــکاری اقتصــادی و تجــاری بیــن 

ایران و کشورهای عضو" آسه آن" وجود دارد.
جنــاب آقــای محســن رضایی پــور مولف کتاب 
" راهکارهــای صادرات و ســرمایه گذاری در اتحادیه 
اقتصــادی آســه آن" بــه طــور مفصــل در 7 فصــل 
شــرح داده کــه خوانندگان و فعــاالن در امر تجارت 
خارجــی در فصــل اول ایــن کتــاب ابتــدا بــا مفهــوم 
منطقه گرایی آشــنا شــده و در فصل دوم ساختار و 
تاریخچه و علت تشــکیل این اتحادیه را بیان کرده 
و یکــی از فصــول مهم آن فصل چهارم اســت که به 
بررسی ساختار اقتصادی کشورهای عضو "آسه آن" 
و فرصت هــای تجاری برای حضور محصوالت ایرانی 

در این اتحادیه می باشد، می پردازد.
اتحادیه اقتصادی" آسه آن " و ایران ، مبادالت 
تجــاری ایــران و این اتحادیه و همچنین فرصت ها و 
چالش های ورود کاالی ایرانی به اتحادیه از مباحث 
مهــم ، کاربــردی و بســیار جــذاب کتــاب در فصــول 

بعدی کتاب می باشد.
مطالعــه ایــن کتــاب  بــه جامعــه مخاطبانــش 
بدلیل محتوای بسیار مهم و مفید و کاربردی ، بهره 
گیــری از آمارهــای دقیــق و بــروز در نثــری ســاده و 

روان اکیدا توصیه می شود.
خوانندگان محترم برای تهیه کتاب می توانند 
به ســایت رســمی شــرکت چــاپ ونشــر بازرگانی به 
 Www.takbab.com و Www.cppc.ir  ادرس هــای
مراجعــه یــا با اســکن کــد QR به صــورت آنالین این 

کتاب را خریداری کنند.

معرفیکتاب

نرخ انواع بستنی در فروشگاه ها مشخص شد
قیمت)تومان(نام کاال

5.000بستنی نون خامه ای میهن

12.000بستنی پریما دبل میکس

2.000بستنی دوقلوی وانیلی 

1.800بستنی فوروتاره شاتوت میهن

22.500بستنی سنتی ساده

4.750بستنی کالیجار میهن سنتی با نان حصیری

2.850بستنی هندوانه دومینو

40.000بستنی مخصوص

80.000بستنی نوتال فندقی

 بستنی رژیمی شکالتی 

65.000و قهوه بسته های نیم کیلویی و یک کیلویی

 بســتنی بــه عنــوان دلچســب ترین خوراکــی در دمــای 40

 تــا 50 درجــه ایــن روز هــای تابســتان، بیشــتر مــورد اســتقبال

قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جوان، گرمای هوا 
در این روزها، تنها به یک خوراکی دلچسب قابل تحمل است. 
بســتنی که از ســنتی تا صنعتی این روزها مورد اســتقبال قرار 
می گیرد در فروشگاه ها با قیمت های مختلفی عرضه می شود 
و شما می توانید این قیمت ها را در جدول زیر مشاهده کنید.

درحالــیبیشــترینقیمــتدرمصوبــهلغــو
شــدهبــراینانهــایبربــریوســنگکســادهبــه
ترتیــب۲۵۰۰تومــانو۳۰۰۰تومــانبــودهکــه
نرخهایموجوددربازارحتیباالترازاینارقام

است.
خبرگــزاری  اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
تســنیم  در حالــی چنــدی پیــش بــه یکبــاره قیمت 
نــان بر اســاس مصوبه اســتانداری تهــران افزایش 
یافــت و حتــی از ســوی اتحادیــه به نانوایــان ابالغ 
شد اما به فاصله کمی این ابالغیه استانداری لغو 

و حتی غیرقانونی خوانده شد.

افزایشقیمتنانممنوعاست
دبیرخانــه کارگــروه ملــی ســاماندهی گنــدم، 
آرد و نــان طــی اطالعیــه ای با اعالم اینکه افزایش 
قیمــت نــان تــا اطالع ثانــوی ممنوع اســت، گفت: 

هرگونه افزایش قیمت نان قبل از تصویب ســتاد 
اقتصادی دولت ممنوع است

شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در واکنش 
بــه ابالغ افزایش قیمت نان  از ســوی اســتانداری 
و اصنــاف بــه واحد صنفی با صدور اطالعیه ای به 
شــرح زیــر اظهار کــرد: افزایش قیمت نــان قبل از 

تصویب در ستاد اقتصادی دولت ممنوع است.
آنالیــز، تعییــن و ابالغ قیمت نــان به صورت 
منطقــه ای در اختیــار اســتانداران قــرار گرفتــه، اما 
هرگونــه افزایــش قیمــت نــان قبــل از تصویــب در 

ستاد اقتصادی دولت ممنوع است.
با استناد به مصوبه کارگروه ملی ساماندهی 
گندم، آرد و نان، آنالیز، تعیین و ابالغ قیمت نان 
بــه صــورت منطقــه ای در اختیــار اســتانداران قــرار 

گرفته است.
بــر ایــن اســاس، تعیین قیمت نان در دســتور 

افزایــش  و  دارد  قــرار  دولــت  اقتصــادی  کار ســتاد 
قیمــت نــان قبــل از تصویــب در ایــن ســتاد ممنــوع 

است.
استانداریاجازهافزایشقیمت

نانرادادهاست
بنابرایــن گــزارش اما قاســم نوده فراهانی در 
گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، 
گفــت: قیمت جدید انواع نان به صورت رســمی از 

سوی استانداری به اتاق اصناف ابالغ شد.
ســوی   از  نــان  جدیــد  نرخ هــای  افــزود:  وی 
تنظیم بازار اســتانداری تعیین شده است؛ بر این 
اســاس قیمت نان بر اســاس نوع آرد یارانه ای به 
دو دسته آرد یارانه ای نوع اول )گندم 665تومانی( 
و آرد یارانه ای نوع دوم )گندم 900تومانی( تعیین 

شده است.

افزایشقیمتنانبیشترازنرخ
مصوبلغوشده

بیشــترین قیمت نان ها در مصوبه لغو شــده 
برای بربری و سنگک ساده به ترتیب 2500 تومان 
و 3000 تومان است  اما نرخ های موجود در بازار 
حتی باالتر اســت. هر عدد نان سنگگ ساده)آزاد 
یــا یارانــه نوع دوم( 3000 تومان تا 4000 تومان و 
بربری ســاده)آزاد یا یارانه نوع دوم( 2500 تومان 

تا 4000 تومان به فروش میرسد.
خبرنــگار  میدانــی  مشــاهدات  اســاس  بــر 
خبرگــزاری تســنیم  هــر عــدد نان ســنگک کنجدی 
نیــز 4000 تومــان تــا 5000 هزار تومــان به فروش 
اعمــال  روی  بــر  مشــخصی  نظــارت  و  میرســد 
قیمت هــا نیســت ، درحالــی کــه ایــن نان هــا با آرد 

یارانه ای پخته می شود.

بــاوجــواینکــهدرمیانــهتابســتانوفصــل
فراوانیمیوههســتیمامــاقیمتهاکماکانباال
اســتبهطوریکهقیمتهرکیلوگرممیوهبه
صــورتعمــدهدرمیــدانمرکزیمیــوهوترهبار

تهرانکمتراز۱۰هزارتوماننیست.
به گزارش تســنیم نرخ عمده فروشی انواع 
میــوه و تــره بار تــا دهم مردادماه ســال 1400 در 

میدان مرکزی میوه تهران اعالم شد.
ایــن نرخنامه مالک قیمــت گذاری در خرده 
فروشــی های سطح شــهر است، بر اساس اعالم 
اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار، فروشندگان 
میتوانند حداکثر 30 درصد به قیمت های موجود 
در این نرخنامه برای تامین ســود خرده فروشــی 

اضافه کنند.
براســاس ایــن نرخ نامه قیمت هــر کیلوگرم 
زردآلــو شــیراز بیــن 25 هــزار تا 40 هــزار تومان، 
زردآلــو ارومیــه بیــن 30 هزار تــا 40 هزار تومان، 
تــوت فرنگــی گــرگان بیــن 20 هــزار تــا 30 هــزار 
تومــان، تــوت فرنگــی گلخانــه ای بیــن 30  هــزار 
تــا 45 هزارتومــان، ســیب گالب بیــن 15 تــا 25 

هزارتومــان، شــلیل شــبرنگ بین 15 هــزار تا 22 
هزارتومان، شــلیل شــبرنگ سیبی بین 18 تا 30 

هزار تومان است.
قیمــت هــر کیلوگــرم انجیــر ســیاه بیــن 10 
هــزار تــا 20 هزارتومان، گیــالس تکدانه بین 35 
هزار تا 55 هزارتومان، انگور رطبی بین 15 هزار 
تــا 20 هزارتومــان، انگــور کنــدری بیــن 15 هــزار 
تــا 22 هزارتومــان، آلبالــو رســمی و آلبالــو تخــم 
خارجی بین 15 هزار تا 20 هزار تومان، آلو زرد، 
ســانترال و سیاه بین 15 هزار تا 25 هزارتومان، 
هلو انجیری بین 20 هزار تا 30 هزارتومان، هلو 
بین 8 هزار تا 15 هزار تومان، هلو زعفرانی بین 
20 هزار تا 30 هزارتومان و هلو هسته جدا بین 

15 هزار تا 20 هزارتومان به فروش می رسد.
قیمــت هــر کارتن آنانــاس بین 700 هزار تا 
یــک میلیــون تومــان، هــر کیلوگرم انبــه بین 35 
هــزار تــا 50 هزار و موز بین 20 هزار تا 25 هزار 

تومان است.
 نــرخ هــر کیلوگــرم شاه پســند بیــن هفــت 
هــزار تــا 11 هــزار تومــان، طالبــی بیــن پنــج هزار 

تــا 8 هــزار تومــان، خربــزه بیــن هفت هــزار تا 9 
هزارتومان، هندوانه خطی و ساکاتا بین سه هزا 
رو 500 تــا پنــج هــزار و 500 تومــان بــه فــروش 

می رسد.
بیــن  ســنگی  لیموتــرش  هرکیلــو  قیمــت   
هشت  هزار تا 12 هزار تومان، لیموترش میناب 
بیــن 10 هــزار تــا 16 هــزار تومان، غوره عســگری 
بین هشت هزار تا 12 هزارتومان و غوره آبگیری 

بین 6 هزار تا 9 هزارتومان است.
 قیمــت هــر کیلوگــرم خیــار اصفهــان بیــن 
چهــار هــزار تا هشــت هزار تومان، خیــار گلخانه 
ای بیــن هفــت هــزار تــا 10هــزار و 500 تومــان، 
گوجــه فرنگــی بوتــه رس بیــن 6 هــزار تــا 9 هزار 
تومان، لوبیاســبز بین 9 هزار تا 13 هزار تومان، 
بامیه بین 12 هزار تا 20 هزارتومان و هویج بین 

10 هزار تا 14 هزار تومان به فروش می رسد.
نــرخ هــر کیلوگــرم بادمجــان دلمــه ای بیــن 
چهار هزار تا هشت هزار تومان، بادمجان قلمی 
بیــن 4 هــزار تــا 6 هــزار و 500 تومــان، بادمجان 
گلخانــه ای بیــن هشــت هــزار تا 11 هــزار تومان، 

پیــاز شــیری بیــن ســه هــزار تا پنــج هــزار و 500 
تومــان، پیــاز نــو بین 2 هزار تــا چهارهزار تومان، 
پیــاز زرد بیــن 3 هزار تا پنج هزار تومان، ســبزی 
جــور بیــن  ســه هزار تــا پنج هزار تومان، ســبزی 
خــوردن بیــن پنــج هــزار تــا هفــت هــزار تومــان، 
ســیب زمینــی نــو بیــن چهــار هــزار تــا 6 هــزار و 
500 تومــان و سیرخشــک بیــن 25رهــزار تــا 30 

هزارتومان عرضه می شود.
نرخ هر کیلوگرم فلفل تند ریز بین 6 هزار 
تا 9 هزار تومان، فلفل دلمه سبز بین 9 هزار تا 
13 هــزار تومــان، فلفل دلمــه ای گلخانه ای بین 
هشــت هــزار تــا 13 هــزار تومــان، فلفل شــیرین 
شــمال بین هشــت هزار تا 13 هزار تومان، کلم 
بروکلــی بیــن 12 هــزار تــا 22 هزار تومــان،  کاهو 
پیچ ساالدی بین هشت هزار تا 12 هزار تومان، 
کاهــو رســمی بیــن پنــج هــزار تــا هشــت هــزار 
تومــان، کــدو مســمایی بین چهار هــزار تا 6 هزار 
تومان، کرفس بین چهار هزار تا 6 هزار تومان و 
کلم سفید بین چهار هزار تا 6 هزارتومان و کلم 

قرمز بین پنج هزار تا هفت هزار تومان است.

 قیمتنانازنرخهایمصوبلغوشدههم

بیشترشد

گرانیمیوهدرفصلفراوانی
میوه کمتر از ۱۰ هزار تومان در عمده فروشی نیست

 حذفمرغمانندگوشتقرمز
ازبسیاریسفرهها

پیشبینــیبــازارمــرغباتوجهبهســهم
قابلتوجهآندرســبدپروتئینیخانوادهها
موضوعــیاســتکــهایــنروزهــابــهدلیــل
مشکالتتولیدوروندصعودیقیمت،مورد

توجهقرارگرفتهاست.
بــه گــزارش ایلنا؛  تولیدکننــدگان بر این 
باورنــد کــه بســتگی بــه سیاســت کلــی دولت 
آینــده دارد؛ یارانــه را به ابتــدای زنجیره تولید 
مــرغ پرداخــت کنــد یا تصمیم بــه پرداخت آن 

به حلقه نهایی بگیرد.
اگــر همچنــان دولــت یارانــه تولیــد مــرغ 
واردات  بــه  تومانــی   4200 ارز  قالــب  در  را 
نهاده هــای دامــی دهــد افزایــش قیمــت مــرغ 
قابــل پیش بینی اســت و اگــر آن را به انتهای 
زنجیره یعنی مصرف کننده دهد ثبات قیمت 

و کنترل آن اتفاق خواهد افتد. 
محمدرضــا حســینا عضــو اتــاق بازرگانــی 
معتقــد اســت؛ با توجــه به مشــکل تامین ارز   
و حمــل و نقــل؛ بــا پرداخــت یارانــه بــه انتهــا 
یــا ابتــدای زنجیــره، بایــد منتظر گرانــی مرغ و 
حذف آن از ســفره جمعیت بیشــتری از مردم 

باشیم. 
وی بــا بیــان اینکــه در 3 مــاه اخیــر ارزی 
برای واردات نهاده های دامی به تجار پرداخت 
نشده است، افزود: در این 3 ماه حداقل باید 
150 میلیــون دالر بــه تجــار پرداخــت می شــد، 

امــا ایــن مبلــغ تامین نشــده و  در حــال حاضر 
واردات نهاده به صورت نسیه انجام می شود. 
ایــن رونــد یعنــی  بــه گفتــه وی؛ ادامــه 
ترخیــص نســیه نهاده هــای دامــی امکان پذیــر 
نیست و به زودی شاهد خال بزرگ تر عرضه و 

تامین نهاده های دامی در بازار هستیم. 
مشــکالت  افزایــش  دربــاره  حســینا 
حمل ونقــل نهاده های دامی به کشــور، گفت: 
بــه دلیــل تحریم هــا، بســیاری از شــرکت های 
کشتی  رانی حاضر به همکاری با ایران نیستند 
و شــرکت های داخلی تعداد محدودی کشــتی 
دارند، این مشــکل نیز تامین نهاده های دامی 

را با کندی مواجه کرده است. 
ایــن عضــو  اتــاق بازرگانی نتیجــه گرفت؛ 
مشــکالت مطرح شــده افزایش بیشتر قیمت 

مرغ را در هر وضعی رقم خواهد زد. 
حســینا در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
راهکار چیســت، اظهار کــرد: خرید نهاده های 
دامــی از کشــورهای کــه فشــار ارزی و حمل و  

نقل را کاهش دهند تنها راهکار است. 
روســیه  را  کشــورها  ایــن  جملــه  از  وی 
عنــوان کــرد کــه در نزدیکــی ایران بــوده و نیاز 
به هزینه کمتر حمل و نقل دارد، ضمن اینکه 
بــه دلیــل نزدیکی هــای سیاســتی می تــوان به 
جای دالر با واحد پولی آن کشــور یعنی روبل 

معامله کرد.

 ضرورتخریدگوشت

ازمراکزمجازدرایاممحرم
ســازمان پیشــگیری و بهداشــتی معــاون
دامپزشــکیگفــتکــهبــاافزایشکشــتاردامدر
ایــاممحــرمجلــویدســتهوهیئتهــایمذهبی،

خطرشیوعتبکریمهکنگوافزایشمییابد.
بهمــن نقیبــی، معاون بهداشــتی و پیشــگیری 
باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  دامپزشــکی  ســازمان 
خبرنــگاران جــوان، دربــاره آخریــن وضع شــیوع تب 
کریمــه کنگــو اظهار کرد: بنابر آمار وزارت بهداشــت 
8 نفر مبتال به تب کریمه کنگو شدند که متاسفانه 

یک نفر جان خود را از دست داده است.
او افــزود: بــا توجــه بــه آنکه مــورد جدیدی از 
بیمــاری تــب کریمــه کنگــو گــزارش نشــده اســت، 
ایــن امر کاهش میزان کشــتار غیرمجاز و افزایش 

رعایت از سوی مردم را نشان می دهد.
نقیبــی نســبت بــه شــیوع تــب کریمــه کنگــو 
عیــد  در  گفــت:  و  داد  هشــدار  محــرم  ایــام   در 
در  کــه  بودنــد  راغــب  مــردم  از  بســیاری  قربــان 
کشــتارگاه اقــدام بــه کشــتار کننــد، امــا در ایــام 
تاســوعا و عاشــورا به دلیل نذورات جلوی دسته و 
هیئت های مذهبی خطر شــیوع بیماری به مراتب 

بیشتر است.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اجتنــاب از 
کشــتار دام در معابــر و خیابان هــا در ایــام  محــرم 
بیــان کــرد: بــا توجــه به آنکه رها شــدن خــون دام 
بیمــار در معابــر و خیابان هــا، ممکن اســت تعداد 
زیــادی از افــراد را گرفتار بیمــاری تب کریمه کنگو 

کند، توصیه می شــود که مردم نذورات خود را به 
کشــتارگاه منتقــل کند و در صــورت امکان به طور 
مستقیم گوشت از مغازه ها خریداری کنند که به 

مراتب امنیت بیشتری دارد .
ســازمان  پیشــگیری  و  بهداشــتی  معــاون 
دامپزشــکی ادامــه داد: بــا توجــه بــه فعالیــت کنه 
در فصــل گرمــا، دامــداران نســبت بــه ســم  پاشــی 
کننــد،  اقــدام  کنــه  بــا  مبــارزه  بــرای  اصطبل هــا 
همچنین مردم از کشــتار غیــر مجاز اجتناب کنند 
تــا بــا گذرانــدن فصــل گرمــا، خطر شــیوع ویروس 

کاهش یابد.
او بــا بیــان اینکــه بیمــاری تــب کنگــو در دام 
هیــچ گونــه عالیمی ندارد، گفــت: با توجه به آنکه 
بیماری در دام قابل تشــخیص نیســت، از این رو 
با کشــتار دام در کشــتارگاه و نگه داری الشــه به 
مدت 24 ساعت در سردخانه و در صورت از بین 
رفتــن ویــروس احتمالــی جــای هیچ گونــه نگرانــی 

نیست.
نقیبــی بــا یــادآوری اینکــه اکیپ هــای ثابــت 
عاشــورا  و  تاســوعا  ایــام  در  دامپزشــکی  ســیار  و 
حضــور دارنــد، بیــان کــرد: اگــر افــراد اصــرار دارند 
کــه کشــتار را جلــوی دســته و هیئت هــای مذهبی 
انجــام دهند، با دامپزشــکی تمــاس بگیرند تا قبل 
و بعد کشــتار دام را به لحاظ بیماری های انگلی و 
سایر بیماری ها بررسی کنند و همواره نظارت های 

بهداشتی را انجام دهند.


