
برگزاری  برای  عتبات  به  ایرانی  زائران  حالی که سفر  در 
نشان  گزارش ها  برخی  است،  شده  آغاز  اربعین  مراسم 
می دهد امسال نیز دالالن بلیت بیکار ننشسته و بازار سیاه 
بلیت اربعین را به راه انداخته اند. در این بین زائران سردرگم 
نمی دانند قیمت واقعی بلیت های هواپیما چقدر است و چه 

سایتی برای تهیه بلیت معتبر است؟
وقتی گزارش هایی مبنی بر باال رفتن قیمت  بلیت های پرواز 
در بازارهای پرواز اربعین و همچنین به وجود آمدن یک بازار 
سیاه جدید در این پروازها منتشر شد، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی واکنش نشان داد و این خبر را تکذیب کرد. مقصود 
اسعدی سامانی تصریح کرد: همان طور که پیش از این نیز در 
و  هواپیمایی کشوری  سازمان  مسئوالن  میان  جریان جلسات 
مسئوالن شرکت های ایرانی مشخص شد، نرخ پروازهای اربعین 
در سال جاری نیز مانند سال های گذشته با نرخ مصوب اجرایی 

می شود. 
بلیت  مصوب  نرخ  ایرالین ها  و  هواپیمایی  سازمان  توافق  با 
اربعین برای یک طرف یک  ایران عراق در مناسبت  پروازهای 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و برای دو طرف دو میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان تعیین کرده است و تاکیدشده که مردم نباید بلیتی را 
با قیمتی غیر از این بخرند. اما گزارشات نشان می دهد که بلیت ها 
و فروش  مراکز هواپیمایی خرید  تعیین شده در  نرخ  از  بیش 

می شود و قیمت ها از مرز مشخص شده بسیار فراتر رفته است. 
تمام شرکت های هواپیمایی بر سر تعیین قیمت تهران-نجف 
که  آن شد  بر  قرار  و  رسیده اند  توافق  به  سایر شهرستان ها  و 
شرکت های هواپیمایی از طریق نمایندگی های خود بلیت پرواز 
عراق در مناسبت اربعین را به فروش برسانند. طبق اعالم آن ها 
هیچ پروازی به مقصد بغداد و یا نجف در این مناسبت چارتر نشده 
است و فروش بلیت تنها در حدود ۲۲ نمایندگی فروش که خود 
ایرالین ها تعیین کرده اند، انجام می شود. این یعنی همه آژانس ها و 
سامانه های رزرواسیون امکان فروش بلیت پروازهای عراق را ندارند. 
با این وجود پس چرا در بازار چند نرخی به وجود آمده و چگونه 
این بلیت ها به خارج از نمایندگی ها راه یافته است و با قیمت های 
باال به فروش می رسد؟ این سوالی است که هنوز پاسخ مشخصی 
برای آن داده نشده است و همچنان بلیت های پرواز اربعین با چند 

نرخ متفاوت به فروش می رسد.
جلوگیری از فعالیت سودجویان

بعد از به وجود آمدن ضد و نقیض هایی در خصوص فروش 

بلیت  برای زائران اربعین، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی برای جلوگیری از فعالیت سودجویان از 
مردم تقاضا کرد که برای جلوگیری از فعالیت این افراد و البته 
زیانده شدن خودشان به دلیل احتمال فروش بلیت تقلبی تنها 
انجمن  دبیر  تهیه کنند. همچنین  بلیت  از سایت های رسمی 
شرکت های هواپیمایی اضافه کرده است که به طور شبانه روز این 
سامانه ها و دفاتر رصد می شود تا امکان سودجویی یا باال بردن 
قیمت بلیت در آن ها وجود نداشته باشد. تاکنون نیز هیچ گزارش 
رسمی مبنی بر دور زدن قیمت ها مشاهده نشده است و در صورت 
مشاهده با آن ها برخورد خواهد شد. از این رو اگر مردم قصد سفر 
به کربال و نجف را دارند، در این ایام باید تالش کنند که تنها با 
حضور در دفاتر یا سایت های رسمی خرید خود را انجام داده و به 

سایر سایت ها اعتماد نکنند.

نرخ واقعی پروازها
بلیت  بازار  در  اخیر  سال های  در  که  اتفاق هایی  از  پس 
پروازهای اربعین رخ داد و باعث باال رفتن نرخ بلیت ها شد، 
سازمان هواپیمایی با همکاری ایرالین ها برای پروازها نرخ های 
مصوبی را در نظر گرفتند  و امسال نیز نرخ هایی به این منظور 

تعیین شد.
دو  تهران-نجف  پرواز  بلیت  نرخ  امسال  اساس مصوبات  بر 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای پروازهای مشهد دو میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. هر چند که در 
روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر باال رفتن نرخ بلیت و به 
وجود آمدن بازار سیاه مطرح شد اما تا کنون سازمان  هواپیمایی 
کشوری این موضوع را تایید نکرده است. کافی است سری به 
سایت های فروش بلیت هواپیمایی بزنیم، آنگاه می بینیم که 

قیمت ها چیزی فراتر از قیمت تعیین شده است. گفته می شود 
به  اقدام  سایت ها  و  اجتماعی  شبکه های  در  افراد  برخی  که 
فروش بلیت با قیمتی باالتر از 3 میلیون تومان کرده اند. این 
در حالی است که سایت های پروازهای داخلی با قیمت تعیین 
تکمیل شده  ولی ظرفیت شان  فروش کرده اند  به  اقدام  شده 
است.  اما برخی از سایت های پروازهای خارجی با وجود اینکه 
نرخ پروازهای اربعین دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده 
است، قیمت فروش بلیت را به گونه دیگری تعیین کرده اند و 
در یکی از این همین سایت ها قیمت بلیت رفت و برگشت به 
مناسبت اربعین از 7 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شروع می شود 
و تا قیمت های باالتر هم می رسد و این تفاوت نرخ در تمام 
سایت ها فروش بلیت هواپیمایی قابل مشاهده است و هنوز هم 

دلیلی برای این کار وجود ندارد.

اقتصادی 5

با حمایت بانک گردشگری انجام گرفت

موکب آیلند میزبان زائران حرم حسینی
موکب آیلند روزانه پنج هزار وعده غذایی بین زائران حسینی توزیع می 

کند.
بانک گردشگری اعالم کرد: ایستگاه اول راه پیمایی اربعین حسینی )ع( در 35 
کیلیومتری تهران در محور اصلی آزاد راه تهران – ساوه در مسیر عبور زائران به 
سمت کربال توسط سرزمین ایرانیان از شرکتهای عضو گروه مالی گردشگری و با 
مشارکت این بانک برپا شده و مشغول خدمت رسانی به زائران حرم حسینی است.

بر اساس این گزارش: ایستگاه مذکور در محل شهر جدید آیلند برپا شده و 
با هدف مشارکت در حرکت عظیم و میلیونی راهپیمانی اربعین حسینی برای 
پذیرایی از زائران و حتی عالقه مندانی که امکان سفر اربعین را ندارند به خدمت 

رسانی مشغول است.

حدود ۳۰ درصد از تجهیزات مترو قابل ساخت در کشور 
است

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: حدود ۳۰ درصد از تجهیزات مترو 
قابلیت ساخت در کشور را دارد.

محسن هاشمی در مراسم انعقاد قراردارد »طرح توسعه حمل و نقل ریلی درون 
شهری در تهران و ۸ کالنشهر« که با حضور شهردار تهران و وزیر نفت برگزار شد، 
با بیان اینکه خوشحالم که یکی از عقالنی ترین قرارداد های موجود در کشور امشب 
منعقد می شود، گفت: امیدوارم بتوانیم این قرارداد را به اجرا برسانیم چراکه این 

طرح موجب گسترش حمل ونقل ریلی در کشورمان می شود.

 برای کرمانشاه و ایالم و ابادان
اعالم شد

برای  آبادان  ایالم، کرمانشاه و  بانک پاسارگاد در  اسامی شعب کشیک 
روزهای 8 الی 11 آبان ماه 97 اعالم شد.

بانک پاسارگاد با انتشار اطالعایه ای اسامی شعبه های کشیک این بانک در ایام 
اربعین حسینی را اعالم کرد. 

بر اساس این گزارش: در اطالعیه بانک پاسارگاد آمدهاست: ضمن عرض تسلیت 
پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی، به اطالع هم وطنان گرامی 
می رساند؛ شعبه های بانک پاسارگاد در ایالم، کرمانشاه و آبادان در روزهای ۸ و 
۱۱ آبان ۱397، از ساعت 7:3۰ صبح الی ۱4:3۰، آماده ارایه انواع خدمات بانکی 
به زائران و شرکت کنندگان در راهپیمایی عظیم اربعین سرور و ساالر شهیدان 

هستند.

سقف وام بانک قرض الحسنه مهر ایران از ۱۵ به ۲۰ 
میلیون تومان افزایش یافت

تسهیالت قرض الحسنه بانک مهر ایران برای تأمین نیازها و رفع احتیاجات 
ضروری خرد افراد جامعه نظیر کمک هزینه ازدواج، تأمین جهیزیه، ودیعه 
مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کارآفرینی و اشتغال زایی کوچک انفرادی، 

درمان و … پرداخت می شود. 
همچنین امکان افتتاح حساب هم به صورت حضوری و آنالین وجود دارد که 
متقاضیان دریافت وام می توانند به پشتوانه میانگین حساب خود طی دوره های 
3 الی ۱۲ ماهه و بنا بر انتخاب و زمان مدنظر جهت بهره مندی از تسهیالت، از 

اولویت های دریافت وام برخوردار شوند.
برای دریافت تسهیالت تا سقف ۱۰ میلیون تومان معرفی یک ضامن معتبر و تا 

سقف ۲۰ میلیون تومان معرفی ۲ ضامن معتبر به بانک الزامی است.

گزارش عضو هیات مدیره

بانک سپه با پول حساب های قرض الحسنه چه می کند
بانک سپه برای کمک به تسریع ازدواج جوانان از آذرماه سال 94 تا خردادماه 

سال جاری ۱7 هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.
عیسی کاظم نژاد، عضو هیئت مدیره بانک سپه در مراسم قرعه کشی چهلمین 
مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه این بانک فعالیت های به عمل آمده 

برای قدردانی از سپرده گذاران قرض الحسنه را تشریح کرد.
کاظم نژاد گفت: بانک سپه بر اساس میانگین مانده منابع قرض الحسنه خود 
77۸ میلیارد ریال بودجه برای انجام قرعه کشی حساب های قرض الحسنه در 
مهرماه امسال اختصاص داد که 9۰ درصد آن در قالب انواع جوایز به برندگان این 

حساب ها پرداخت می شود.

باید اخذ کارمزد از تراکنش های مالی فعال تر شود

انتقاد مدیرعامل بانک ملی از افزایش نرخ سود برخی 
بانک ها

در شرایطی که اکثر بانک ها با مشکل اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه 
بودند، بانک ملی ایران ریالی اضافه برداشت نداشت و امسال نیز این شرایط 

باید ادامه یابد.
محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد 
شش ماه ابتدای سال ۱397 واحدهای این بانک با انتقاد از اینکه اخیرا برخی بانک 
ها ارایه سود بانکی با نرخ های باالتر از نرخ مصوب بانک مرکزی را آغاز کرده اند، 
تصریح کرد: تخطی از قوانین بانک مرکزی در این زمینه و از سویی توجه بخشی از 
سپرده گذاران به این شرایط قطعا موجب تکرار مشکالتی مانند موسسات اعتباری 
غیرمجاز خواهد شد که البته امیدواریم با اتخاذ تدابیر الزم، از این امر جلوگیری شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی

گسترش حمایت مجلس از بیمه ایران
خسارت وارد شده به شرکت چاپ تبریز با تعامل بیمه ایران به شکل مناسبی 

پرداخت شد.
آقاپور، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شبستر در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه عملکرد بیمه ایران باعث شده اعتماد بیمه گزاران 
ومسئولین به بیمه ایران نسبت به گذشته افزیش پیدا کند، از مدیران و کارکنان 

بیمه ایران قدردانی کرد.
وی با اشاره به سختی های سالیان اخیر که بیمه ایران با آن مواجه بوده است، 
افزود: مدیران و کارکنان این شرکت با زحمت زیاد و توان باالی خود توانستند بر این 

مسائل و مشکالت فایق آیند.
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بانک ملی ۲۰۰ کارمند خود را راهی عراق کرد
2۰۰ نفر از کارکنان بانک ملی ایران برای کمک به تحویل ارز زائران راهی عراق شدند.   محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه برای تحویل ارز اربعین زائران در کشور عراق تابع مقررات بانک مرکزی 

این کشور هستیم، گفت: بانک ملی ایران تمام تالش خود را برای خدمت رسانی حداکثری به زائران عزیز به کار گرفته و حتی مذاکراتی نیز برای ایجاد امکان تحویل ارز به صورت شبانه روزی با کشور عراق داشتیم که هنوز پاسخی 
دریافت نکرده و موافقت نکرده اند.

نرخ پرواز از مرز ۳ میلیون هم عبور کرد

بازار سیاه بلیت اربعین
اخبار

هشدار نایب رئیس اتحادیه طال:

 به هیچ عنوان طالی آب شده نخرید

 بندپی: بسته حمایت غذایی دولت دو هفته دیگر اجرایی می شود

نایب رئیس اتحادیه طال، جواهر و سکه از شناسایی باند توزیع طالی آب شده 
تقلبی در تهران خبر داد و به مردم توصیه کرد به بهانه نپرداختن مالیات بر 

ارزش افزوده، به هیچ عنوان به سمت خرید طالی آب شده نروند.
به گزارش ایرناف مسعود یزدانی تاکید کرد: طالی آب شده، جزو مواد مصرفی تولید 
است یعنی در کارگاه های طالسازی کاربرد دارد اما در ماه های اخیر و به دنبال افزایش 
قیمت طال در بازار، برخی با این تصور که مالیات بر ارزش افزوده نمی پردازند، به سمت 
خرید طالی آب شده متمایل شده اند. بررسی عیار و خلوص طالی آب شده، یک کار 
کامال تخصصی است و هر کس نمی تواند معادالت آن را محاسبه کند یا عیار درست 
آن را تشخیص دهد؛ روی طالی آب شده عدد و شناسه ای ضرب می شود اما مردم 
نمی توانند به اتکای آن به خرید طالی آب شده اقدام کنند. با توجه به تخصصی بودن 
طالی آب شده، اتحادیه طال هیچگاه خرید طالی آب شده را به مردم توصیه نمی کند 
همان طور که وقتی قیمت سکه طال حباب داشت، به مردم خرید آن را توصیه نکرد 
بلکه از مصرف کنندگان خواست به جای پرداخت بهای باالتر از قیمت واقعی سکه که 
منجر به ضرر می شود، به خرید مصنوعات طال روی آورند. پس از گران شدن طال، 
بحث طالی آب شده تقلبی در بازار زیاد شده است و حتی توانسته ایم در چند مورد، 
باندهایی که به صورت غیرقانونی در کارگاه های زیرزمینی و فاقد پروانه به تولید آن 
اقدام می کردند، شناسایی کنیم. در این کارگاه های غیرمجاز، آلیاژهای مختلف به طال 
افزوده و شناسه های جعلی روی محصول حک می شود؛ اگر فردی متوجه شود که 
طالی آب شده تقلبی خریده، به علت درج مشخصات فنی نادرست، پیگیری هایش 
به نتیجه نمی رسد و بنابراین توصیه همیشگی ما به مردم پرهیز از خرید این نوع 

کاالهاست.
نایب رئیس اتحادیه طال در ادامه اعالم کرد: اتحادیه طال روی مصنوعاتی که به نام 
طالی دست دوم فروخته می شود نظارتی ندارد و به مردم توصیه می کند که به سمت 

آن نروند زیرا ممکن است فلزات دیگر را آب کاری کرده و به اسم طالی دست دوم 
بفروشند. به جای خرید طالی دست دوم، بهتر است مصنوعات ارزان قیمت کم اجرتی 
که برخی کارگاه ها تولید می  کنند، خریداری شود؛ بسیاری از کارگاه ها به دلیل رکود 
حاکم بر بازار و اینکه بتوانند از عهده هزینه های خود برآیند، مصنوعاتی را اجرت بسیار 

پایین تولید می کنند که البته خریداران بابت خرید آن ها ضرر نمی کنند.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر همچنین درباره واردات طالی قاچاق به کشور 
گفت: هرچند بین ۱۰ تا ۱5 درصد از میانگین مصرف طال را قاچاق می دانند اما این 
ارقام چندان دقیق نیست. البته در شرایط کنونی دیگر قاچاق طال به صرفه نیست 
زیرا در گذشته برای نپرداختن عوارض و حقوق گمرکی و نیز مالیات بر ارزش افزوده 
به قاچاق طال روی می آوردند اما با افزایش نرخ ارز و نیز آزادسازی واردات دیگر صرفه 

اقتصادی ندارد. 
نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر درباره تمایل برخی از شهروندان برای خرید 
طالی دست دوم به دلیل ارزان تر بودن آن نسبت به مصنوعات نو گفت: نگاه مردم به 
طال، سرمایه ای است و 9۰ درصد آن را برای حفظ سرمایه خود می خرند؛ ۱۰ درصد 
باقیمانده هم جنبه زینتی را در نظر می گیرند و هم برای سرمایه خریداری می کنند. 
شاید در سنوات گذشته برخی واحدهای صنف طال اقدام به فروش طالی دست دوم 
می کردند اما اکنون بازرسی اتحادیه به شدت عملکرد واحدها را رصد کرده و حتی 
واحدهای متخلف را پلمپ می کند. طال، کاالی بادوام محسوب می شود و اگر خرید 
و فروش طالی دست دوم رواج یابد، تولید زمین گیر می شود و بر رکود فعلی دامن 
می زند. وی در عین حال گفت: مشکل بعدی به دالیل بهداشتی است؛ پزشکان و 
متخصصان می  گویند در تهیه این نوع مصنوعات از آلیاژهایی استفاده می شود که به 

پوست ضرر می رساند و حتی در بلندمدت می تواند سرطان زا باشد.
همچون  مصنوعات  دیگر  و  طال  شده  آب کاری  تابلوهای  عرضه  درباره  یزدانی 

شاخه های گل طال نیز گفت: از آنجا که اغلب این نوع کاالها یک مصنوع آب کاری به 
شمار می روند و یا ورقه های بسیار ناچیز طال برای روکش آن ها به کار رفته، خرید و 
فروش آن ها به هیچ کس توصیه نمی  شود زیرا ارزش واقعی ندارد. برای نمونه، شاخه 
گلی که ظاهر آن ۲۰ گرم است، در واقعیت طالی بسیار کمی دارد و خریدار در اصل 
پول فناوری ساخت آن مصنوع را می دهد و بنابراین فرد به میزان هزینه ای که می کند، 

جنسی نمی خرد که طال و سرمایه کافی داشته باشد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته حمایتی غذایی 
برای قشرهایی که درآمد آنها زیر سه میلیون تومان است از دو هفته آینده 

اجرایی می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »انوشیروان محسنی بندپی« روز چهارشنبه در 
حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: اکنون جزئیات و کلیات مرحله 
اول بسته حمایت غذایی برای اقشار کم درآمد و دارای درآمدهای پایین تصویب شده 
و امروز توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمود واعظی رئیس 

دفتر رئیس جمهوری در شورای اطالع رسانی دولت اعالم می شود.
وی به قیمت بسته غذایی اشاره ای نکرد و اظهارداشت: همه تالش و تاکید رییس 

جمهوری براین است که بسته حمایتی غذایی در دو هفته آینده اجرایی شود.
وی با بیان اینکه هدف از اجرا و جزئیات بسته غذایی مشخص استریال گفت: به طور 

قطع همه کسانی که درآمد زیر سه میلیون تومان دارند شامل بسته غذایی می شوند؛ 
اگر کسانی از این موضوع جا بمانند، در اسرع وقت اقدامات الزم برای مشخص شدن 

توانمندی آنها انجام می شود تا بتوانند از این بسته ها استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، بسته حمایتی غذایی سال 97 برای اقشار کم درآمد با درآمدهای زیر 

سه میلیون تومان در سه مرحله به ارزش 6۰۰ هزار تومان است.
ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه برای درنظرگرفتن افزایش مستمری نهادهای 
حمایتی به میزان ۲۰ درصد حداقل دستمزد، معیار عدالت است که براساس آن اکنون 
یک خانواده یک نفره ۱6۸ هزار تومان و خانواده پنج نفره 56۰ هزار تومان دریافت می 

کند و این معیار برای بسته حمایتی غذایی نیز اجرایی می شود.
بر اساس این معیار، شاخص های خانواده یک نفره، دو تا سه نفره، چهار و پنج نفر 
به باال درنظرگرفته می شود و ممکن است یک خانواده یک تا دو نفره در مرحله اول 

۱۸۰ هزار تومان و خانواده سه تا چهار نفره ۲۱۰ هزار تومان و خانواده پنج نفر به باال 
تا ۲5۰ هزار تومان بسته غذایی دریافت کنند.

دولت ۲ راهکار اقتصادی یکی در معیشت عام داشت که ۱3 میلیارد و 3۰۰ میلیون 
دالر به ۲5 کاالی اساسی مانند نهاده های دامی، دارو، مرغ و گوشت اختصاص داد تا 
با همان ارز 4۲۰۰ تومانی تامین شود و راهکار دیگر برای اقشار خاصی است که هزینه 
های زندگی و فشارهای اقتصادی برای آنان قابل تحمل نیست و برنامه حمایت غذایی 

مکمل حمایت های عام است.
شاخص های این جمعیت قبال اعالم شده و مجلس نیز مصوب کرده است؛ کسانی 
که سه میلیون تومان درآمد به باال دارند یارانه آنها در یک بررسی حذف می شود و 
معیار بسته های غذایی نیز همین مساله است که طبق بررسی های انجام شده درآمد 

سرپرست خانواده برای این منظور به عنوان مالک درنظرگرفته می شود.

 روز جهانی غذا با حضور ستاری معاون علمی و فناوری 
بهداشت،  وزیر  هاشمی  زاده  قاضی  جمهوری،   ریاست 
درمان و آموزش پزشکی،  اصغری رییس سازمان غذا و 
دارو و جمعی از مسئولین کشور در سالن همایش های 

رازی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
 مفید در ابتدای این مراسم ضمن تاکید بر حفظ امنیت غذایی 
در نقاط مختلف جهان گفت: ایمنی غذایی وابسته به تولید مواد 
اولیه، محصول، بسته بندی و توزیع است و ضعف در هر کدام از 
این بخش ها می تواند باعث بروز بیماری های خطرناک مرتبط 
با غذا و در نتیجه مخارج تامین دارو است. مدیر کل امور غذایی، 
بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو گفت: تالش در حوزه تامین 

و تجهیز زیرساخت های صنایع غذایی در بسیاری از کشورهای 
جهان از جمله ایران در حال انجام است.

با  مبارزه  در  جهانی  عزم  یادآوری  ضمن  اصغری  غالمرضا   
گرسنگی بیان داشت: خدا را شاکریم که در کشوری زندگی می 
کنیم که از نعمت های متعددی از جمله محصوالت کشاورزی 
برخوردار است و با وجود توانمندی نسبی در جامعه به جرأت می 

توان گفت هیچ کس برای گرسنگی جان نمی دهد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: برای من باعث افتخار است در 
همین کشور از مجموعه های صنایع غذایی در بخش خصوصی 
بازدید داشته ام که به لحاظ برخورداری از تکنولوژی و فناوری، 
تمام سطوح کیفیت جهانی را دارا هستند. سرمایه گذاری های 

مهمی در این زمینه صورت گرفته است که ما را امروز در لیست 
صادرکنندگان صنایع غذایی در جهان قرار داده است و این تالش 

مدیرانی است که در بخش خصوصی فعال هستند.
 قاضی زاده هاشمی نیز در همایش روز جهانی غذا بیان کرد: 
متاسفانه گرسنگی در جهان به طور غم انگیزی در حال گشترش 
است. آمارها نشان می دهد که یک چهارم از مواد غذایی که هدر 
می رود برای غذا دادن به همه گرسنگان جهان کافی است اما 

توجهی به این موضوع نشده است.
 قاضی زاده هاشمی نیز در همایش روز جهانی غذا با اعالم 
آمارهای رسمی فائو مبنی بر افزایش 6۰ درصدی تولید محصوالت 
کشاورزی برای از بین بردن گرسنگی در جهان گفت: افزایش 

راندمان تولید مواد غذایی، استفاده از به روزترین تکنولوژی ها و 
همکاری صنایع غذایی در بخش خصوصی برای رسیدن به این 

هدف الزم است.
وزیر بهداشت گفت: تولید محصوالت سالمت محور تنها با توجه 
و حمایت از ظرفیت های داخلی و حمایت از تولیدکنندگان صنایع 
غذایی کشور محقق می شود که این کار از اولویت های وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
در پایان این مراسم از شرکت صنعتی زرماکارون به منظور حفظ 
سالمت مصرف کنندگان و تأمین غذای ایمن و سالم در تمامی 
مراحل زنجیره غذایی تقدیر بعمل آمد و نشان ایمنی و سالمت از 

سوی سازمان غذا و دارو اهدا شد

اعطای نهمین نشان ایمنی و سالمت به زرماکارون


