
يكي از داليل بانك مركزي براي تاخير در اجراي رمز هاي 
يك بارمصرف، غيرفعال شــدن اپليكيشن هاي موبايلي 
بانك هاســت؛ ولي چرا بانك ها از سرويس پيامك براي 
ارسال رمز يك بارمصرف استفاده نمي كنند؟به گزارش 
تســنيم، افزايش كالهبرداري هاي اينترنتي آن هم با 
روش هاي جديد يكــي از مهم ترين داليلي اســت كه 
بانك مركــزي را ترغيب به اجراي طــرح رمزهاي دوم 
يك بارمصرف در شــبكه بانكي كرده اســت. رمز دوم 
يك بارمصرف، طرحي است كه بعد از جلسات كارشناسي 
متعدد ميان قوه قضائيه و نيروي انتظامي روي ميز بانك 
مركزي قرار گرفته است؛ ريشه اين طرح هم همان طور 
كه در باال گفته شــد، روش هاي نويــن كالهبرداري از 
حساب هاي بانكي مردم اســت. پرونده هايي كه در قوه 
قضائيه در جريان است، حكايت از كالهبرداري هايي دارد 
كه طبق آن حساب هاي تعداد زيادي از مشتريان بانكي با 
استفاده از رمز دوم و CV V2 از سوي كالهبرداران خالي 
شده است. از ســال 86 كه پرداخت هاي بدون كارت در 
ايران اجرايي شده است، براي خريدهاي اينترنتي از چهار 
مولفه شماره كارت، رمز دوم، CV V2 و تاريخ انقضا استفاده 
مي شود. البته براي تراكنش هاي تلفن بانك و موبايل بانك 
به علت امنيت بيشتر تنها دو مولفه شماره كارت و رمز دوم 

درخواست مي شود. 

 كالهبرداري هاي اينترنتي از چه روشي انجام 
مي شود؟

براســاس آمار كالهبرداري هايــي كه در ايــن حوزه 
مي شود به دليل مشكالت امنيتي از قبيل هك شدن و 
ايرادهاي سيستمي بانك ها نيست، بلكه حجم باالي اين 
كالهبرداري ها به علت لو رفتن اطالعات اين چهار مولفه 
رخ مي دهد؛ براي مثال كالهبرداري از طريق فيشينگ با 
سوءاستفاده از مولفه هاي واردشده در سايت هاي جعلي 
پرداخت انجام شده و كالهبرداران با كمك اين اطالعات 

نسبت به برداشت از حساب اقدام مي كنند. بانك مركزي 
براي جلوگيري از اين قبيل كالهبرداري ها و البته براي 
پيشگيري از سوءاستفاده از حساب هاي مشتريان بانكي، 
به اين تصميم رسيد كه يكي از اين چهار مولفه، متغير 
شود و اجراي طرح رمز دوم يك بار مصرف در دستور كار 
قرار گرفت و از بانك ها خواست كه نسبت به اجرايي شدن 
طرح رمزهاي يك بار مصرف همكاري هاي الزم را انجام 
دهند. هرچند در ابتدا بانك ها زير بار اين اقدام نمي رفتند و 
خواستار دريافت كارمزد 20 هزار توماني براي فعال كردن 
رمز يك بار مصرف مشتريان خود بودند؛ ولي در نهايت 
و با مخالفت رئيس كل بانك مركزي، بانك ها نيز آماده 

همكاري در اين خصوص شدند. 

 علت اصلــي تاخير در اجــراي رمز هاي 
يك بارمصرف چيست؟

اول خرداد 98 به عنوان مهلت بانك ها براي اجراي اين 
طرح در نظر گرفته شده بود تا رمزهاي ايستا با رمزهاي پويا 
جايگزين شود؛ ولي آنچه در نهايت موجب شد كه بانك 
مركزي اين طرح را فعال به تعويق بيندازد، مشكالتي بود 
كه براي برخي از اپليكيشن هاي بانكي ايجاد شده بود.  بعد 
از ابالغ بانك مركزي به بانك ها براي آماده باش در اجراي 
طرح رمزهاي يك بار مصرف، 25 بانك زيرســاخت ها را 
آماده كردند؛ طبق برنامه ريزي انجام شــده در بانك ها، 
بنا بر اين بود كه مشتريان رمزيك بارمصرف را از طريق 
اپليكيشــن بانك ها دريافت كنند؛ اما به دليل مشكل 
گوشي هاي اپل و حذف شدن اپليكيشن ها توسط سرويس 
حفاظتي گوگل اين طرح با وقفه روبه رو شــد و بانك ها 

مجبور شدند راهكار جايگزيني ارائه دهند. 

 چرا بانك ها رمز يك بــار مصرف را پيامك 
نمي كنند؟

خبرنگار از بانك مركزي سوال كرد كه چرا سرويس هاي 

پيامكي جايگزين اپليكيشــن هاي موبايلي براي ارائه 
رمزهاي دوم يك بار مصرف نمي شود؟ بانك مركزي در 
پاسخ تاكيد كرد كه سياســت اين بانك دريافت هزينه 
از مردم براي فعال كردن رمز يك بار مصرف نيست و اگر 
بنا به ارائه اين رمز از طريق پيامك باشد، مشتريان بايد 
كارمزد را به بانك پرداخت كنند. ضمن آنكه اگر بنا باشد 
پيام كوتاه به سرويس اصلي ارائه رمز دوم يك بار مصرف 
تبديل شود مشكل ديگري به غير از هزينه هاي باالي اين 
سرويس وجود دارد و آن، اين است كه حدود 70 درصد 
اطالعات شماره تماس مشتريان كه در اختيار بانك هاست، 
اعتبار ندارد و اشتباه است. با اين حال اما بانك مركزي به 
بانك ها مجوز داده در صورتي كه بتوانند راه حل مطمئن 
ديگري را اجرايي كنند كه با تاييد بانك مركزي متضمن 
تاييد هويت قوي مشتري پيش از برداشت از حساب باشد، 
مي توانند از اين راهكار به عنوان جايگزين رمز پويا استفاده 
به عمل آورند كه يكي از اين راهكارها احراز هويت از طريق 
تطابق كد ملي و شماره تلفن همراه مشتري توسط سامانه 
شاهكار است. البته در اين مورد نيز بابت استعالم شاهكار 
بايد 380 تومان در هر تراكنش پرداخت شود كه سرويس 
پرهزينه اي اســت و هزينه باال مانعي بر سر راه اين اقدام 
خواهد بود.  بانك مركزي به دليل مشكالت ايجادشده، 
فعال اين طرح را به تاخير انداخته است؛ ولي اين تاخير 
به معني منصرف شدن نظام بانكي از رمزيك بارمصرف 
نيست؛ چراكه بانك ها طبق دستور بانك مركزي مكلف 
هستند مشوق هايي را براي مشتريان پرريسك خود در 
نظر بگيرند تا نسبت به فعال كردن رمز يك بارمصرف به 
شعب مراجعه كنند. هرچند طبق اعالم بانك مركزي، 
مشتريان براي انجام يكســري تراكنش ها كه ريسك 
كمتري دارند مانند خريد شارژ و پرداخت قبض از الزام به 
دريافت رمز دوم پويا معاف شده اند؛ گفته مي شود با اين 
معافيت، 95 درصد تراكنش ها از دايره الزام به رمز دوم 

يك بار مصرف خارج مي شوند. 

پس از چند روز كه قيمت مســكن در آگهي ســايت هاي 
اينترنتي درج شد، مجددا ســايت ها اقدام به حذف قيمت 
كردند و آگهي ها با عنوان توافقي منتشر مي شود. به گزارش 
ايسنا، روز ۱2 ارديبهشت ۱398 به دستور دادستاني قيمت 
مسكن و خودرو از آگهي ســايت ها حذف و مجددا روز 2۱ 
 ارديبهشــت ابتدا قيمت به آگهي هاي امالك و سپس به 
آگهی های خودرو بازگشت. روز شنبه يك بار ديگر قيمت ها 
حذف شد. البته در توضيحات بعضي آگهي ها هنوز قيمت 
ديده مي شود. جلسه اي به همين منظور با حضور مديران 
سايت هاي اينترنتي برگزار شد. تاكنون علت برداشته شدن 
قيمت از سوي پليس فتا و مرجع ديگري اعالم نشده است. 
رئيس اتحاديه مشاوران امالك در اين خصوص اظهار كرد: 
دادستاني چند روز قبل كه موافقت كرد قيمت ها مجددا به 
سايت ها برگردد اين مساله را مشروط به اعالم قيمت براساس 

معامالت قطعي كرد كه در واقع قيمت ها حقيقي باشد؛ اما 
مي بينيم كه بعضا قيمت هاي اعالمي، باالست. قرار شد سايت 
امالك و مستغالت به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گيرد 
كه بايد مقداري تقويت شود. مصطفي  قلي خسروي افزود: 
معتقديم كه قيمت بايد از آگهي ها حذف شود؛ زيرا از زماني 
كه قيمت برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بوديم. درج 
قيمت پيشنهادي به طور دائم منجر به رقابت كاذب در بازار 
مسكن مي شود؛ در حالي كه سايت امالك و مستغالت و 
همچنين كد رهگيري مي تواند، شــفافيت بازار مسكن را 
افزايش دهد كه اميدواريم تمامي دستگاه هاي مرتبط با ما 
در اين زمينه همكاري كنند. خسروي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا توافقاتي از طرف اتحاديه با بعضي سايت ها صورت 
گرفته يا خير؟ گفت: هيچ توافق يا تفاهمنامه اي بين اتحاديه 
امالك و سايت هاي اينترنتي انجام نشده و اخباري كه در 

اين خصوص اعالم مي شــود را تكذيب مي كنيم. بنابراين 
گزارش، پس از آنكه روز ۱2 ارديبهشت ماه درج قيمت در 
آگهي هاي فروش ملك و خودرو در ســايت هاي اينترنتي 
ممنوع شد، مجددا روز 2۱ ارديبهشت ماه مشروط به لحاظ 
شرايط چهارگانه، سايت ها مجاز شدند تا قيمت گذاري را از 
سر بگيرند. اعالم آگهي هايي كه با كد ملي و شماره موبايل 
در دو دســته بندي خودرو و امالك احراز هويت شده اند، 
اعمال سقف قيمت براي خودروها بر اساس قيمت اعالمي 
اتحاديه خــودرو، نمايش بازه و ميانگيــن قيمت امالك 
براساس معامالت پايان پذيرفته اي كه از سوي وزارت راه 
و شهرسازي اعالم مي شود و سخت گيري بيشتر در اعمال 
هزينه ثبت آگهي براي كســاني كه بيش از حد مورد نياز 
 عموم، اقدام به درج آگهي مي كنند از جمله اين شــروط 

عنوان شده است. 

قيمت  مسكن  دوباره  از  آگهي ها  حذف   شد
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بازار گوشــی تلفــن همراه را شــايد بتــوان مهم 
ترين بــازاری نــام بــرد كــه افزايش نــرخ دالر 
توانســت آن را زيــر و رو كنــد. از آنجايــی كــه 
 كــه توليــد داخلــی گوشــی در كشــور انجــام 
نمی شود نياز بازار را واردات تامين می كند. بنابراين 
با افزايــش نــرخ ارز واردات اين كاال با مشــكالت 
بســياری روبه رو شــد و افزايش قيمت ها در بازار 
خريداران را از خريد گوشی مورد نيازشان منصرف 
ســاخت. در طی يك ســال و نيم گذشــته گوشی 
هــای موبايــل از بحران هايی مانند رجيســتری، 
افزايش شــديد نرخ ارز، ركود و مشــكالت واردات 
عبور كردند و شــاهد افزايش قيمت دو و حتی سه 
 برابری بودنــد. در اين مــدت واردات بدون كنترل 

گوشی های موبايل از طريق ...

اين روزها مرغداران و پــرورش دهندگان جوجه يك 
روزه با مشكالت بسياری دســت به گريبان هستند. 
 جرجه يك روزه به دليل اينكه پــس از فروش به مرغ 
تخم گذار و يا مرغ گوشــتی تبديل می شود از اهميت 
زيادی برخوردار اســت. اما مهم ترين مسأله ای كه در 
حال حاضر مرغداران با آن روبه رو هستند كاهش قيمت 
جوجه يك روزه اســت كه صرفه توليد را كاهش داده 
است. فعاالن بازار با ابراز نارضايتی خود اعالم كرده اند 
مرغداران و توليدكنندگان به جد ازنظر روحی و روانی 
و از نظر ضرر و زيان در حال تحمل فشار زيادی هستند. 
اين صنف دردهای زيادی دارد. زمانی كه حمل ونقل 
اساسی ترين كاالی اوليه توليد گوشت مرغ و تخم مرغ 

به مدت يك ماه و بيشتر  تعطيل می شود...

 چرا   بانک مرکزي از طرح رمزهاي یک بار مصرف عقب نشست؟

۷۰ درصد مشتریان بانكي، شماره تلفن   غلط  داده اند



اقتصاد2
ایران وجهان

تعهدات معوق خودروسازان به 
۳۰۰ هزار دستگاه خودرو رسید

آمارها نشــان می دهد ایران خــودرو ۱۴۰ هزار 
خودرو و ســایپا ۱۶۰ هزار خودرو را هنوز تحویل 

مشتریان نداده اند.
به گزارش تســنیم، از اواخر فرودین ماه امسال با 
وجود تمام تعهدات معوق خودروســازان طرح 
فروش فوری تعدادی از محصوالت ایران خودرو 
و سایپا آغاز شده است و این دو شرکت روزانه به 
صورت متوسط 3۰ درصد از میزان تولید خود را 
به فروش فوری اختصاص می دهند اما نکته مهم 
اینجاست این دو خودروســاز به دلیل مشکالت 
تأمین قطعات بخشــی از تولیدات خود را راهی 
انبار می کنند و خبری از عرضه آنها به بازار نیست 
با این وجود هر روز فروش فوری محصوالت خود را 
انجام داده و خبری از تحویل خودروها به مشتریان 
نیست. البته در همین زمینه خودروسازان وعده 
داده اند با همکاری قطعه سازان تالش الزم را برای 
تأمین قطعات خودروهای ناقص موجود در انبارها 
انجام دهند تا با افزایش عرضه روند نزولی قیمت ها 

در بازار کاهش پیدا کند.
در حال حاضر آخرین آمار نشــان می دهد ایران 
خــودرو ۱۴۰ هزار خودروی و ســایپا ۱۶۰ هزار 
خودرو را باید تحویل مشتریان دهند که هنوز این 

موضوع انجام نشده است.

هیجان های بورسی کم شد
در اولین روز کاری این هفته شــاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۷3۲ 
واحد رشد کرد و تا رقم ۲۱۲ هزار و ۷۴۹ واحدی 
باال رفت. در عین حال شــاخص کل هم وزن نیز 
توانست هم جهت با نماگر اصلی رشد کند و پس 
از ۱۰۱۱ واحد افزایش در تــراز ۴۶ هزار و ۷۴۹ 
واحدی بایستد. شاخص آزاد شــناور نیز ۲۲۹۷ 
واحد افزایــش یافت و تا عــدد ۲3۹ هزار و ۴۰۲ 
واحدی باال رفت. شاخص بازار اول و دوم هر کدام 

به ترتیب ۱۶۱۱ و ۱۸۷۸ واحد رشد کردند.
در عین حال فوالد مبارکه اصفهان با ۱۹۶ واحد 
تأثیر کاهنده بیشترین تأثیر را روی شاخص های 
بازار سرمایه داشــت و در کنار فوالد، ملی صنایع 
مس ایران نیز ۱۲۴ واحد در کاهش شــاخص ها 
تأثیرگذار بود اما این موضوع نتوانست سبب شود 

برآیند حرکت های شاخص به سمت پایین باشد.
مخابرات ایران، بانک ملت، معدنی و صنعتی گل گهر 
و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید نیز از سهم هایی 
بودند که هر کدام به ترتیب ۱۷۵، ۱۲۱، ۱۲۰ و ۱۱3 
واحد تأثیر افزاینده روی شــاخص های بازار سرمایه 
داشتند. هرچند که فشارهای عرضه در دو نماد از گروه 
فلزات اساسی باعث تأثیر کاهنده روی شاخص های 
بازار شد، اما بیشتر ســهم های این گروه هم جهت با 

موج کلی بازار با افزایش قیمت روبرو شدند.

پرداخت خســارت ۵۶ میلیارد ریالی 
بیمه ایران به زیان دیدگان آتش سوزی 

بازار تبریز در کوتاه ترین زمان
 در مراسمی که صبح  جمعه )۲۷ اردیبهشت( در 
فرمانداری تبریز و با حضور سید ناصر مبرقعی عضو 
هیأت مدیره و محمد زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران 
و مسووالن استانی برگزار شد، چک های پرداخت 
خسارت آتش سوزی شامگاه ۱۸ اردیبهشت سرای 
ایکی قاپیالر تبریز، بــه ۷۰ بیمه گذار زیان دیده 
#بیمه_ایران با مبلــغ مجموعا ۵۶ میلیارد ریال 

تحویل شد.
 به گــزارش روابــط عمومی بیمه ایران، ســید 
محمدناصر مبرقعی، عضو هیئت مدیره این شرکت 
در این مراسم با اشاره به اینکه معموالً اعالم نتایج 
حوادثی نظیر آتش سوزی بازار تاریخی تبریز حدود 
یک ماه طول می کشــد، گفت: بــا پیگیری های 
ویژه و لحظه ای آقای پوررکیانی مدیرعامل بیمه 
ایران و  صدور دســتورات ویژه برای بررســی و 
کارشناســی دقیق خســارات و همت همکاران 
 استان آذربایجان شــرقی این اتفاق در یک هفته 

رخ داد. 
عضو  هیأت مدیره بیمه ایــران با بیان اینکه بیمه 
گذاران با اعتمادی که به صنعت بیمه داشــتند، 
با پوشش بیمه ای مناســب آرامش را برای خود 
خریداری کردند، افزود: این حادثه تجربه ما را در 
ارزیابی و مدیریت ریسک دوچندان خواهد کرد و 
سعی داریم با هماهنگی دستگاه های مرتبط هر 
چه ســریعتر موضوع ایمنی و ارتقا سیستم های 
هشــداردهنده پیگیری و  اجرایی شود، چرا که 
موضوع ایمنی محل مورد بیمه از اهمیت باالیی در 

مدیریت ارزیابی ریسک برخوردار است.

اخبار

ويژه

احیــای وزارت بازرگانی از 
جمله خواسته های مهمی 
است که طی ماه های اخیر 
به منظور مدیریت بهتر بازار 
از سوی دولت مصرانه مطرح 
شده است.واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در راستای 
اهمیت این موضوع برای دولت، گفته در صورت عدم 
رای مجلس به احیای وزارت بازرگانی، معاونت بازرگانی 

در ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.
بیش از یک سال از ارائه طرح  تفکیک وزارت صمت 
 و احیای وزارت بازرگانی از ســوی دولت می گذرد. 
علی رغم اینکه این طرح طی ســه مرحله از ســوی 
مجلس رد شده اما باز هم دولت به این مبحث برای 
ساماندهی وضعیت تجارت کشور که به نظر می رسد 
در شرایط کنونی حساس ترین دوران خود را سپری 

می کند، ورود پیدا کرده است.
مثل همیشــه در برابر موافقان اجــرای این طرح، 
مخالفانی نیز قرار دارند که عمده دلیل مخالفت آنها با 

طرح مورد نظر؛ هزینه هایی است که به دولت تحمیل 
خواهد کرد. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقدام دولت 

برای تشکیل وزارتخانه جدید شامل تفکیک وزارت 
صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید 

و ... دست کم به ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد 
و ضرورت تاسیس نهادهای مرتبط با این وزارت خانه 
و همچنین تامین تجهیزات مورد نیاز آنها بخشی از 
این هزینه سنگین است. اما از نظر وزیر اقتصاد دلیل 
اصرار دولت به این امر نظارت قوی تر بر بازار خواهد 
بود. به گفته وی هدف این اســت تا یک وزارت خانه 
مستقل و متولی، امر توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده 
داشته باشد. یعنی سیاســت گذاری و نظارت بر بازار 
باید توسط یک دســتگاه مستقل انجام شود، چراکه 
هم اکنون دستگاه های تولیدی خود این کار را انجام 
می دهند. به همین دلیل دولت به فکر تشکیل وزارت 

بازرگانی به صورت مستقل است.
با این حال به گفته نمایندگان مجلس هر چند قرار 
است طرح تفکیک وزارت صمت به زودی در دستور 
کار مجلس قرار گیــرد اما طبق اعالم کمیســیون 
اجتماعی مجلس شــورای اســالمی، طرح تفکیک 
وزارت صنایــع و بازرگانــی در این کمیســیون به 
عنوان کمیسیون اصلی و به دالیل مختلف از جمله 
 مغایرت با سیاســت های کلی و قانون برنامه ششم 

رد شده است.

شــرایط بی ثبــات اقتصادی 
کنونی در کنــار مجوزهایی 
که دســت و بال سرمایه گذار 
را برای راه  اندازی هر کســب 
 و کار جدیــدی می بنــدد، 
مهم ترین عامل رویگردانی نقدینگی از مسیر تولید است 
که افق تحقق شعار سال را مبه متر از همیشه خواهد کرد.

در ســالی که رونق تولید نام گذاشــته شده است، 
کمترین قدم دولت برای تولید، بهبود محیط کسب 
و کار با اصالح قوانینی است که به عنوان مهم ترین 
موانع تولید از  آن یاد می شــود از جمله این موانع، 
مســیر پر پیچ و خم مجوزهای متعدد است که هر 
سرمایه گذار باید بپیماید و به عنوان مطالبه جدی 
از جانب فعاالن اقتصادی همواره مطرح  اســت. به 
اعتقاد کارشناسان در شــرایطی که بی ثباتی بازار 
و سود ســفته بازی، مقصد امنی برای سوداگری و 
واسطه گری ایجاد کرده است، کمتر سرمایه ای به 
سمت تولید خواهد رفت. این بی انگیزگی به عقیده 
کارشناســان با پایداری مجوزها روز به روز تشدید 
می شود. اما اگر دولت در یک گام اجرایی و به صورت 
عملیاتی در صدد کاهــش مجوزها و حذف چرخه 
رانت خواری از مســیر آن برآید، انگیزه بسیاری از 

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری باال خواهد رفت. 
یکی از گزینه هایی که کارشناســان مطرح می کنند، 
الکترونیکی کــردن خدمات یا همــان ایجاد دولت 
الکترونیک است. با این سازوکار می توان فرایند طوالنی 
کاغذبــازی در ادارات را حذف کــرد و فرایند اعطای 

مجوزها را تسهیل کرد.
همچنین اصالح فرآیندها و دستورالعمل ها و حذف 
یا کاهش زمان صدور مجوزها، پیگیری مقررات زدایی 

و تنقیح قوانین مانع تولید، شــفاف ســازی و ایجاد 
دسترســی آزاد به اطالعات برای عموم ذی نفعان و 
مبارزه با فساد اداری، ایجاد و توسعه سامانه های جامع 
مطالعاتی، تدوین و ابالغ سیاست های صنعتی، معدنی 
و تجاری و اجرای رتبه بندی و تکریم سرمایه گذاران 
و کارآفرینان برتر از جمله تغییراتی است که به عقیده 
کارشناسان باید برای بهبود فضای کسب و کار در نظر 

گرفته شود.

در حال حاضر بروکراســی اداری و قوانین پیچیده و 
طوالنی مدت بودن زمان صدور مجوزها باعث شــده 
برخی سرمایه گذارها نزدیک به ۲۰ سال برای دریافت 
یک مجوز منتظر بماننــد در حالی کــه این فرایند 
در کشورهای توسعه یافته به بیشــتر از یک روز هم 

نمی رسد.

آیا مشکل توزیع و نظارت بر بازار با  احیای  وزارت  بازرگانی حل می شود؟

بازی  تفکیک  و  تجمیع   با   تولید  و  تجارت

»کسب و کار« انگیزه ورود نقدینگی به تولید با کاهش مجوزها را بررسی می کند

تولید  در  پیچ و خم  مجوزهای فسادزا

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
دولت به دنبــال احیای وزارت 

بازرگانی است
وزیر امــور اقتصادی و دارایی، بــا بیان اینکه 
دولت در حال حاضر به دنبــال احیای وزارت 
بازرگانی اســت، گفت: تاکنون در سال جاری 
حدود 3 میلیارد دالر ارز برای کاالهای اساسی 

تخصیص یافته است.
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژ پسند ، با اشاره 
به نحوه تخصیص ارز دولتی به کاالهای اساسی 
در سال ۹۸، گفت: در حال حاضر از واردات سال 
گذشته اســتفاده می کنیم و تاکنون در سال 
جاری حدود 3 میلیارد دالر ارز برای کاالهای 

اساسی تخصیص یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت 
در حال حاضر به دنبال احیای وزارت بازرگانی 
است تا یک وزارتخانه مستقل و متولی، امر توزیع 
و نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشد، افزود: 
یعنی سیاست گذاری و نظارت بر بازار باید توسط 
یک دستگاه مستقل انجام شود، چراکه هم اکنون 
دستگاه های تولیدی خود این کار را انجام می 
دهند بــه همین دلیل دولت به فکر تشــکیل 
وزارت بازرگانی به صورت مستقل است. گزارش 
وجود باجه های VIP به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی ارائه شود تا در این راستا پیگیری های 
الزم صورت گرفته و با بانک های ایجاد کننده این 
باجه ها برخورد شود وی از تشکیل جلسه ای بین 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانک مرکــزی برای تعیین 
تکلیف کاالهایی که در بنادر و پایانه ها رسوب 
کرده  خبر داد و اضافه کرد: همکاری خوبی در 
این بخش بین دستگاه ها وجود دارد تا سریعتر 
واردات کاالهایی که ثبت سفارش شده و منشاء 

ارزی آن مشخص بوده تسهیل شود.

کاغذی در گمرکات موجود نبوده و شاید 
در پایانه ها و بنادر وجود داشته باشد

 این عضو کابینــه دولت دوازدهم، بــا بیان اینکه 
عــده ای زمانی که از گمــرک صحبت می کنند 
بنادر و پایانه هــا را نیز جزو گمرک محســوب 
می کننــد، تاکید کــرد: گمرک زمانــی متولی 
امر می شــود که اظهارنامه پر شــده باشد و قبل 
از آن نیز گمرک تلقی نمی شــود و در این راستا 
هر زمانی کــه وارد گمرکات شــده ترخیص می 
شــود و در حال حاضــر کاغــذی در گمرکات 
 موجود نبوده و شــاید در پایانه هــا و بنادر وجود 
داشــته باشــد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
خصوص ایجاد باجه های VIP برای ارائه خدمات 
به مشتریان خاص و با ســپرده های باال، تصریح 
کرد: گزارش وجود باجه های VIP به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ارائه شود تا در این راستا پیگیری 
های الزم صورت گرفته و با بانک های ایجاد کننده 

این باجه ها برخورد شود.

رشد 1۶ درصدی تناژ صادرات 
بخش معدن و صنایع معدنی

میزان صادرات بخش معدن و صنایع معدنی طی 
فروردین ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
حدود ۱۶ درصد به صورت وزنی رشد پیدا کرد. این 
بخش سهم ۲۰درصدی از صادرات کل کشور در 

اختیار دارد.
به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو، براساس گزارش 
تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی طی 
فروردین امســال، ۴ میلیون و 3۴۸ هزار تن ماده 

معدنی و محصوالت معدنی به خارج صادر شد.
همچنین ارزش صــادرات بخش معدن و صنایع 
معدنی طی نخستین ماه امســال، بیش از ۵۰3 
میلیون دالر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته، ۱۷ درصد کاهش نشان می دهد.
در این میان، بیشــترین تناژ صادرات مربوط به 
زنجیره ســیمان )یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن(، 
سنگ آهن، کنسانتره و گندله )یک میلیون و ۲۹۲ 
هزار تن(، زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی )۵۹۰ 
هزار تن(، انواع سنگ و محصوالت مرتبط )3۵۸ 
هزار تن(، مس و محصوالت پایین دستی )۲۷ هزار 
تن( و زغال سنگ و کک )۲۹ هزار تن( بود. دراین 
مدت ارزش صادرات زنجیره فوالد به حدود ۲۲۴ 
میلیون دالر، سنگ آهن،  کنسانتره و گندله به ۸۱ 
میلیون دالر، مس به ۴3 میلیون دالر، ســیمان 
به ۲۸.۵ میلیون دالر و آلومینیوم به ۶.۷ میلیون 

دالر رسید.
میزان تناژ واردات بخش معدن و صنایع معدنی 
طی ماه فروردین، ۲۲۲ هزار تن بود که نســبت 
به رقم مدت مشابه سال گذشته، ۵ درصد کاهش 
نشان می دهد. افزون بر این، میزان واردات از نظر 
ارزشی حدود ۱۸۰ میلیون دالر بود که در مقایسه 

با آمار سال گذشته، ۹ درصد کاهش یافت.

اخبار
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  محمد رضا شهیدی کارشناس اقتصادی
شرایط بسیار خاص و ویژه ای در فضای اقتصادی کشور 
حاکم شده است که عمدتاً به مســائل تحریم برمی 
گردد. امروز در شرایطی هســتیم که بودجه دولت به 
شدت با کمبود منابع مواجه است، درآمدهای نفتی به 
دلیل تحریم به حداقل رسیده و مشکالت انتقال وجه 
 و مسائل بانکی نیز این تنگناها را بیشتر کرده است اما 

فرصت های این موضوع چیست؟
۱( از حدود ۲۰۰ کشــور جهان ۲۰ کشــور به عنوان 
کشورهای نفت خیز و تولید کننده و فروشنده عمده 
نفت به شــمار می روند به عبارتی از هر ده کشور فقط 
یک کشور قســمت عمده ای از درآمد خود را از طریق 
فروش نفت تامیــن می کنند  و ۱۸۰ کشــور دیگر از 
روش های دیگری تامین کننده درآمد خود هســتند 
 کشــورهای مختلف موفــق در کســب و کار مانند
 ژاپن- چین- هند- آلمان - فرانسه و ... عمدتاً وارد کننده 
نفت بوده و از قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا نیز به شمار 
می روند لذا مبحث اینکه حتماً برای گذران زندگی و 
رشد اقتصادی می بایستی به نفت متکی باشیم نمی تواند 
رابطه معنی داری باشد و برعکس به دلیل سهل الوصول 
بودن درآمد نفتی تالش جدی برای پیدا کردن واقعی 
 مدل اقتصادی در ســال های فروش خوب نفت انجام 

نپذیرفته است.
 ۲( درآمد فــروش نفــت در ایران کــه عمدتاً صرف 
هزینه های جاری شده که یکی از عوامل اصلی ایجاد 
تورم در این سال ها بوده است. دولت درآمد حاصل از 
فروش نفت را به بانک مرکزی می فروشد. بانک مرکزی 
باید در مقابل آن ریال به دولت بدهد و با این کار پایه 

پولی افزایش یافته و نقدینگی اضافی ایجاد می شود و 
رابطه معنا داری بین رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. 
بحث نفت همواره مساله اصلی سیاست و اقتصاد ایران 
بوده است و به رغم این ثروت خدادادی نتوانسته موجب 

خوشبختی مردم شود.
 3( باال بودن هزینــه های دولت و بدنــه کم تحرک و 
غیر بهره ور نیروی انسانی و عوامل تولید و مدیریت در 
بخش دولتی عمدتاً به دلیل داشتن درآمد مجانی حاصل 

از نفت بوده که خود باعث کاهش بهره وری شده است.
در بسیاری از کشورهای دنیا بیش از ۵۰ درصد  رشد 
اقتصادی از محل افزایش بهره وری است  این در حالی 
است که عمدتاً بهره وری در ایران یا منفی و یا در حدود 
نیم درصد بوده اســت. یکی اقداماتی کــه باید برای 
افزایش بهره وری در نظر بگیریم بودجه و تسهیالت 
سیستم بانکی است، ارزیابی ها نشان می دهد که هر 
دو بصورت کاماًل غیرکارآمد تخصیص داده می شود 
و درک ایــن موضوع که در شــرایط جنگ اقتصادی 
قرار داریم و روش بودجه ریزی بر اســاس سال های 
 گذشــته دیگر نمی تواند جوابگو باشد و باید سیستم 
بودجه ریزی عملیاتی انجام پذیرد بدین معنی است 
که بین منابعی که به دســتگاه اختصاص می یابد و 
تعهدات آن دســتگاه و خدمات و یا تولیداتی که ارائه 
می کند باید رابطه برقرار شود و با این شیوه محصوالت 
و خدمات تولیدی وزارتخانه ها و موسســات دولتی و 
قیمت تمام شده آنها قابل محاسبه و مقایسه بوده و این 
 موضوع می تواند انگیزه ای برای افزایش بهره وری در 
فعالیت هایی که به بودجه عمومی دولت مرتبط است 
باشد. در خصوص پرداخت تسهیالت بانکی هم همین 

گونه باید برنامه ریزی شود، تسهیالت بانکی باید مولد 
شده و توان افزایش بهره وری در اقتصاد را دارا باشد.

۴( مالیات اصلی ترین درآمد برای جبران هزینه های 
دولت در تمامی کشــورهای توســعه یافته است و اما 
بحث این اســت که اوالً: دولت آنقدر بزرگ شــده که 
 هرچه درآمد مالیاتی کســب کنیم کفاف و جوابگوی 
هزینه های آن نخواهد بــود و این بحث که مالیات باید 
تامین کننده هزینه های دولت باشد در زمانی صحیح 
اســت که هزینه های دولت نیز معقول و منطقی باشد 
ثانیاً: بــا توجه به کاهش درآمدهای اقتصادی آشــکار 
کشور و مشکالت صنعتگران و تولید و حتی قانونمدار 
بخش تجارت کشور امکان دریافت مالیات بیشتر وجود 
ندارد. پس این سوال ایجاد می شود که از طرفی درآمد 
نفتی کاهش یافته و از طرفی امــکان وصول مالیات از 
بخش رسمی کشــور بیش از این وجود ندارد پس غیر 
از چاپ اســکناس و افزودن به پایه پولــی و در نتیجه 
 کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم چه کاری  دیگری 
می توان انجام داد؟ پاسخ این است که مالیات از بخش 
غیر شــفاف و زیر زمینی کشور گرفته شــود. مسائل 
حوزه ارز و سکه نشــان داد که افتصاد بسیار بزرگ غیر 
 شفاف توان انجام هر کاری در فضای اقتصادی را دارد و 
می تواند تمامی تالش های مســئوالن بانک مرکزی 
و دولت در کنترل نرخ ارز را بی رنگ ســازد و هر زمان 
با هجوم به بخش ارز و طال نســبت به افزایش آن اقدام 
نماید . راه ممکن در شرایط فعلی اخذ مالیات از بخش 
به اصطالح زیر زمینی اقتصاد است البته با نیم نگاهی به 
وضعیت حســاب های بانکی این افراد، چندان اقتصاد 
پنهان و زیر زمینی ای وجــود ندارد و طرف هر فعالیت 

اقتتصادی تبادل پول از طریق سیستم بانکی است  و به 
راحتی قابل رصد کردن است. فرضاً کسانی با نام افراد 
کارتن خواب حســاب بانکی باز و گــردش های ده ها 
میلیاردی در آن ایجاد  می کنند قابل شناسایی هستند 
و توان فهمیدن اینکه اهلیت باز کننده حســاب بانکی 
چه میزان است و این فرد چه شغلی دارد و تا چه سقفی 
قابلیت واریز و برداشت وجه با کد ملی این افراد می تواند 
ایجاد شود موضوع راحت و آسانی است، اگر فردی که 
معروف به کارتن خواب است دارای گردش میلیاردی 
شد در حالی که قبالً گردش مالی چندانی نداشته است 
مشخص می شــود که می تواند منشأ پول غیر شفاف 
داشته و گردش عملیاتی آن محل بررسی بوده و توسط 
نرم افزار بانک ها می توان این موضوع را به آسانی مدیریت 
 کرد و مبنای گردش عملیاتی چند ساله گذشته هر فرد، 
پایه ای برای گردش عملیاتی بانکی فعلی آن فرد قرار 
 بگیرد. در این رهگــذر دو نفع حاصل می شــود؛ اوالً 
می توان نسبت به رصد کردن پول های غیر رسمی اقدام 
و از التهاب بازار ارز و افزایش تقاضای غیر واقعی جلوگیری 
کرد و هم با اخذ مالیات از این نوع حساب ها به فرض که 
عملیات غیر قانونی نباشد نسبت به تامین و جایگزینی 
کاهش درآمد نفتی اقدام کرد. تــوان نقدینگی ای که 
توانســته نرخ دالر را ظرف یک سال ۴ برابر کند میزان 
مالیات آن می تواند جبران قسمتی از کاهش درآمد نفتی 
را داشته باشد. در صورت عدم کنترل نقدینگی و گردش 
بانکی غیر شفاف، با هجوم این نقدینگی به بازار طال و ارز 
هر روزه شــاهد تالطم در این بازار خواهیم بود و از این 
رهگذر نسیب ملت فقط گرانی و کاهش ارزش پول ملی و 

نفع عده ای محدود سودجویی است. 

تحریم نفتی  و  فرصت ها
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سکه به ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان رسید
در جریان معامالت ۲۸ اردیبهشت ۹۸ بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید به ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان رسید. در جریان معامالت ۲۸ اردیبهشت ۹۸ بازار آزاد تهران، قیمت سکه 

طرح جدید به ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ 
میلیون و ۷۴۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۷۸ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۴۹ هزار و ۹۲۶ تومان است.

دالیل ناکارآمدی وزارت صمت
رضا پدیدار، فعال اقتصادی

 آنچه در کشورهای دیگر به عنوان قانون به مرحله اجرا می رسد، در کشور ما کارایی و اثربخشی الزم را ندارد. اقتصاد و کشــور ما به طور کلی در شرایط خاصی به سر می برد که این شرایط در اثربخشی قوانین وپیشنهادات مطرح شده،
 تاثیر گذار است. اگر به تولید به عنوان فرآیندی از مرحله ترکیب مواد اولیه تا مرحله تولید و عرضه به بازار داخلی و خارجی نگاه کنیم؛ بی نیاز از شکل گیری نهادی به اسم نهاد وزارت بازرگانی نیستیم. همانطور که در کشورهای دنیا نیز تجربه 
شده، وزارت بازرگانی و صمت در کنار هم هستند تا دغدغه های تولید را در راستای وظایفی که دارند؛ حل کنند. در کشور ما نیز به تبعیت از این سیستم وزارت صمت شکل گرفته اما فارغ از اینکه در اجرا شاهد اثر و نتایج مورد نظر این وزارت 
خانه باشیم. ناکارآمدی وزارت صمت در حوزه تجارت که عمده دلیل اصرار دولت به احیای وزارت بازرگانی است، ریشه در ضعف نهادهای ناظر و عدم مدیریت مناسب وزارت خانه های مربوطه دارد. نه چگونگی ساختار وزارت خانه ها یا 
استقالل و یا ادغام آنها. طبیعتا ایجاد نهادهای جدید هزینه های میلیاردی به دولت تحمیل می کند و همین ضعف ها در وزارت خانه جدید تکرار خواهد شد. به نظر می رسد دولت باید به جای احیای وزارت بازرگانی به فکر نوسازی و بازسازی 

ساختار وزارت صمت باشد. نه در پی احیای وزارت بازرگانی که بروکراسی آن تهدیدی جدی برای حوزه بازرگانی به شمار می رود.

متقاضیان مشکوک مجوز کسب و کار
سید رضی حاجی، آقامیری فعال اقتصادی

منطق اقتصادی ایجاب می کند که در شــرایط 
بی ثباتی اقتصادی، کمتر سرمایه گذاری به سمت 
تولید برود. یعنی در شرایط کنونی حتی با این فرض 
که فضا از نظر قانونی برای راه اندازی یک کسب و 
کار مساعد باشد، باز هم به دلیل افق مبهمی که 
پیش روی اقتصاد اســت و با صرفه ای که داللی 
و واســطه گری دارد، کمتر کسی به سمت تولید 
می رود. بنابراین باید در نیت کسانی که در شرایط 
فعلی درخواست گرفتن مجوز برای راه اندازی یک 
فعالیت تولیدی دارند، شک کرد. به نظر می رسد 
عمده این افراد همان کسانی هستند که به نیت 
اخذ تسهیالت میلیونی بانکی سراغ مجوزها رفته 
و معلوم نیست که تسهیالت آنها صرف تولید شود 
یا نه. آماری که از صنایع صوری موجود است، این 
مسئله را تائید می کند. در صورتی که فضای باثبات 
برای اقتصاد ایجاد شود، اولویت بعدی دولت باید 
تســهیل فرایند اعطای مجوزها باشــد، طوالنی 
بودن زمان صدور مجوزها، انگیزه سرمایه گذاری 
را می کشد و از تعداد سرمایه گذاران می کاهد. اما تا 
مادامی که این مجوزها و چرخه رانت۲خواران آن 

پابرجاست، تولید باید دائم در جدال  باشد.

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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بازار گوشــی تلفن همراه را 
شاید بتوان مهم ترین بازاری 
نام برد کــه افزایش نرخ دالر 
توانســت آن را زیر و رو کند. 
از آنجایــی کــه کــه تولید 
داخلی گوشی در کشــور انجام نمی شــود نیاز بازار را 
واردات تامین می کند بنابراین با افزایش نرخ ارز واردات 
 این کاال با مشکالت بســیاری روبه رو شــد و افزایش 
قیمت ها در بــازار خریداران را از خرید گوشــی مورد 
نیازشان منصرف ساخت. در طی یک سال و نیم گذشته 
گوشــی های موبایل از بحران هایی مانند رجیستری، 
افزایش شــدید نرخ ارز، رکود و مشکالت واردات عبور 
کردند و شــاهد افزایش قیمت دو و حتی ســه برابری 
بودند. در این مدت واردات بدون کنترل گوشــی های 
موبایل از طریــق چمدان های مســافران هم ظاهری 

قانونی داشــت و در واقع شــکلی قانونی به این قاچاق 
 داده شــده بود. اما به دلیل بسته شــدن مسیر قاچاق 

گوشی های موبایل چمدانی و مسافری، وعده ی افزایش 
قیمت چندباره در پایان اردیبهشت ماه داده شده است و 

این موضوع باید بررسی شده و راهکاری برای آن در نظر 
گرفته شود.

محمد مهــدی غفوریان، رئیــس کمیته تخصصی 
تلفن همراه در این خصوص عنوان کرد در تاریخ 30 
اردیبهشت مهلت رجیستری گوشی های مسافری به 
پایان می رسد و قرار است پس از آن به سایت گمرک 
متصل شود تا فقط مسافران واقعی قادر باشند گوشی 
موبایل خود را ثبت کنند. اگر این اتفاق رخ دهد، بازار 
ملتهب خواهد شد؛ زیرا در حال حاضر میزان خرید 
و فروش گوشــی موبایل کاهش پیدا کرده اســت و 
فروشندگان بزرگ نیز تمایلی به فروش ندارند و بر این 
باورند که پس از لغو رجیستری گوشی های مسافری 
قیمت موبایل افزایش پیدا می کند و می توانند با فروش 
محصوالت خود به سود بیشــتری دست پیدا کنند. 
گفتنی اســت قیمت موبایل طی روزهای گذشته به 
میزان 20 درصد افزایش پیدا کرده است و بر اساس 
آمار از 60 تا 70 مدل گوشــی در بازار، فقط 20 تا 30 

مدل توسط فروشندگان عمده فروخته می شود.

 ایــن روزهــا مرغــداران و 
پرورش دهنــدگان جوجه 
یک روزه با مشکالت بسیاری 
دســت به گریبان هستند. 
جوجه یــک روزه به دلیل 
اینکه پس از فروش به مرغ تخم گذار و یا مرغ گوشتی 
 تبدیل می وشــد از اهمیت زیادی برخوردار است. اما 
مهم ترین مســئله ای که در حال حاضــر مرغداران 
با آن روبرو هســتند کاهش قیمت جوجه یک روزه 
اســت که صرفه تولید را کاهش داده اســت. فعاالن 
بازار با ابراز نارضایتی خود اعالم کرده اند مرغداران و 
تولیدکنندگان به جد ازنظر روحی و روانی و از نظر ضرر 

و زیان در حال تحمل فشار زیادی می باشند. این صنف 
دردهای زیادی دارد. زمانی که حمل ونقل اساسی ترین 
کاالی اولیه تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به مدت یک 
ماه و بیشتر  تعطیل می شود، چرا همه سکوت می کنند؟ 

مگر تا چه میزان ذخیره در مرغداری ها وجود دارد؟
در همین زمینه دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک 
روزه گفت: قیمت جوجه یک روزه و مرغ بین ۴0 تا ۵0 
درصد کاهش داشته است که با استمرار این روند صنعت 
مرغداری نابود می شــود. غالمعلی فارغی، با انتقاد از 
شرایط نامســاعد بازار جوجه یک روزه اظهار کرد: در 
حال حاضر قیمت جوجه یــک روزه و مرغ بین ۴0 تا 
۵0 درصد کاهش داشته است که با استمرار این روند 
تولیدکنندگان گوشت مرغ و جوجه یک روزه در سال 

رونق تولید قادر به ادامه تولید نخواهند بود.
وی افزود: از ۱۵ فروردین به بعد تولیدکنندگان جوجه 

ماهانه حدود ۸0 میلیارد تومان و گوشــت مرغ 2۵0 
میلیارد تومان ضرر سرمایه می دهند که برای جبران 
ضرر فعلی راهکاری جز کاهــش ورودی بازار و میزان 
حجم تولید وجود ندارد. فارغــی ادامه داد: با توجه به 
افزایش جوجه ریزی در ســال گذشته و عدم کشش 
بازار برای این حجم از تولیــد، تولیدکنندگان با زیان 
چشمگیری در فروش هر قطعه جوجه یکروزه در بازار 
روبرو هستند که صادرات منسجم تا حدی می تواند 
راهگشای مشــکالت فعلی تولیدکنندگان باشد، اما 
صادرات کوتاه مــدت دردی را دوا نمی کند. به گفته 
وی، با توجه به ممنوعیت صادرات، بازار های هدف را 
از دست داده ایم و به دست آوردن مجدد بازار مستلزم 
مدت زمان 2 تا 3 ماهه است، اگر تا آن زمان دولت مجدد 
صادرات را ممنوع اعالم نکند. این مقام مسئول با بیان 
اینکه آینده روشنی برای صنعت متصور نیستیم، افزود: 

با وجود تورم ۴0 درصدی در فروردین، قیمت جوجه 
یکروزه در بازار ۵0 درصد افت داشته که این امر بر زیان 

تولیدکنندگان دامن زده است.
وی نرخ مصوب هر قطعه جوجه یــک روزه را 2 هزار و 
۵00 تا 2 هزار و 600 تومان اعــالم کرد و گفت: این در 
حالی است که هم اکنون هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ 
یک هزار و ۵00 تا یک هزار و 7۵0 تومان در بازار عرضه 
می شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در 
پایان تولید ماهانه جوجه یک روزه را بیش از ۱20 میلیون 
قطعه اعالم کرد و گفت: از این میزان ماهانه حدود 2۱0 
تا 20 هزارتن مرغ تولید شود که 20 تا 2۵ هزار تن از این 
میزان باید صادر یا از میزان تولید کســر شود چرا که با 
استمرار روند کنونی مازاد تولید صنعت نابود خواهد شد 
که اگر مسئوالن هر چه سریع تر تمهیداتی نیدیشند، با 

نابودی صنعت دیگر کاری نمی توان کرد.

آخرین مهلت رجیستری گوشی مسافری پایان اردیبهشت ماه اعالم  شده است

موج  جدید  گرانی  گوشی  با   لغو   رجیستری

تولیدكنندگان گوشت مرغ ماهانه 25۰ میلیارد  ضرر سرمایه می دهند

نابودی  بازارهای  صادراتی  جوجه یک روزه

مرغداران با قرض کردن نهاده ها از یکدیگر روزها را گذرانده اند
حمید فاضلی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور

مشکالت مربوط به جوجه ریزی و مازاد تولید هفته هاست که صنعت مرغداری را تهدید می کند. تورم بازار اجازه استفاده بیش از اندازه از تولید جوجه یک روزه را نمی دهد و مازاد تولید روی دست تولیدکنندگان مانده است. ضرر و 
زیان این اتفاقات موجب شده تا تولیدکنندگان و مرغداران با هزینه های زیادی روبرو شوند و توانایی هزینه کرد را نداشته باشند. به این ترتیب میلیون ها کارگر از این صنعت خارج خواهند شد و این تهدیدی بزرگ برای صنعتی با این 
درآمدزایی است. مرغ کاالی اساسی است و باید به صنعت تولید آن توجه کرد. اینکه مرغداران و تولیدکنندگان به دلیل ضررهای میلیونی و میلیاردی قادر به ادامه فعالیت نباشند و مجبور به تعدیل نیروها شده و هم چنین مازاد تولید 
روی دستشان می ماند اصال اتفاق خوشایندی نیست.  با ادامه این روند صنعت مرغداری در سال های آینده با مشکالت بیشتر و بزرگ تری که غیرقابل حل خواهد بود روبه رو می شود که اگر بخشی از این مشکالت ظرف امسال و سال 
آینده رفع نشوند، آینده تاریکی برای کارگران این صنعت پیش بینی می شود. بحران مواد اولیه و نهاده های دامی هم وجود دارد. نهاده های دامی با افزایش نرخ ارز گرفتار بحران گرانی شدند و دالالن با افزایش چند باره قیمت این 
نهاده ها مرغداران را در تنگنا قرار داده اند. تا جایی که برخی مرغداران با قرض کردن نهاده ها از دیگر مرغداری ها روزها را گذرانده اند. در حال حاضر هم نهاده های پرمصرف در بازار بسیار کم است چراکه عده ای آنها را انبار کرده اند تا 
در وقت مناسب گران تر بفروشند. پس بحث سوءاستفاده، مطرح است و اگر در این رابطه از سوی مسئوالن برنامه ریزی درست وجود نداشته باشد آسیب های جدی به صنعت طیور وارد می شود.  به هر ترتیب این صنعت کاالی اساسی 
مرغ و تخم مرغ را تهیه می کند و باید برای آن برنامه ریزی درستی داشت تا در ادامه راه مشکالت دیگری سد راه نشود و برای حل مشکالت فعلی نیز پیش قدم شد. اختصاص ارز و تسهیل برخورداری ارز برای واردات نهاده های دامی 
و تسریع در گشایش اعتبار در این بخش برای راحتتر شدن در ثبت سفارش و کاهش تعرفه کنجاله سویا در دستور کار قرار بگیرد تا شاید بتوان از چالش هایی که در صورت ادامه روند فعلی در انتظار این صنعت است جلوگیری کرد. 

فقط مسافران واقعی می توانند گوشی های مسافری خود را رجیستری کنند
میثم دادخواه، کارشناس مخابرات و فناوری اطالعات 

در حالی که تا سال گذشته امکان خرید جدیدترین محصوالت برندهای گوشی تلفن همراه با قیمت 3 میلیون تومان وجود داشت امروز شاهد هستیم که با افزایش ده برابری قیمت ها دیگر هیچ پرچمداری را نمی توان 
کمتر از ۱0 تا ۱۵ میلیون تومان خرید. متاسفانه افزایش نرخ ارز دیگر توانی برای خریداران موبایل باقی نگذاشته و با کاهش قدرت خرید مردم بازار موبایل نیز رونق گذشته را ندارد. موضوع رجیستری نیز آنچنان که باید 
نتوانست بر قیمت گوشی و محدودیت واردات توسط واردکنندگان و برخی فروشندگان و دالالن تاثیر بگذارد. زمانی که قیمت دالر ۱۵ هزار تومان است تلفن همراه هزار دالری را باید ۱۵ میلیون تومان خرید که این رقم 
برای کمتر کسی می تواند خوشایند و قابل پرداخت باشد. البته فعاالن بازار و مسئوالن امر بر این باور بودند که با ترخیص 600 هزار گوشی مانده در گمرک اوضاع بازار بهتر خواهد شد اما فرایند طوالنی رسیدگی به پرونده 

و در نهایت ارجاع آن به سران قوا بازار را از این راه حل نیز ناامید کرده و سیر صعودی قیمت گوشی ادامه دارد و قیمت ها به ثبات نمی رسد. 
 از طرفی دیگر همان طور که اشاره شد راه حلی با عنوان رجیستری مطرح شد و هر فرد ملزم به داشتن و خرید یک گوشی در شرایط سفر به خارج از کشور بود. این راه حل در مقطعی توانست جلو برخی سوءاستفاده ها و 
داللی ها را در بازار خرید و فروش موبایل بگیرد اما با گذشت زمان شاید این نتیجه که راه حل در کوتاه مدت جواب داده درست تر باشد. متاسفانه به دلیل برداشتن ارز دولتی برای واردات موبایل تمایل برای ورود گوشی ها به 
صورت مسافری افزایش یافت. به عبارت کامل تر اوایل سال ۹7 اصال مشکل واردات گوشی مسافری وجود نداشت اما بعد از چالش های اخیر ارزی و قطع شدن ارز موبایل، بازر از گوشی های دارای گارانتی اصلی خالی شد و 
هجوم به سمت سامانه مسافری به شدت افزایش یافت و مردم و فروشندگان و واردکنندگان هر کدام با توجه به شرایط اقدام به واردات گوشی مسافری کرده اند. همچنین قرار است از اول خرداد ماه جاری امکان رجیستری 
گوشی های مسافری برداشته شود و مهلت این کار تا پایان اردیبهشت اعالم شده است بنابراین اوضاع بازار با توجه به این کار مجدد به هم خواهید ریخت و پیش بینی می شود قیمت گوشی برای بار چندم افزایش پیدا کند. 
البته منظور اتمام مهلت این است که ســودجویان و دالالنی که برای خرید گوشی فقط سفر می کنند دیگر نمی توانند گوشی به کشور بیاورند و فقط مســافران واقعی می توانند گوشی های مسافری خود را رجیستری 
کنند. در توضیح این مطلب باید اشاره کرد که پس از طرح رجیستری و افزایش نرخ ارز، عده ای از فروشندگان به واردات گوشی به صورت چمدانی و مسافری اقدام می کنند. اگرچه برای واردات گوشی به ازای هر کد ملی 
محدودیت هایی وجود دارد و امکان واردات گوشی به صورت چمدانی سلب شده اما قاچاقچیان سودجو و منفعت طلب با کدهای ملی هم اقدام به واردات گوشی کردند در حالی که این گوشی های موبایل وارداتی واقعا به 
مسافران تعلق نداشتند. به این صورت روزانه هزاران گوشی به صورت چمدانی وارد کشور می شود و این آمار روزانه است. با توجه به اینکه دیگر واردکنندگان و دالالن نمی توانند از سامانه رجیستری سوءاستفاده کنند 

به طور حتم گرانی مجدد گوشی در راه خواهد بود. 

گروه فناوری اطالعات
News kasbokar@gmail.com

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

محمد جواد ظریف روز شنبه پیش از ترک پکن گفت: 
واقعیت این است که ترامپ رسما گفته و مجددا بتازگی 
هم تاکید کرده است که خواهان جنگ نیست اما افرادی 
اطراف وی نشستند و به بهانه اینکه می خواهند آمریکا را 
 در برابر ایران قدرتمندتر کنند او را به سمت جنگ سوق
 می دهند. یقین داریم آنطور که مقام معظم رهبری هم 
فرمودند جنگی در نخواهد گرفت چون نه ما خواهان 
جنگ هســتیم و نه کســی این تصور یا توهم را دارد 
که بتواند در منطقه با ایران مقابله کند اما الزم اســت 
حرکت های خطرناک داخل آمریکا برای مردم این کشور 
روشن شود. به گزارش تسنیم، محمد جواد ظریف روز 
شــنبه پیش از ترک پکن گفت: واقعیت این است که 
ترامپ رسما گفته و مجددا بتازگی هم تاکید کرده است 
که خواهان جنگ نیست اما افرادی اطراف وی نشستند 
و به بهانه اینکه می خواهند آمریــکا را در برابر ایران 
قدرتمندتر کنند او را به سمت جنگ سوق می دهند. 
وی افزود: آنچه که در سفر نیویوریک به عنوان 'تیم ب' 
مطرح کردم یک واقعیت اســت و همه مردم هم از آن 
خبر داشتند اما به خاطر فضای روانی حاکم بر جامعه 
آمریکا کمتر کسی جرات طرح این موضوع را داشت. 
ظریف افزود: آنچه که به عنوان سیاست »اول آمریکا« 
در این کشور مطرح شده است در حال تبدیل به یک 
سیاست »اسرائیل اول« یا برخی »حکام مرتجع منطقه 
اول« است و منافع این کشورها هم از طریق قدرت مالی 

و تبلیغات به دولت آمریکا تحمیل شده است و آنها در 
حال حاکمیت پیدا کردن هستند.

کمیسیون مشترک برجام به تعهدات خود 
عمل کند

وی گفت: آینده برجام در اختیار جامعه بین المللی است 
جامعه جهانی تا کنون از برجام حمایت کرده اســت اما 
حمایت ها بیشتر به صورت بیانیه و اعالم مواضع سیاسی 
بوده اســت اما الزم اســت این اعالم مواضع سیاسی به 
اقدامات عملی اقتصادی که مردم ایران بتوانند از برجام 
منافعشان را برداشت کنند تبدیل شود. ظریف گفت: ما 
چهار دور از کمیسیون مشترک برجام برای اقداماتی که 
باید انجام دهند تعهد گرفتیم و فکر می کنم اکنون وقت 
این رسیده است که کمیسیون مشترک هم به تعهداتش 

عمل کند.

تشریح دستاوردهای سفر به آسیا
ظریف در ادامه به تشــریح دســتاوردهای ســفر 
به کشورهای آســیایی پرداخت و گفت: در سفر به 
ترکمنســتان با رییس جمهوری این کشور گفت و 
گوهای بسیار خوبی انجام شد که باعث توسعه روابط 
خواهد شد. وی در مورد هند نیز گفت: هند از شرکای 
بسیار مهم ایران است و ارتباطتا تجاری و ساز و کار مالی 

خوبی با دولت این کشور داریم.

وزارت ارتباطات اعالم کرد که به مناسبت روز جهانی 
ارتباطات و با توجه به شعار »رونق تولید و گسترش 
خدمات دیجیتال«، بیش از 7200 روســتا به پهن 
باند شبکه ملی اطالعات متصل می شوند.شعار وزارت 
ارتباطات برای روز جهانی ارتباطات امســال »رونق 

تولید و گسترش خدمات دیجیتال« است.
با توجه به اینکه اینترنت پرســرعت می تواند زمینه 
دسترسی بدون تبعیض خدمات پایه ای ارتباطات و 
فناوری اطالعات را برای افراد فراهم کند، بنابراین بیش 
از 7200 روستا برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه 
به پهن باند شــبکه ملی اطالعات متصل می شوند. 
تجهیز این روستاها منجر به توسعه کسب و کارهای 
اینترنتی می شود.بنابراین باید زیرساخت های مورد 

نیاز برای توســعه و ترویج ICT و دسترســی بدون 
تبعیض مردم به خدمات پایه ای ارتباطات و فناوری 

اطالعات  تأمین شود.
تا پایان برنامه ششم توســعه ۸0 درصد روستاها به 
پهن باند شــبکه ملی اطالعات متصل می شوند.در 
حال حاضر ۸0 درصد جمعیت روســتایی کشور به 
سرویس کامل ارتباطی مجهز شــده اند. این تعداد 
جمعیت، می توانند با کمک گوشی های تلفن همراه 
به خدمات بانکی، آموزشــی و سایر خدمات بر بستر 
وب دسترسی داشته باشند. از طرح توسعه اینترنت 
پرسرعت روستایی امروز یکشنبه 2۹ اردیبهشت با 
حضور محمدجواد آذری جهرمــی وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات رونمایی  می شود.

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات خطاب به 
»دونالــد ترامــپ« رئیس جمهــوری آمریکا و 
موضوع اخبار جعلی و »فیک نیوز« نوشته است: 
منشاء فیک نیوز، مشاورانت هستند.محمد جواد 
جهرمی شــنبه در توئیتر ضمن درج این مطلب 
درباره ترامپ نوشــت: به نظر می رسد که وی از 

سایه خودش هم می ترسد.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات همچنین 
به شــبکه »فاکس نیوز« و برنامــه »فاکس اند 
فرندز« )fox and friends( توصیه کرد که آنها 
برای مشــاوران نابخرد ترامپ، شامل استیو بَِنن 
)استراتژیست پیشین کاخ سفید و مشاور پیشین 
و جنجالی رئیس جمهوری آمریکا(، جان بولتون 
)مشاور امنیت ملی کاخ سفید(، »جرد کوشنر« 
)داماد ترامپ(، و »استیون میلر« )مشاور پیشین 

سیاسی(، یک برنامه آموزشی تهیه کنند.
دونالد ترامپ روز جمعه در حساب توئیتری خود 
نوشت: بود رسانه های خبری دروغین با پوشش 
خبری شدیداً نادرســت در مورد ایران به کشور 
ضربه می زنند اما دستکم ایران سر درگم شده که 
چه خبر است؛ چی درست و چه چیزی نادرست 
اســت که اتفاقاً شــاید خیلی هم بد نباشد. وی 
یک روز قبــل از آن گزارش های نیویورک تایمز 
و واشنگتن پست را جعلی دانسته و مدعی شده 
بود: مطمئن هستم ایران بزودی خواستار مذاکره 
خواهد شد.پیش از آذری جهرمی، محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران در پاســخ به این 
ادعای ترامپ توئیت کرد: وقتی تیم 'ب' یک حرف 
می زند و دونالد ترامپ حرف دیگری، کاماًل آشکار 
است که چه کسی نمی داند چه فکری باید بکند.

رئیــس اتحادیه بافنــدگان فرش دســتباف با 
بیان اینکه فرش دســتباف به درستی در کشور 
و بازارهای هدف شــناخته نشــده است، گفت: 
بیمه قالیبافان که در بودجه ســال جاری از آن 
نام برده شــده، توان تحت پوشــش قرار دادن 
تمام افــراد را نــدارد و نیاز به آن اســت که در 
 ســال رونق تولید از ملی ترین محصول کشــور 

حمایت شود.
محمدعلی زرینه کفش در رابطه با بیمه قالیبافان 
در ســال جاری اظهار کرد: مرکز ملی فرش باید 
حق و حقوق و خواســته بافنــدگان را از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و دولــت مطالبه کند.

رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف ادامه داد: 
در بررسی الیحه بودجه سال ۱3۹۸ و همچنین 
در اوایل سال جاری اعالم شد که تمام بافندگان 
تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، اما بررسی ها 
حکایت از آن دارد که بودجه تعیین شــده برای 
این مهم کافی نیســت و تا به امــروز حداقل دو 
سوم بافندگان کشور تحت پوشــش بیمه قرار 

نگرفته اند.
وی یادآور شــد: با توجه به بودجه تعیین شــده 
برای قالیبافان به نظر می رســد تنها ۱000 نفر 
به جمع بیمه شــدگان قالیبافی اضافه شــوند 
و این در حالی اســت که با توجه بــه اطالعات 
رســمی بیش از یک میلیون بافنــده و دارقالی 
شناخته شــده در کشــور وجود دارد و در کنار 
آن آمارهای غیررســمی و ثبت نشــده حکایت 
 از وجــود بیــش از دو میلیــون قالیبــاف در 

کشور دارد.

زرینه کفش با بیان این که مساله مطرح شده در 
زمینه بیمه قالیبافان در حد حرف بوده اســت، 
گفت: جای سوال اســت که چرا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ســال رونق تولید آنچنان به 
بومی ترین صنعت کشور توجه ندارد.وی تاکید 
کرد: بیمه عامل مشــوق برای بافندگان است تا 
حجم کار و فعالیت خود را افزایش دهند که با رشد 
کسب وکار بافندگان، حجم تولید کشور در زمینه 
تولید ملی و فرش دستباف افزایش قابل توجهی 
را به ثبت می رســاند. رئیس اتحادیه بافندگان 
فرش دستباف همچنین تاکید کرد: برای رونق 
این صنعت بایــد قالیبافــان، تولیدکنندگان و 
طراحان با بازارهای جهانــی و روش های جدید 
آشــنا شــوند و در این حوزه علم و نگاه جدید و 
به روز تزریق شــود.زرینه کفش با بیان این که با 
حمایت از قالیبافان در ســال رونق تولید شغل 
پایدار ایجاد و حفظ می شود، گفت: فرش دستباف 
ایران به بازارهای دیگر درســت معرفی نشــده 
و حتی در کشــور خود، مردم اطالعات کامل و 
 دقیقی نسبت به این محصول هنری و کاماًل ملی

 ندارند.
وی تاکید کــرد: اســتفاده از فرش دســتباف 
مزیت های بســیاری همچون رونق تولید، رونق 
کســب وکار، ارزش افــزوده، ســالمت فردی و 
جسمی و رونق کســب وکارهای مرتبط با تولید 
فرش را بــه همــراه دارد که اگر همیــن روال 
و روند فعلی ادامــه یابد اکثر فعــاالن این بازار 
 از حوزه تولیــد و عرضه فرش دســتباف خارج 

خواهند شد.

ظریف:

 جنگی در منطقه رخ نخواهد داد

۷۲۰۰ روستا به شبکه ملی اطالعات متصل می شوند

رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف:

بیمه قالی بافان در حد حرف بوده است

آذری جهرمی خطاب به ترامپ: 

منشأ » فیک نیوز«   مشاورانت هستند
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 حسین بابایی: مهندس جعفر ردایی شهردار 
چالوس درگفتگویی، اظهار داشــت، طبق 
برنامه های مدون شــهرداری این شهر در 
زمینه های مختلف طرح های متنوعی دارد 
و در پی تصویب اعضای شــورای اسالمی با 
تخصیص اعتبــارات الزم، طبق برنامه های 
زمان بندی شــده و حصول همه شرایط، به 
تناوب اجرایی می شــوند که تاکنون برخی 
از طرح ها به مرحلــه اجرا در آمدند و برخی 
نیز با تأمین اعتبارات مــورد نیاز، به تناوب 
اجرایی می شــوند که عبارتند از: احداث 
پارک در محالت مختلف، پارکینگ در مرکز 
شهر و درصورت حضور و مشارکت سرمایه 
گذار بخــش خصوصی، نســبت به احداث 
پارکینگ طبقاتی نیز اقدام خواهد شــد، 
احداث پل  روی انهار داخل شــهر، خرید، 
تملک و آزادســازی اراضی مشمول طرح 
های مختلف در مناطــق مختلف، از جمله 
درخیابان ۱۷ شهریور، عملیات عقب نشینی، 
تعریض، تسطیح، بازگشایی با هدف توسعه 
شــبکه راه ها، احداث و ترمیم آســفالت 
خیابان های اصلــی، فرعی، کوچه ها، معابر 
ســواره در جای جای حوزه شهری، پیاده 
روسازی شــکیل، زیبا، اصولی، مهندسی 
شده، با امکانات رفاهی برای عابران سالم، 
 معلوالن، روشن دالن و کهنساالن همراه با 
نشــیمنگاه های بتنی فاز اول در بخشــی 
از خیابان مطهری، جلــوی مصلی، خیابان 
۱۷ شــهریور، روی پل بازار روز، همچنین 
توسعه فضای ســبز، گل کاری و زیبا سازی 
بالاســتثنا در بلوار ها، میادین، پارک ها و 
حواشی خیابان های اصلی فرعی، جانمایی 
 درســت ایســتگاه های تاکســی های 

درون شهری و بین شهری، جمع آوری و انتقال 
ترمینال فرهنگ و تمرکز آن در ترمینال های 
واقع درخیابان مطهری و بلوار امام رضا )ع(، 
تکمیل رینگ یک و اتصال خیابان ۴۵ متری 
از پل آب نما به طرف فرج آباد و رادیو دریا و 
ادامه آن از ساحل دریا به طرف خط ۸ و اتصال 
به دنباله آزاد راه در میدان سیمرغ به صورت 
شبکه راه اصلی، با هدف ایجاد راه دسترسی 
آسان شهروندان، مســافران و گردشگران 
به حواشــی رودخانه بزرگ و سواحل دریا،  
اجرای طرح های گردشــگری، تفریحی و 
تفرجگاهی در حواشی رودخانه بزرگ چالوس 
طی چند فاز که با تخصیص اعتباری بالغ بر 
۵/۵ میلیارد تومان برگرفته از سفر پر برکت 
مقام معظم رهبری و اعتباری از وزارت کشور، 
فاز اول آن تحت عنــوان از پل تا پل، درحد 
فاصل بین پل هوایی یا پل بوگســلی تا پل 
 آهنی قدیم شامل احداث دیواره حفاظتی، 
ساماندهی، اصالح مســیر رودخانه، تثبیت 
بســتر، ایجاد فضای مناســب تفریحی در 

حواشی رودخانه بزرگ چالوس. 

به صاحبان ساختمان های نیمه تمام مرکز 
شهراخطار شده است هر چه زودتر وضعیت 
ساختمانی خود را مشخص کنند تا بیش از 

این چهره شهر کریه نشان داده نشود
شــهردار چالوس تصریح کــرد: از دیگر 
طرح هایی کــه به اجرا درآمدنــد و یا در 
نوبت اجرا قــرار دارند، شــامل احداث 
ســرویس هــای بهداشــتی در زیر پل 
 بــازار روز و در محل های اجــرای طرح 
چنــد  و  دریــا  ســازی  ســالم 
نیــاز مــورد  کــه  شــهر   نقطــه 

اســت.ردایی در مورد ساختمان های نیمه 
تمام در برخی از مناطق شهری، ازجمله در 
مرکز شهر، که به علت بروز اختالفات بین 
مالکین یا شرکا، ســال ها به حال  خود رها 
شدند و چهره شــهر را  کریه کردند، اظهار 
داشت: با تشکیل جلســات متعددی، از 
صاحبان و سازندگان چنین بناهایی خواسته 
شــد تا با ایجاد تفاهم بین خــود، هرچه 
 زودتر نســبت به تعیین تکلیف این گونه 

ساختمان های نیمه کاره خود اقدام کنند 
تا بیش از این چهره این شــهر گردشگری 
زشت وکریه نشــان داده نشود.شهردار 
چالــوس با تأکیــد بر تجمیــع و هدایت 
اصولی آب های ســطحی با احداث انهار و 
 جدول گــذاری در حواشــی خیابان ها، 
 کوچه هــا و معابر، تصریح کــرد: از دیگر 
طرح هــای شــهرداری، جمــع آوری و 
 هدایت آب های سطحی اســت که در پی  

بارندگــی هــای ۱۰۰۰ میلی متــری  در 
ســال، هــم مشــکالت عمومــی را در 
پــی دارد و هــم باعث  تخریــب و کوتاه 
 شــدن عمــر آســفالت خیابــان ها، 
کوچه ها و معابر می شــود. که برای اجرای 
طرح تجمیــع و هدایت اصولــی آب های 
ســـطحی در مناطق مختلف این شــهر، 
اعتبار قابل توجهی در نظر گرفته شده است.
مهندس ردایی در مورد نهضت آســفالت 
تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز برای آسفالت 
بالغ بر ۷میلیارد تومان است در حالی که با 
مصوبه شورای اسالمی فقط مبلغ ۳ میلیارد 
تومان اختصاص یافته اســت. در حالی که 
برای اجرای طرح آسفالت به طور کامل بالغ 
بر ۷۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و 
علیرغم افزایش بی رویه  قیمت قیر، اما طرح 
احداث آسفالت در فصول بهار و تابستان، 
در اغلب نقاط شهر چالوس از جمله مناطقی 
در آیشبن، عسل سر، رادیودریا، فرج آباد، 
مناطق ساحلی، دهگیری، و سایر مناطقی 
که نیاز است، درحال اجرا است و این روند تا 
زمانی ادامه دارد که هیچ نقطه ای از این شهر 

بدون آسفالت دیده نشود. 

به کالن بدهکاران شهرداری تذکر اکید داده 
شد هرچه زودتر نسبت به تادیه بدهی های 

خود اقدام کنند
شهردار چالوس با اشــاره به ساخت و ساز 
های بی رویه و تخلفات ساختمانی، گفت: 
برخی از بناها مانند بام چالوس و مرکز تجاری 
آدینه و دیگر بناهای مشابه در ادوار گذشته 
توام با تخلفات و تضییع حق شــهرداری 
احداث شدند.که واحد حقوقی شهرداری این 

شهر از طریق دیوان عدالت اداری، با اثبات 
تخلف فاحش، در پی احقاق حقوق شهرداری 
است که در واقع حق عموم شهروندان این 
شهر است و تاکنون بخشــی از آن تحقق 
یافته است. شــهردار چالوس جمع آوری 
نخاله ها، زباله ها و ضایعات موجود در سطح 
 شهر و حواشی رودخانه ها و آنها را از دیگر 
طرح های الزم برای این شــهر گردشگری 
برشمرد وگفت: این طرح هرگز تعطیلی بر  

نمی دارد و کماکان اجرا می شود.

بین شهرداری، مدیریت شــهر و مجموعه 
اعضای شــورای شــهر تعامل، همکاری، 
 همدلــی و هماهنگــی وصــف ناپذیری

 جاری و ساری است
مهندس جعفر ردایی که در بین شهروندان 
به عنوان شــهردار با اخــالق، مردمی، 
قانون مدار، با تجربه، کاربلــد، و در عین 
حال پرتالش، قاطع، جســور، با اراده، اهل 
تعامل، تصمیم ساز و مصمم شناخته شده، 
 درپایان ایــن گفتگو ضمــن قدردانی از 
همکاری های شهروندان در تأدیه و پرداخت 
به موقع عوارض، نوسازی و حق شهرداری 
به عنوان حقوق عمومی و سپاســگزاری 
از هدایت های امام جمعــه و حمایت های 
نماینده مجلس، فرماندار، اعضای شورای 
اسالمی، تعامل مدیران دستگاه های اجرایی 
با شــهرداری، از تالش، کوشش و زحمات 
شــبانه روزی معاونین، مسؤالن واحدها، 
کارشناســان، کارکنان کارگران به ویژه 
رفتگران زحمتکش، تشکر و سپاسگزاری 
 کرد و به همه خســته نباشــید و دست

 مریزاد گفت. 
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شهردار چالوس عنوان كرد

 شهرداری چالوس  با اجرای طرح های بزرگ، ابتکاری و عام المنفعه، بسیج وار
 در  عرصه کار، تالش و خدمت به مردم است

همایش نخبگان و ســرآمدان شاهد 
و ایثارگــر غرب اســتان مازندران 
 با حضور مدیــر کل بنیاد شــهید 
و ایثارگران اســتان در شهرستان 

چالوس، برگزار شد.
در ابتدای این همایش نخبگان خانواده 
شــاهد و ایثارگران به بیان سواالت، 
پیشــنهادات و دغدغه هایشــان 
پرداختند و مدیران اســتانی ضمن 
ارائه دســتاوردهای بنیاد نخبگان 
خانواده شهدا و ایثارگران بر برطرف 
 شــدن دغدغه های نخبگان تاکید

 کردند.
حجت االســالم والمسلمین جباری، 
امام جمعه شهرستان چالوس دیگر 
میهمان این همایش ضمن خیر مقدم 

به مدعوین افزود: همــه نخبگان و 
اندیشمندان در جامعه برای ما عزیز و 
مایه فخر هستند، لیکن شما از جهت 
دیگر هم مایه ســربلندی هستید، 
 و آن جهت به خاطــر انتصابتان به 
بیت شهدا است، آینده این مملکت 
باید به دست شما بگردد، شما هرجا 
حضور دارید و هر محفلی به نام شهدا 
 و ایثارگران است رنگ و بویش زیباتر

 است.
 امام جمعــه چالوس تاکیــد کرد: 
ســایر کشــورهایی که بیش از ۱۰۰ 
 ســال پیش جنگی در آنجا شــده

 نسل دومشان بســیار مورد تکریم 
 مردم شان و مســئولین شان است،

 شما عزیزان نســل اول رزمندگان 

هســتید، عده ای قضــاوت بد به 
شــما می کنند انســان افســرده 
می شــود، امیدواریم مســئوالن 
 دغدغه هــای شــمارا برطــرف

کنند.
هدایــت مظلومی، مدیــر کل بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران اســتان 
مازنــدران در ابتدای ســخنانش 
تصریح کرد: بنده در هر کاری پیگیر 
هســتم، ســواالت و دغدغه های 
 شما را یادداشــت کردم و پیگیری 

خواهم کرد.
هدایــت مظلومی ضمــن تاکید بر 
حفظ حرمت جایگاه خانواده شــهدا 
و ایثارگــران افزود: یــک حرفی 
وجــود دارد در خصوص ســهمیه 

 ۲۵ درصــدی دانشــگاه ها بــرای 
 خانواده هــای شــاهد و ایثارگر! 
ما در حــال حاضــر ۴۷۰۰۰۰۰ نفر 
 دانشجو در کشــور داریم، تشریح
  ایــن ۲۵ درصــد را می گوینــد
 در دانشــگاه بــه شــما صندلی 
می دهند اگر این اشــتباه است ۲۵ 
درصد در نمــرات آزمون تاثیر دارد! 
هیچ کدام از این حرف ها درســت 
نیســت، اگر به این شــکل بود ما 
باید ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشــجو 
این چنینی می داشــتیم! پس این 
حرف ها صحیح نیســت. ما ۱۶۰ هزار 
 دانشجوی شاهد و ایثارگر داریم که 

می شوند ۳ درصد.
این مقام مسئول ادامه داد: با اتخاذ 

قوانین جدیــد و محدودیت منابع 
مشکالت حل نمی شــود، هم اکنون 
در برخــی شهرســتان ها کمبود 
نیروی انســانی داریم که قرار است 
از طریق آزمون اســتخدامی نیروی 
 انسانی جذب شــود. ۱۵۶ هزار نفر

 بیمه شده و ۱۰۰ هزار نفر بیمه تکمیلی 
در بنیاد شــهید اســتان داریم که 
دولت باید تامین اعتبار بکند، بعضی 
داروخانه ها و بیمارســتان ها به علت 
طلبشان لغو قرارداد کردند، این لغو 
قراردادها در شرق و میانه استان کم 
ولی در غرب استان زیاد است، از ۲۰۰ 
پزشک طرف قرارداد ۲۰ نفر از آن ها 
برای غرب استان بودند که همه آنها 
لغو قرارداد کردند، ایثارگر در جبهه 

و جنگ برای خدمــات مبارزه نکرد 
 اما دولت وظیفــه دارد به او خدمات
 بدهــد.وی افــزود: دیــون ما تا 
پایــان تیرمــاه و منطقــه غرب 
 اســتان تا مرداد ماه هــم پرداخت

 شده است.
 برای ایثارگران ما در سطح استان تا 
پایان شهریور، منطقه غرب تا پایان 
مهر پرداخت شــده است، داروخانه 
ای که می آید برای ۸ میلیون تومان 
لغو قرارداد می کند یک ســال و نیم 
از تامین اجتماعی طلب کار دارد، دو 
سال اســت از خدمات درمانی طلب 
دارد صدایش در نمی آید اما شش ماه 
از بخش ایثارگری طلب دارد صدایش 

درمی آید.

همایش نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر غرب استان مازندران  برگزار شد
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