
درحالیکه ســه ماه از تکلیف بانک مرکزی بــه پنج بانک ملی، 
صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران مبنی بر صدور کارت رفاهی 
با حداکثر سقف هفت میلیون تومان می گذرد، گزارش ها حاکی 
از آن است که تنها دو بانک ملی و تجارت این کارت اعتباری را به 

متقاضیان ارائه می دهند.
به گزارش ایسنا، در اوایل تیرماه ســال جاری بانک مرکزی در 
راستای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و بهبود فرایند 
تامین مالی زنجیره تولید، شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین 
مالی زنجیره تولید را به پنج بانک »ملی ایران«، »ملت«، »صادرات 
ایران«، »تجارت« و »رفاه کارگران« ابالغ کرد که بر این اساس 
هر یک از بانک های نام برده شده می توانند حداقل ۲۰۰ هزار فقره 
کارت برای کلیه اشخاص حقیقی تا سقف هفت میلیون تومان 

از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام 
خود را نفروخته اند و کلیه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از 
یارانه های نقدی یا معیشتی را دریافت می کنند، با سقف فردی 

معادل هفت میلیون تومان صادر کنند.
در این زمینه، سهام عدالت بر اساس ارزش یابی حداکثر ۶۰ درصد 
قیمت روز سهام مذکور) بر اساس اعالم شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و تسویه وجوه( و حساب های یارانه نقدی و معیشتی طبق 
اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با در نظر گرفتن کسورات 
مربوط به اقساط وام های پرداخت شده قبلی، می تواند به عنوان 

وثیقه های  قابل قبول از مشتری گرفته شود.
همچنین، مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص بانک 
حداکثر ۱۸ ماه است که اعتبار کارت رفاهی برای خرید کاال و 

خدمات در فروشگاه ها و پذیرنده کارت طی قرارداد اعالمی توسط 
بانک های عامل و طرف قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان امکانپذیر 
است و تراکنش های مالی دیگر چون برداشت وجه و انتقال وجه 

از کارت مزبور مجاز نیست.  
عالوه براین، نرخ سود تسهیالت کارت رفاهی ۱۸ درصد و مهلت 
بازپرداخت آن نیز ۱۸ ماهه است که با احتساب سود یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان بر مبلغ  هفت میلیونی کارت رفاهی هر یک از 
دریافت کنندگان این کارت باید ماهانه تقریبا ۴۵۸ هزار تومان 

بپردازند. 
از سوی دیگر، طبق گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در 
زمان ابالغ این بخشنامه، فقط بانک ملی به طور مقدماتی طرح یاد 
شده را آغاز کرده و حداکثر تا دو هفته آینده سایر بانک های عامل 

نیز این امکان را خواهند داشت که کارت های رفاهی را در اختیار 
متقاضیان قرار دهند. جدیدترین پیگیری ایسنا از بانک مرکزی 
نیز حاکی از آن است که این بخشنامه به تمام پنج بانک مذکور 
ابالغ شده است اما برخی از آن ها براساس سیاست اجرایی خود 

این کارت اعتباری صادر می کنند یا نمی کنند.
اکنون با گذشت بیش از سه ماه، مشاهدات میدانی از پنج بانک 
مورد نظر برای اعطای کارت اعتباری حاکی از آن است که تنها دو 
بانک ملی و تجارت این کارت اعتباری را می دهند. البته مراجعه 
به شعبه دیگر از بانک تجارت بیانگر این موضوع بود که به دلیل 

نداشتن بودجه کارت رفاهی داده نمی شود.
درحالیکه طبق ابالغیه بانک مرکزی، هم دارندگان سهام عدالت 
و هم سرپرســتان خانوار که حداقل یکی از یارانه های نقدی یا 

معیشــتی را دریافت می کنند، می توانند ایــن کارت اعتباری 
بگیرند، مشاهدات میدانی از بانک ها درباره شرایط اعطای این 
کارت حاکی از آن است که تنها سهام عدالت را به عنوان وثیقه 

قبول می کنند.
همچنین، یکی از مســئولین شــعب بانک تجارت اعالم کرد 
که بازپرداخت تســهیالت این کارت اعتباری ۲۴ ماهه است، 
درحالیکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی، مهلت بازپرداخت 

اعتبار اعطایی به تشخیص بانک حداکثر ۱۸ ماه است.
در آخر، نکته حائر اهمیت در این زمینه این است که روند دریافت 
کارت اعتباری رفاهی از بانک های نام برده شده کامال غیرحضوری 
است و متق اضیان دریافت این از بانک های تجارت و ملی باید 

اپلیکشین های زمرد و ایوا مراجعه کنند.

رییس جامعه هتلداران ایران از تغییر نرخ هتل ها در روزهای آینده 
و همچنین احتمال ارزی شدن کرایه اتاق برای مسافران خارجی 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، جمشــید حمزه زاده پس از نشست هیأت مدیره 
جامعه حرفه ای هتلداران ایران گفت: مقرر شد بخشنامه مربوط به 

نرخ هتل ها در روزهای آینده ابالغ شود.
هتل ها هر سال در مهرماه نرخ ها را متناسب با تورم افزایش می دهند 
که اعتبار یک ساله دارد. در مهرماه ۹۹ جامعه هتلداران نرخ  اقامت 

را تا ۳۰ درصد افزایش داد،  درحالی که تحــت تاثیر کرونا و تورم،   
معیشت مردم تحت تاثیر قرار داشت و به گفته هتلداران درصد اقامت 
در این اماکن به زیر ۱۰ درصد رسیده بود. با این حال، رییس جامعه 
هتلداران ایران معتقد است: گرانی علت مراجعه نکردن مردم به هتل 
نیست. بلکه وجود برخی محدودیت ها در هتل، مردم را به سمت 
خانه های اجاره ای می کشــاند، وگرنه قیمت کرایه همین خانه ها 

چندبرابر هتل ها است.
جامعه حرفه ای هتلداران ایران همچنین درباره ارزی شــدن نرخ 

هتل ها برای مســافران خارجی به توافق هایی رسیده که شکل و 
نحوه آن را اعالم می کند. حمزه زاده از پیگیری معافیت مالیات بر 
ارزش افزوده هتل های چهار و پنج ستاره نیز خبر داد و یادآور شد: 
هتل های یک تا سه ستاره و ســایر مراکز اقامتی، مشمول معافیت 
مالیات ارزش افزوده شده اند که از تاریخ ۱۲ دی ماه امسال اجرایی 

خواهد شد.
او خســارات هتل ها را در دوران کرونا بی ســابقه دانست و گفت: 
پیگیریم برای سال های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ معافیت مالیات صددرصد 

بگیریم. موضوع را در قالب نامه با رییس مجلس مطرح می کنیم. 
خوشــبختانه با توجه به تعامل خوبی که با وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی داریم، از ظرفیت های ایشان برای 
پیگیری مسائل مربوط به صنعت هتلداری در مجلس استفاده های 
زیادی خواهیم کرد. آقای مهندس ضرغامی با توجه به نفوذ، تجربه و 

ارتباط هایی که دارد، بسیار می تواند کمک کند.
رییس جامعه هتلداران با اشاره به واکسیناسیون ۹۰ درصد کارکنان 
هتل های کشور، افزود: پیش بینی می شود تا یک هفته آینده مابقی 

کارکنان هم واکسن بزنند. سیاست بیشــتر هتل ها این است که 
چنان چه کارکنانی به هر دلیل از واکســینه شدن اجتناب کنند، 
عذرشان خواسته شود. حمزه زاده به تغییر مقررات پذیرش مسافر و 
مشتری در رستوران و هتل اشاره کرد و گفت: مقرر شد رستوران ها و 
هتل ها از این پس به ازای هر چهار متر مکعب چه در اتاق و چه در تاالر 
عروسی و چه در رستوران، پذیرای یک نفر و یا یک خانواده باشند. 
این بخشنامه روزهای آینده از سوی وزارت بهداشت ابالغ و به نوعی 

محدودیت اتاق ها برداشته خواهد شد.

اتــاق اصنــاف ایــران در اطالعیه ای، نســبت به 
ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن و 

تضییع حقوق مشتریان هشدار داد.
به گزارش ایســنا، در این اطالعیه تاکید شده که 
هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح ملی مســکن و 
سایر طرح های حمایتی تامین مسکن وزارت راه و 
شهرسازی غیرقانونی بوده و منجر به سوء استفاده 
و تضییــع حقوق خریــداران امتیازها و تشــکیل 

پرونده های حقوقی و قضایی خواهد شد.
عملیات اجرایــی طرح اقدام ملی مســکن و ثبت 
نام متقاضیان آن از ســال ۱۳۹۸ آغاز شــده و بر 

اســاس اطالعات واصله از وزارت راه و شهرسازی، 
بیشــتر متقاضیان این طرح بــا پرداخت مراحل 
اولیه ســهم آورده خود در پروژه های شروع شده 
جانمایی شــده اند. امــا از آنجایی که بر اســاس 
شــیوه نامه اجرایی آن طرح، تخصیــص واحد به 
متقاضیــان در مراحل پایانی اجــرای پروژه انجام 
خواهد شــد، در اغلب پروژه های این طرح، فرایند 
انتخاب واحــد قابــل تخصیص بــه متقاضیان و 
بالتبع آن، انعقاد قــرارداد واگذاری تاکنون صورت 
نپذیرفته است. بر این اساس و با توجه عدم انعقاد 
قرارداد، خریــد و فروش و انجــام معامالت ثانویه 

 این واحدها غیرقانونی بوده و به رسمیت شناخته 
نخواهد شد.

بنابراین بر اســاس این اطالعیه،  ضروری است با 
توجه به ماده ۳ آیین نامــه اجرایی طرح اقدام ملی 
مسکن، تمامی امور مربوط به طرح اقدام ملی مسکن 
مطابق با دستورالعمل ها و نمونه قراردادهای ابالغی 

وزارت راه و شهرسازی انجام شود.
ثبت نام از متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید و 
تامین مسکن در سامانه سمن از امروز آغاز شده که 
هم اکنون سایت در دسترس قرار دارد و نام نویسی 

یک ماه ادامه خواهد داشت.

هیئت تجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش به 
سرپرستی صدری نائب رئیس هیأت مدیره این اتاق در 
روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه با حضور در محل اتاق فدرال 
اقتصادی اتریش در وین و شرکت در همایش اقتصادی 
دو کشــور، با فعاالن اقتصادی اتریش )نزدیک به ۱۰۰ 

شرکت اتریشی( گفتگو کردند. 
به گزارش ایسنا به نقل از سفارت ایران در اتریش، مایکل 
اوتر، رئیس بخش تجارت خارجی اتاق فدرال اقتصادی،  
دکتر صدری نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک، دکتر 

گرابمایر رایزن اقتصادی سفارت اتریش در تهران در این 
نشست سخنرانی کردند.

در این همایش رحیم زاده کارشناس اقتصادی سفارت 
در وین، پیام عباس باقرپور سفیر جمهوری اسالمی ایران 

در اتریش را برای حضار قرائت کرد. 
در این پیام ضمن اشــاره به روابط تجــاری دیرینه  و  
برخوردار بودن از فضایی مثبت، آمادگی سفارت برای 
تعامل ســازنده و همکاری های همه جانبه با اتاق و در 

راستای نیل به اهداف مشترک اعالم شد. 

همچنین در این پیام یادآور شد، جمهوری اسالمی ایران 
بویژه در دوره ریاست جمهوری  آقای رئیسی، با تمرکز و 
تاکید مضاعف بر دیپلماسی اقتصادی، عزمی راسخ برای 

افزایش و تداوم همکاری های تجاری دارد.
در ادامه این نشست، شــرکت های اتریشی- اروپایی 
فعال در ایران در خصوص فعالیت تجاری خود در ایران 
و به ویژه در دوره پسابرجام، پس از تحریم های ظالمانه 
 ایاالت متحده در ســال ۲۰۱۸ تا کنــون توضیحاتی 

را ارائه دادند.

طبق گزارش های رسمی، در سال ۱۳۹۹ سرانه ورزش 
هر فرد ۱۵ساله و بیشتر، به طور متوسط ۱۳ دقیقه و 
۱۸ ثانیه در روز و سرانه ورزش کرده ها ۲۸ دقیقه و ۳۸ 

ثانیه بوده است.
به گزارش ایسنا، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری 
خانوار از طرح های آماری جدید مرکز آمار ایران است 
که با هدف شناخت فعالیت ها و رفتارهای فرهنگی 
خانوارها و اســتفاده از آن بــرای برنامه ریزی های 

فرهنگی کشور طراحی شده است.
این آمارگیری در سال ۱۳۹۹، برای افراد ۱۵ ساله و 
بیشتر با ۴۳هزار و ۷۰۰ خانوار نمونه شهری و ۱۸ هزار 

و ۸۶۰ خانوار نمونه روســتایی و در کل به ۶۲ هزار و 
۵۶۰ خانوار مراجعه شده و اطالعات مرتبط با حوزه 
کتاب و نشریات، موسیقی، شــبکه  های اجتماعی، 
فعالیت های ورزشی، تغذیه، ســرمایه اجتماعی و ... 

افراد ۱۵ ساله و بیشتر اخذ شده است.
 در سال ۱۳۹۹، ۴۶.۵ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیش تر 
اظهار کرده  اند ورزش کــرده و ۵۳.۵ درصد ورزش 

نکرده اند.
استان  های سمنان، البرز و فارس به ترتیب با ۶۶.۱، 
۵۷.۶ و ۵۶.۹ درصد بیشــترین و استان  های کرمان 
با ۳۸.۸ درصد، لرســتان با۳۵.۵ درصد و سیستان و 

بلوچســتان با ۲۰.۲ درصد کمترین درصد افراد ۱۵ 
ساله و بیشتر ورزش کرده را در سال ۱۳۹۹ دارا بوده 

 است.
نتایج، حاکی از آن اســت که  بیش از ۷۰ درصد افراد 
ورزش کرده ، به صورت انفرادی و کمتر از ۳۰ درصد این 
افراد به صورت گروهی ورزش کرده اند. محل سکونت با 
۳۷ درصد، بیشترین مکانی بوده است که افراد در آن جا 
ورزش کرده اند. ۲۱.۹ درصــد افراد در پارک  ها، ۲۱.۴  
درصد در سالن های ورزشــی خصوصی، ۸.۳ درصد 
در سالن های ورزشی عمومی و ۱۱.۳ درصد در سایر 

فضاهای عمومی ورزش کرده اند.

کدام بانک ها کارت اعتباری ۷ میلیونی می دهند؟ 

تغییر نرخ هتل ها در روزهای آینده 

خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن ممنوع

اعالم آمادگی سفارت ایران برای تعامل سازنده با اتاق فدرال اقتصادی اتریش

سرانه ورزش ایرانی ها چقدر است؟
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سرمقاله
فشار تورم 

بر صنعت و تولید 

کمبــود نقدینگی در صنعت 
و تولید بیــداد می کند. تمام 
صنعــت و تولیــد گرفتــار 
 تورم شــده اســت. به عنوان 
سرمایه گذار اگر خلق تورم ۴۰ درصدی را بپذیریم ۴۰ 
درصد بیشتر از سال گذشته نیازمند سرمایه و نقدینگی 
هستیم. شرایط ایجاد شده در اقتصاد کشور موجب توبه 

سرمایه گذاران...

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن
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رشد ۷1 درصدی قیمت 
کاالهای اساسی در شهریور

ثبت نام در طرح 
جهش مسکن شروع شد

وزارت صمت: 150 تا 250هزار میلیارد کمبود نقدینگی در صنعت داریم

بحران   نقدینگی  در  تولید
صفحه3

صفحه3

گران فروشی   ایرالین ها
چرا    جلوی    تخلف  آشکار   ایرالین ها    در  افزایش   قیمت  گرفته   نمی شود؟

بررســی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
دهنده آن است که در شــهریور سال جاری »شکر 
سفید« نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۷۱.۶درصد 
افزایش بیشــترین رشــد قیمت را در میان کاالی 
اساســی و مهم به خود اختصــاص داد.به گزارش 
اقتصادنیوز ؛ رکورددار رشد قیمت در حالی در اولین 
فصل سال جاری به »شکر سفید« اختصاص یافت 
که این کاالی اساسی در مرداد ماه نیز رکودار رشد 
قیمت در بازار بود و رشــد ۶۳.۴ درصدی را در این 
ماه ثبت کرده بود، اما این روند در شهریور ماه تداوم 
داشت به همین دلیل همچنان شکر سفید بیشترین 
رشد قیمت را برای دوم ماه پیاپی به خود اختصاص 
 داد. بررســی آمار وزارت صنعــت، معدن و تجارت 

نشان می دهد، در شهریور...

ثبت نــام از متقاضیــان واحدهــای طرح جهش 
تولید و تامین مســکن در ســامانه ســمن از روز 
گذشته آغاز شده که هم اکنون سایت در دسترس 
 قــرار دارد و نام نویســی یک مــاه ادامــه خواهد 
داشت.  ثبت نام اجرای قانون جهش تولید مسکن 
در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی 
saman.mrud.ir در ۳۱ اســتان و شــهرهایی 
که زمین برای آنها تامین شــده، آغاز شــده است. 
متقاضیان پــس از ورود بر روی گزینــه »ثبت نام 
نهضت ملی مسکن« کلیک کنند. عدم استفاده از 
تسهیالت یارانه ای دولتی در بخش مسکن و سبز 
بودن فرم »ج«، فقــدان مالکیت خصوصی، متاهل 
 یا سرپرست خانوار بودن و سابقه حداقل پنج سال 

سکونت در شهر مورد...



اقتصاد2
ایران وجهان

رییس سازمان  بازرسی کل کشور:
مخابرات از انحصار خارج شود

رییس سازمان بازرســی کل کشور گفت: پیشنهاد 
مشخص سازمان بازرسی کل کشــور در خصوص 
مشــکالت خدمات تلفن ثابت، خارج کردن شبکه 
مخابرات از انحصار است. انحصار آسیب های بسیاری 
به بخش های مختلف کشور من جمله این حوزه وارد 
کرده است. به گزارش ســازمان بازرسی کل کشور، 
حجت االسالم والمسلمین حسن درویشیان با تبریک 
ایام والدت پیامبر )ص( و بزرگداشت هفته وحدت 
گفت: رویکرد سازمان بازرسی پیشگیرانه و آسیب 
شناسانه است و اگر هشدار و تذکری به دستگاه اجرایی 
ارسال می شود در راستای این رویکرد است.رییس 
سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به قانون تشکیل 
سازمان بازرســی گفت: در ماده ۱۱ قانون تشکیل 
سازمان پیش بینی شــده تا در موارد ضرورت قبل از 
وقوع سوء جریان و تخلف، سازمان به دستگاه اجرایی، 
گزارش هشداری ارائه دهد تا به اقدامات بعدی نیاز 
نباشد.وی افزود: یکی از برنامه های سازمان بازرسی 
کل کشــور مصادف با روی کار آمدن دولت جدید 
و تغییر اعضای شوراهای شــهر و شهرداران سراسر 
کشور، برگزاری جلسات آگاه سازی و توجیهی برای 
دستگاه های اجرایی است. هدف سازمان از برگزاری 
این جلسات آشــنا کردن یا یادآوری برخی وظایف 
قانونی و همچنین توجه دادن به مقررات اســت تا 
جهل به قانون و مقررات باعث انحراف و تخلف نشود.

پیام مدیرعامل بانک توســعه 
صادرات ایران به مناسبت 29 

مهر روز ملی صادرات
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در آستانه 29 مهرماه، روز 
ملی صادرات، طی پیامی این روز را به صادرکنندگان و 
فعاالن این عرصه تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی و 
بین الملل بانک توسعه صادرات ایران، درمتن پیامی که به 
این مناسبت از سوی دکترسیدعلی حسینی صادر شد، با 
تبریک این روز به صادرکنندگان کشور آمده است:تبریک 
امســال روز ملی صادرات به فعاالن این عرصه همزمان 
با شروع به کار دولت ســیزدهم را به فال نیک گرفته و 
امیدواریم دیدگاههای سیاستگذاران در دولت جدید منتج 
به تحوالتی گردد که تاثیرات ملموس و شایان آنرا بر تداوم 

آبادانی و توسعه کشور عزیزمان شاهد باشیم.

تحلیل عملکرد 5 ماهه نخســت سال با 
حضور مسئولین دوایر ستاد مدیریت

جلسه کارگروه ارزیابی عملکرد
در جلسه کارگروه ارزیابی عملکرد مدیریت و شعب استان 
مرکزی، مدیر استان رمز موفقیت شعب استان را مقایسه 
عملکرد نه فقط با دیگر شــعب اســتان ها؛ که مقایسه 
عملکرد با بانک های دیگر در استان دانست و بر تحقق 
اهداف بانک مسکن در استان تاکید کرد. به گزارش روابط 
عمومی مدیریت استان مرکزی، در جلسه بررسی عملکرد 
5 ماهه مدیریت و شــعب اســتان مرکزی که با حضور  
اعضای کارگروه ارزیابی عملکرد شــعب در دفتر مدیر 
استان تشکیل شد؛ حیدریان مدیر شعب استان، با اشاره به 
وضعیت عملکرد مدیریت در ماه های ابتدای سال جاری 
گفت: شایسته است در حوزه هائی چون: جذب منابع و 
وصول مطالبات که شاخص های اصلی عملکرد بانک به 
حساب می آیند، تالش خود را مضاعف نموده، سهم خود 
از منابع موجود در استان و نیز از اقساط معوق شده و فریز 

شده بانک در دست بدهکاران را مطالبه نمائیم.

نظام پیشنهادها راهی به سوی 
مدیریت مشارکتی است 

مدیرعامل بانک توســعه تعاون گفت: نظام 
پیشــنهادها مانند اتاق فکر و مرکز خالقیت 
سازمان عمل کرده و امیدواریم مبنای حرکت، 
رشــد و بالندگی بانک و همچنیــن راهی به 
ســوی مدیریت مشارکتی باشــد.حجت اله 
مهدیان در پنجمین جلســه شــورای نظام 
پیشنهادهای بانک توسعه تعاون که با حضور 
اعضاء برگزار شــد ضمن تقدیر از تالش های 
صورت گرفته برای استقرار نظام پیشنهادها در 
بانک، افزود: به طور قطع وجود چنین نظامی 
در یک ســازمان و ســاماندهی پیشنهادها و 
ایده های ارائه شده از سوی کارکنان که درگیر 
فعالیت های عملیاتی بانک هستند، می تواند 
منشا تحول بانک باشــد.رییس شورای نظام 
پیشنهادهای بانک توسعه تعاون با بیان اینکه 
ممکن است افراد بر اساس یک جرقه فکری 
و ایده خام پیشــنهادهایی را مطرح کنند که 
کامل نباشــد توصیه کرد دبیرخانه با دید باز 
و با نگاه یاری دهنده آن موضوع را بررســی 
کرده و به پیشنهاد دهنده بازخورد مناسبی 

ارائه کنند.

خبر

بانک ها

بررســی آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان دهنده 
آن است که در شهریور سال 
جاری »شکر سفید« نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل با 
7۱.6درصد افزایش بیشــترین رشد قیمت را در میان 
کاالی اساســی و مهم به خود اختصاص داد.به گزارش 
اقتصادنیوز ؛ رکورددار رشــد قیمت در حالی در اولین 
فصل سال جاری به »شکر سفید« اختصاص یافت که 
این کاالی اساسی در مرداد ماه نیز رکودار رشد قیمت در 
بازار بود و رشد 63.4 درصدی را در این ماه ثبت کرده بود، 
اما این روند در شهریور ماه تداوم داشت به همین دلیل 
همچنان شکر سفید بیشترین رشد قیمت را برای دوم 

ماه پیاپی به خود اختصاص داد.

وضعیت قیمت کاالی اساسی
بررســی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشــان 
می دهد، در شهریور ۱4۰۰، قیمت هر کیلوگرم »شکر 
سفید« به طور میانگین به  بیش از ۱4 هزار تومان رسید 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با قیمت 8 هزارو 

۱82 تومان رشد 7۱.6 درصد داشته است.

از ســوی دیگر داده هــای اعالم شــده از روند قیمت 
کاالی اساسی و مهم در شــهریور ۱4۰۰ نشان دهنده 
آن اســت که در میان 8 گروه کاالی اساسی که شامل 
»برنج پاکســتان باســماتی«، »برنج تایلندی )غیر از 
هومالی(«، »برنج طارم اعال«، »برنج داخلی هاشــمی 

درجه یک«، »شــکر ســفید«، »گوشــت گوساله«، 
»گوشت گوسفندی )مخلوط(« و »گوشت مرغ تازه« 
می شود در شــهریور ۱4۰۰ نســبت به مدت مشابه 
 سال قبل شاهد رشــد قیمت 28 تا 7۱درصدی کاالی

 اساسی در بازار بودیم.

قیمت سایر کاالی اساسی
از سوی دیگر ارزیابی ســایر کاالی اساسی در شهریور 
ماه نشان دهنده آن است که قیمت هر کیلوگرم »برنج 
پاکستانی باسماتی« نیز در مدت زمان مورد بررسی به  
طور میانگین 26 هزار و 338 تومان شــد که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل رشد 28.4 درصدی داشته است.
»برنــج تایلندی)غیر از هومالی( « نیــز در مدت زمان 
مورد بررسی به بیش از ۱6 هزار تومان رسید که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشدی 55.9 درصدی را ثبت 

کرده است.
»برنج داخلی هاشــمی« نیز با قیمت 42 هزار و 823 
تومان در بازار عرضه شــد  که نســبت به مدت مشابه 
پارســال به ترتیب 63.۱ درصد رشــد قیمت داشت.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوســفندی )مخلوط( نیز 
به طور میانگین به ۱34هزار و ۱92 تومان رســید که 
 نسبت به مدت مشــابه ســال قبل 38.3 درصد رشد

 را داشته است.
بنابرایــن گــزارش، متوســط قیمت هــر کیلوگرم 
»گوشت مرغ تازه« درشهریور سال ۱4۰۰ به 27 هزار 
و 348 تومان رســید و رشــد 58.۱ را تجربه کرد، این 
در حالی که در مدت مشــابه ســال قبل گوشت مرغ 
 تازه با قیمت ۱7 هــزار و 3۰۱ تومان در بــازار عرضه

 می شد.

آخرین وضعیت قیمت کاالی مهم در بازار؛

رشد 71 درصدی قیمت کاالهای اساسی در شهریور

دستور رییس جمهور   برای تنظیم 
بازار  و  نظارت بر قیمت ها 

رییــس جمهور بــه وزارتخانه های صمــت، جهاد 
کشــاورزی و دادگســتری تنظیم بازار و نظارت بر 

قیمت ها را با جدیت دنبال کنند .
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح 
چهارشنبه در جلســه هیات دولت با تبریک ایام 
والدت نبی مکرم اسالم)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
و نیز هفته وحدت گفت: پیامبر گرامی اسالم و اهل 
بیت ایشــان، رمز وحدت در عالم اسالم و جامعه 

بشری هستند.
رئیس جمهور وحــدت در جهان اســالم را راهبرد 
جمهوری اســالمی ایران و تفرقه را راهبرد دشمن 
توصیف کرد و گفت: هر فردی دانســته یا نادانسته 
اقدامی برخالف وحدت انجام دهد، در زمین دشمن 
بازی کرده است. رئیسی با تاکید بر اینکه همه باید 
تالش کنیم وحدت در بین آحاد ملت مسلمان ایران از 
اقوام و مذاهب مختلف حفظ شود، گفت: این موضوع 
برای جمهوری اسالمی نه تاکتیک بلکه یک راهبرد 
اســت. البته این به معنای یکی شــدن همه اقوام و 
مذاهب و افکار و گویش ها نیست، بلکه به معنای پرهیز 
از تفرقه افکنی و نگاه واحد به هدف راهبردی جمهوری 
اسالمی یعنی پیشرفت است. رئیسی در ادامه با تاکید 
بر ضرورت تدارک اماکن استقرار موقت کسانی که 
برای کارهای ضروری مثل درمان به شهرهای بزرگ از 
جمله تهران سفر می کنند اما سرپناهی ندارند، گفت: 
این مردم بندگان خدا و مستضعفان واقعی هستند که 
نه توان مالی دارند و نه زبانی برای بیان آن، و باید برای 
آنان سرپناه مناسب در نظر گرفته شود.رئیس جمهور 
در ادامه با قدردانی از تالش ها و فعالیت های معاون 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: امروز بنده 
و سرکار خانم خزعلی در جایگاه اجرایی نشسته ایم و 
دیگر ارائه پیشنهاد و توصیه از سوی ما پذیرفته نیست.
رئیسی افزود: معاونت امور زنان و خانواده با مشورت 
فرهیختگان و صاحبنظران برای حل مشکالت این 
حوزه به ویژه آســیب های اجتماعی از جمله طالق، 
راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه کند. رئیسی در 
ادامه با قدردانی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در 
تامین نهاده های دامی، گفت: الزم است در این زمینه 
اطالع رسانی مناسبی به ویژه به دامداران صورت گیرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وزارتخانه های جهاد 
کشــاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و دادگستری 
بیش از گذشــته به قیمت کاالها حساسیت داشته 
باشند، گفت: مردم باید درباره تامین معیشت و سفره 
خود احســاس امنیت کنند و بی ثباتی در بازار چه 
ریشه در کم کاری بدنه دولت داشته باشد و چه ناشی 
از سوءاستفاده فرصت طلبان، باید پیگیری جدی و 
فوری شود.رئیسی همچنین از وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دلیل اینکه 
برای دومین ماه متوالی زمینه پرداخت حقوق و تامین 
هزینه های جاری دولت را بدون اســتقراض از بانک 
مرکزی فراهم کردند، قدردانی کرد و گفت: امیدوارم 
این رویه ادامه یابد تا گرفتار آنچه پیشــینیان به آن 
مبتال شدند نشویم و با اســتقراض از بانک مرکزی، 

باعث افزایش پایه پولی و نرخ تورم نشویم.

میرکاظمی:
 ارزش پــول ملــی در بودجه 

۱۴۰۱ کاهش نخواهد یافت
رییس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت 
تالش می کند سال آینده خلق پولی صورت نگیرد 
گفت: بودجه سال ۱4۰۱ به گونه ای تنظیم می شود 
تا در هیچ جا ارزش پول ملــی کاهش پیدا نکند.به 
گزارش سازمان برنامه و بودجه »مسعود میرکاظمی« 
در جلســه تبیین رویکردهای تدوین الیحه بودجه 
سال ۱4۰۱، که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس تشــکیل شــد، اظهار داشت: هم 
فرمایشات رهبر معظم انقالب، هم برنامه های ریاست 
جمهوری و هم اسناد باالدستی بر تغییرات اساسی 
در ساختار بودجه تأکید دارند.معاون رئیس جمهور 
با بیان اینکه کارهای بزرگی در کشــور انجام شده 
است، افزود: ولی در افزایش درآمد و سطح رفاه مردم 
اتفاق خاصی نیفتاده و برای خــروج از این روند باید 
بر شــاخص های کالن اقتصادی تمرکز شود. توجه 
به اثربخش کردن منابع، افزایش نقش استان ها در 
پیشبرد برنامه ها و حرکت به سمت برنامه ای شدن 
و انجام توافقنامه ها به صورت برنامه  ضروری است.
یرکاظمی با بیان اینکه در تدوین الیحه بودجه باید 
بازنگری صورت گیرد، اظهار داشت: باید توافق نامه 
برنامه ای با وزرا، سازمان ها و اســتان ها امضا شود و 
منابع الزم در نظر گرفته شود و در مقابل آن نهادها 
برابر منابع دریافتی پاسخگو باشند.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در ادامه بــه اهمیت موضوع مالیات 
در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: الزم است جلوی 
 فرار مالیاتی گرفته شود. همچنین پایه های مالیاتی 

اشتباه اصالح شود. 
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بخشی از فعاالن بازار اعتقاد دارند در صورتی که در روز 
جاری حواله درهم به باالی سطح 7 هزار و 5۰۰ تومان 
برود، خریداران ارزی قدرت خواهند گرفت و در غیر این 
صورت، قیمت دالر می تواند به سوی حمایت 27 هزار و 

۱5۰ تومان بار دیگر حرکت کند.
به گــزارش اقتصادنیوز، صعود قیمــت دالر به باالی 
محدوده 27 هزار و 4۰۰ تومان، بخشی از معامله گران را 
نسبت به روند افزایشی اسکناس آمریکایی امیدوار کرده 
است. آن ها انتظار دارند که روز گذشته قیمت دالر به 

سوی مقاومت 27 هزار و 7۰۰ تومان قدم بردارد.دیروز 
در حوالی ساعت 6 بعدازظهر حتی اسکناس آمریکایی 
تا باالی سطح 27 هزار و 5۰۰ تومانی پیش روی کرد. 
تعویق مذاکرات ایران با اروپا، افزایش شایعات درباره 
حمله احتمالی اســراییل به برخی تاسیسات ایران و 
عدم عقب نشینی آمریکا و ایران از مواضع پیشین خود 
از مجموعه عواملی هستند که انتظارات صعودی را در 
بازار تقویت کرده اند.با این حــال، در برابر این عوامل 
صعودی، اخبار و عالمت های نزولی قوی نیز به بازار 

رســیده اســت. به عنوان مثال،  دیروز در کانال های 
اطالع رسانی معامله گران به طور وسیع عنوان می شد 
که آمریکا قصد دارد بخشی از تحریم های ایران را لغو 
کند. درکنار این، بهرحال قرار است که مذاکرات باقری 
با انریکه مورا، هفته آینده در بروکسل پیگیری شود. 
شاید بازار در آستانه مذاکرات یاد شده کمی با کاهش 

فشار خرید مواجه شود.
از نگاه تحلیل گران، رســیدن اخبــار و عالمت های 
متناقض موجب شده است که معامله گران در تصمیم 

گیری دچار مشکل شوند. سرگیجه قیمتی بازار را فرا 
گرفته است که معامله گران ترجیح می دهند به جای 
خرید یا فــروش های بلندمدت،  خــود را با تغییرات 
قیمتی هماهنگ کنند.بخشی از فعاالن بازار اعتقاد 
دارند در صورتی کــه در روز جــاری حواله درهم به 
باالی سطح 7 هزار و 5۰۰ تومان برود، خریداران ارزی 
قدرت خواهند گرفت و در غیــر این صورت، دالر می 
تواند به سوی حمایت 27 هزار و ۱5۰ تومان بار دیگر 

حرکت کند.

براســاس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنج 
ماه منتهی به مرداد ســال جاری در مجموع 68 طرح 
از سوی هیات سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری در 
کشور دریافت کرده اند.به گزارش اقتصادنیوز ؛ گزارش 
منتشر شــده از وضعیت طرح های صنعتی، معدنی و 
تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی در 5 
ماه منتهی به مرداد نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
افت 44.8 درصدی حجم کل سرمایه گذاری خارجی در 

کشور حکایت دارد.داده های اعالم شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن اســت که در مدت 
زمان مورد بررســی اگرچه حجم کل سرمایه گذاری 
خارجی  افت حدود 45 درصدی داشته، اما ارزیابی داده 
ها نشــان از آن دارد که در این مدت تعداد طرح های 
مصوب شده در هیات سرمایه گذاری رشدی ۱26.7 
درصدی را ثبت کرده است،  با این شرایط می توان گفت 
طرح های مصوب در مدت زمان مورد بررسی بیشتر به 

طرح های کوچک و خرد اختصاص داشته است، که این 
مقوله را می توان به شیفت سرمایه گذاران خارجی به 
سمت طرح های کوچک نسبت داد. براساس آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در پنج ماه منتهی به مرداد سال 
جاری در مجموع 68 طرح از سوی هیات سرمایه گذاری 
مجوز سرمایه گذاری در کشور دریافت کرده اند، این در 
حالی که در مدت مشابه سال گذشته 3۰ طرح موفق به 
اخذ مجوز سرمایه گذاری در کشور شده بودند، روندی 

که از رشــد ۱26.7 درصدی تعداد طرح های مصوب 
در هیات ســرمایه گذاری حکایت دارد. از سوی دیگر 
براساس داده های اعالم شده سرمایه گذاری خارجی 
مصوب در این مدت برابر با 485 میلیون دالر بوده این 
در حالی است که در دوره زمانی مشابه سال قبل 878 
میلیون دالر سرمایه گذاری در کشور مصوب شده بود، با 
این شرایط حجم کل سرمایه گذاری خارجی در کشور 

افتی حدود 45 درصد داشته است.

ثبت نــام از متقاضیان واحدهــای طرح جهش 
تولید و تامین مســکن در سامانه ســمن از روز 
گذشته آغاز شده که هم اکنون سایت در دسترس 
 قــرار دارد و نام نویســی یک ماه ادامــه خواهد 

داشت.
به گزارش ایســنا، ثبت نام اجــرای قانون جهش 
تولید مسکن در سامانه جامع طرحهای حمایتی 
مسکن به نشانی saman.mrud.ir از دقایقی 
قبل در 3۱ استان و شهرهایی که زمین برای آنها 
تامین شده، آغاز شده اســت. متقاضیان پس از 
ورود بر روی گزینه »ثبت نام نهضت ملی مسکن« 

کلیک کنند.
عدم استفاده از تسهیالت یارانه ای دولتی در بخش 
مســکن و ســبز بودن فرم »ج«، فقدان مالکیت 
خصوصی، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و سابقه 
حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا چهار 

شرط اصلی خواهد بود.
محدودیتی برای نام نویسی وجود ندارد و حداقل 
تا یک ماه امــکان ثبت نام وجــود دارد. بنابراین 
واجدان شــرایط بدون دغدغه، ثبت نام را انجام 
دهند. بعد از یک ماه از زمان نام نویســی، توقف 
و پیرایش اطالعات شــروع می شــود. اطالعات 

هویتی سرپرســت خانوار و افراد تحت تکفل وی 
که دارای شروط چهارگانه اعالم شده هستند به 
همراه شهر مورد تقاضا باید توسط متقاضیان در 
سامانه وارد شود. بعد از پاالیش اولیه و بعد از آنکه 
متقاضیان، واجد شرایط شناخته شدند از پذیرفته 
شدگان برای مراجعه حضوری به ادارات کل راه و 
شهرسازی استان ها و یا سایر دستگاه های کارگزار 
و مجری از جمله بنیاد مسکن، دعوت می شود تا 
سابقه 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا پاالیش 
شود. در صورت پذیرفته شــدن این شرط تایید 

نهایی به متقاضی داده خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفته 
اســت: متقاضیانی که صحت مدارک آنها تایید 
شده اســت به نظام بانکی برای تشکیل حساب 
سپرده مســدودی به نام خود معرفی می شوند 
و متعاقبا به پروژه های شروع شــده و یا در حال 
احداث معرفــی می شــوند.محمود محمودزاده 
تصریح کرد: به محض تامین اراضی در شهرهایی 

که زمین برای آنها در این مرحله تامین نشــده 
است، ثبت نام دوره دیگر آغاز می شود. همچنین 
متقاضیانی که شــهر موردتقاضــای آنها در این 
دوره از ثبت نام در لیســت شــهرها نیست باید 
 منتظر باشــند تا اراضی در شــهر موردتقاضای 

آنها تامین شود.
وی با تاکید بر اینکه پیشــنهادهای وزارت راه و 
شهرسازی در جلسه شــورای عالی مسکن، برای 
افزایش تسهیالت بانکی اجرای قانون جهش تولید 
مسکن در تهران، کالنشــهرها، مراکز استان ها و 
سایر شهرها، پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی 
مطرح شــد، توضیح داد: بر اســاس قیمت تمام 
شده و دشواری انجام کار از نظر تراکم و ارتفاع در 
شهرهای مختلف یک جدول متغیر از نظر میزان 
تسهیالت پیشــنهاد به همراه کارمزد تسهیالت، 
پیشنهاد شده است. چنانچه پیشنهادهای ارایه 
شــده با موافقت بانک مرکزی و شــورای پول و 
اعتبار تایید و مصوب شود، اطالع رسانی عمومی 

خواهد شد.بنابراین گزارش، قانون جهش تولید 
و تامین مســکن ۱7 مردادماه ۱4۰۰ به تصویب 
مجلس و سوم شهریورماه ۱4۰۰ به تایید شورای 
نگهبان رسید. بر اســاس تبصره 3 از ماده 4 این 
قانون مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی 
واحدها 2۰ ســاله است. تســهیالت مربوط به 
ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت 
به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار 

منتقل می شود.
هنوز جزئیات اقســاط و نرخ ســود تســهیالت 
خانه های طرح جهش تولید مسکن برای دهکهای 
مختلف توســط بانک مرکزی اعالم نشــده، اما 
نمایندگان مجلس گفته اند که تســهیالت 45۰ 
میلیون تومان است که به ســازندگان پرداخت 
می شود. اقســاط نیز 3 میلیون و 75۰ هزار تا 5 

میلیون تومان خواهد بود. 
همچنین وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده که 
تالش می کند حداکثر کمک را به دهکهای یک 
تا سه داشــته باشــد. این کمکها می تواند شامل 
تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیالت، زمین 
رایگان، خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه 

باشد.

در آخرین چهارشــنبه ی معامالتی بورس تهران، سنت 
چهارشنبه های ریزشی تکرار شد و شاخص بیشترین ریزش 
هفته را پشت سر گذاشت.به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
چهارشنبه 28 مهر ۱4۰۰، شــاخص کل بورس پایتخت 
نسبت به روز گذشته ۱3 هزار و ۱25 واحد افت کرد و به رقم 
یک میلیون و 436 هزار واحد رسید. این در حالی است که 
تا 4۰ دقیقه پایانی معامالت شاخص کل تنها 8 هزار واحد 
ریزش کرده بود و در 4۰ دقیقه آخر بازار شاخص کل 5 هزار 
واحد سقوط کرد.شاخص هم وزن نیز با کاهش هزار و 82 
واحدی در سطح 397 هزار و 264 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱3۱ واحد پائین آمد و در 

سطح 2۰ هزار و 247 واحد قرار گرفت.

تکرار خروج سهامداران حقیقی
روز چهارشنبه برای چهارمین روز متوالی ارزش خالص 

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 32۱ 
میلیارد تومــان پول حقیقی از بورس خارج شــد.   در 
معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی به 
سهام فملی )شرکت ملی صنایع مس ایران( اختصاص 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 43 
میلیارد تومان بود. پس از فملی، آریان )شرکت پارس 
آریان( و فجهان )شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان( 
بیشــترین خروج پول حقیقی را داشتند.روز گذشته 
نمادهای »شتران«، »فوالد« و »فملی« بیشترین تاثیر 
را در افت شاخص کل بورس داشتند. همچنین سه نماد 
»تیپیکو«، »اخابر« و »شخارک« نمادهای بزرگ بازار 

بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. در 
فرابورس نیز نمادهای »زاگرس«، »غصینو« و »شراز« 
بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »آریا«، »شجم« و »فرابورس« بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش ترین نمادهای 
بورس شپنا صدرنشین است و شــتران و فسبزوار در 
رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز توسن، فجهان 

و دی پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

تداوم کاهش ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقم 

42 هزار و 86۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز 
  سه شنبه 44۱ درصد افزایش یافته است. این افزایش 
متأثر از افزایش معامالت اوراق درآمــد ثابت در بازار 
ثانویه است.  روز گذشــته ارزش معامالت اوراق بدهی 
به 37 هزار و 8 میلیارد تومان رسید که 86 درصد کل 
معامالت بازار را تشکیل می دهد.ارزش معامالت خرد 
نیز با افت 8 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 4 

هزار و 278 میلیارد تومان رسید.

افزایش ارزش صف های فروش پایانی 
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های خرید 
نســبت به پایان روز کاری گذشته 3۱ درصد افت کرد 
و در رقم 33۰ میلیارد تومان ایســتاد. ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت به سه شــنبه ۱63 درصد 

افزایش یافت و 2۰3 میلیارد تومان شد. 

سرگیجه معامله گران در بازار

سه عامل جدید برای صعود قیمت دالر

وزارت صنعت،  معدن و تجارت منتشر کرد:

شیفت سرمایه گذاران خارجی به سمت طرح های کوچک

ثبت نام در طرح جهش مسکن شروع شد

متقاضیان یک ماه فرصت دارند

در معامالت چهارشنبه 28 مهر ۱۴۰۰

موج فروش در دقایق پایانی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش اندک قیمت ها در بازار طال
قیمت سکه در بازار تهران چهارشنبه، ۲۸ مهرماه با ۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید.یم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۹۸۰ هزار 

تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۱ هزار 
تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۹۴۵ هزار تومان شد.
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فشار تورم بر صنعت و تولید 
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن

کمبود نقدینگی در صنعت و تولید بیداد می کند. تمام صنعت و تولید گرفتار تورم شده است. به عنوان سرمایه گذار اگر خلق تورم 40 درصدی را بپذیریم 40 درصد بیشتر از سال گذشته نیازمند سرمایه و نقدینگی هستیم. شرایط ایجاد شده در اقتصاد 
کشور موجب توبه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید شده است. باید به فکر بازگرداندن آبروی تولید باشیم. اتفاقی که در بخش تولید افتاد موجب شد تا مردم سرمایه ها را برداشته و به سمت بازارهای سودده بروند. بازارهایی 

با سوددهی آنی مانند بازار طال و سکه، خودرو، ارز دیجیتال و... پذیرای بهتری برای پول های مردم شدند. 
افزایش تورم کاهش فروش و رکود را به دنبال خواهد داشت به دلیل اینکه قدرت خرید مردم به سرعت با تورم هماهنگ نخواهد شد ازاین رو بازار داخلی هم شرایطی ندارد که مردم بتوانند کاالهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی و خودرو را خرید 

کنند، به همین دلیل صنایع هم وضعیت خوبی ندارند.
اگر مردم پول خود را از بانک ها خارج و در بازارهای گوناگون سرمایه گذاری می کنند به دلیل شرایط تورمی کشور است. به جای رسیدگی به علت مسئله، نسخه برای معلول پیچیده می شود. مردم برای حفظ ارزش سرمایه هایشان، پول را در دست گرفته 
و از یک بازار ناامن به بازار ناامنی دیگر در رفت وآمد هستند و این ریسک را می پذیرند که اصل سرمایه شان به خطر نیفتد. بنابراین به جای ارائه راهکاری برای هدایت این سرمایه ها به سوی تولید و سودآور کردن صنعت، سیاست های گذشته تکرار می شود.

البته دولت هم باید از تصدیگری دست بردارد. دولت باید نقش هدایت گری و نظارتی داشته باشد نه مداخله گری. با کاهش ارزش پول ملی، شاهد خروج سنگین کاال در بازار هستیم که اثرات منفی آن را می توان به کمبود بسیاری از کاالها در بازار 
مشاهده کرد، در این شرایط دولت باسیاست گذاری صحیح می تواند اقتصاد کشور را توسعه دهد.

همچنین با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمی خواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود، نیاز به نقدینگی باید کاهش پیدا کند. بنابراین باید هزینه ها کاهش پیدا کند. گردش پول تنظیم شود. ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و به فکر 
منابع مالی غیر بانکی باشیم. برای مثال شرکت های سرمایه گذاری و تهاتر مالی فی مابین بنگاه ها تقویت شود.  

یک اقلیم شناس با بیان اینکه مصرف آب در بخش 
کشاورزی کشور باید 40 میلیارد مترمکعب کاهش 
یابد، گفت: ادامه روند فعلی منجر به خشــکیدگی 
کشور و تشدید چالش آب می شود. ناصر کرمی با 
بیان اینکه حداکثر میزان مجاز برداشت از منابع آب 
تجدید پذیر 40 درصد است و ۶0 درصد این منابع 
باید وارد طبیعت شــود، گفت: ما هم اکنون حدود 
۱00 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داریم اما 
به جای اینکه 40 میلیــارد متر مکعب از این منابع 
را استفاده کنیم، حدود ۹0 میلیارد مترمکعب آن 
را اســتفاده می کنیم و همین باعث ایجاد شرایط 
فعلی و خشکیدگی، بیابان زایی، فرسایش خاک و 
خشکی رودخانه ها شده اســت.وی با بیان اینکه از 
۹0 میلیارد مترمکعب آبی که اســتفاده می کنیم، 
حدود ۸0 میلیارد مترمکعــب آن مربوط به بخش 
کشاورزی اســت، اضافه کرد: آبی در حوزه شرب و 
صنعت استفاده می شود قطعاً کمتر از ۱0 میلیارد 

مترمکعب است.
کرمی با تاکید بر اینکه ســهم آب در اختیار بخش 
کشــاورزی باید به حدود 40 میلیارد متر مکعب 
کاهش یابــد، گفت: این تنها راه حــل نجات ایران 
از بحران خشــکیدگی و خارج کردن نام کشور از 
لیست کشورهای پیشــرو در بیابان زایی است.این 
اقلیم شناس تصریح کرد: بر این اساس باید الگوی 
کشتی تعریف شود که این 40 میلیارد مترمکعب 
آن صرف تولید چه محصوالتــی و در چه نقاطی از 
کشور شــود که این مباحث تکنیکی بعدی است 
و بحث نخســت این اســت که قبول کنیم آب در 
اختیار بخش کشاورزی کاسته شود.کرمی با بیان 
اینکه براین اساس باید مقداری از سطح زیرکشت 
کشاورزی کاسته شود، گفت: قطعاً با میزان فعلی 
سطح زیرکشــت نمی توانیم مصرف آب را کاهش 
دهیم و سطح زیرکشت افقی محصوالت قطعاً باید 

کاهش یابد.
وی توانایی ایــران در خوداتکایــی در محصوالت 
کشــاورزی جز چهار محصول )دانه های روغنی، 
برنج، ذرت و چغندرقند( را تأیید کرد و افزود: اما باید 
دید این خوداتکایی با چه هزینه ای انجام می شود؟ 
آیا هزینه های اکولوژیکی آن برآورد شــده است؟ 
توسعه کشت خیلی از محصوالت منجر به گسترش 

خشکیدگی در کشور می شود.

کرمی با بیان اینکه از نظــر فنی و تکنیکی چنین 
کاری امکان پذیر است، گفت: باید از نظر اکولوژیکی 
نیز این مساله بررسی شود چرا که همین االن نیز 
ایران رتبه اول را در فرسایش خاک دارد و در زمینه 
بیابان زایی و سایر تهدیدات زیست محیطی نیز در 
رتبه های نخست قرار گرفته است.وی افزود: بعد از 
بررسی های تکنیکی و اکولوژیکی باید بحث تجاری 
تولید محصوالت نیز برآورد شود که آیا این محصول 
توانایی رقابت با نوع خارجــی آن را دارد، اگر جواب 
مثبت بود می توان به کشت آن اقدام کرد و اگر خیر، 

باید از توسعه کشت، خودداری شود.
کرمی درباره اینکه در استان خوزستان، طرح کشت 
کنجد به دلیل استقبال کشاورزان از کشت برنج با 
توجه به قیمت باالی این محصول، کشت خورده و 
دولت عماًل نتوانسته طرح ممنوعیت کشت برنج را 
در استان های غیرشمالی اجرا کند، به نظر شما چه 
راهکاری برای مدیریت منابع آب در استان خوزستان 
می تواند مؤثر باشــد؟، گفت: واقعیت این است که 
کشاورزی خوزستان تناسبی با ظرفیت منابع آب و 
خاک این استان ندارد، بسیاری از اراضی این استان 
که هم اکنون زیرکشــت محصوالت مختلف رفته 
اند، در حدود ۳0 الی 40 سال قبل، خشک بوده اند 
چرا که چنین ظرفیتی در آنان وجود نداشت. اینکه 
با انتقال آب و اقداماتی از این قبیل اقدام به توسعه 
کشت و کشاورزی در اراضی خوزستان شود، عماًل 
اقدام درستی نیست و نتیجه آن همین خشیکدگی 
و بحران آب استان می شود.کرمی تاکید کرد: باید 
متخصصان حوزه کشاورزی طرحی ارائه کنند که 
سطح زیرکشت در این استان کاهش یابد اما در عین 

حال کشاورزان نیز خسارت زیادی نبینند.
وی با بیان اینکه منابع آب در کشور ما بسیار کم و 
این مساله بسیار جدی اســت، گفت: درباره کشت 
محصولی مانند برنج اصل اول توجیه اقتصادی آن 
است، اگر ما می توانیم برنج را وارد کنیم چرا باید در 
کشــوری که این همه منابع آب آن کم است، برنج 
کشت کنیم؟ چرا بحث خشکیدگی کشور، بیابان 
زایی و فرسایش خاک کشور را در مباحث کشاورزی 
کنار می گذاریم؟کرمی تاکید کرد: با توجه به شرایط 
موجود کشت برنج حتی در استان های شمالی نیز 
نباید مانند ســابق انجام شــود و محدود شدن آن 

الزامی است.

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره 
بار گفت: با توجه به پایان محصول در دشت قزوین، 
قیمت گوجه فرنگــی قدری افزایش یافته اســت. 
مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان 
مرکزی میوه و تره بار از افزایش قیمت گوجه فرنگی 
خبر داد و گفت: با توجه به اتمام محصول در دشت 
قزوین و برداشت گوجه در شیراز، قیمت طی روزهای 

اخیر نوساناتی داشته است.
او قیمت کنونی هر کیلو گوجه فرنگی در میدان را ۵ تا 
۹ هزار تومان اعالم  کرد و افزود: بارندگی های اخیر و 
افزایش دمای هوا از دیگر علل گرانی گوجه فرنگی در 
بازار است که پیش بینی می شود ظرف ۲0 روز آینده 
به نرخ قبل بازگردد.دارایی نژاد با بیان اینکه قیمت 
میوه های پاییز تغییری نداشته است، گفت: در حال 
حاضر مشکلی در عرضه میوه های پاییز وجود ندارد.

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی قیمت هر 
کیلو انار را ۱0 تا ۱۸ هزار تومــان اعالم کرد و افزود: 
قیمت کنونی هر کیلو نارنگی انشو ۸ تا ۹ هزار تومان، 
نارنگی تخم ژاپنی ۱0 تا ۱۳ هزار تومان، سیب ۸ تا ۱۶ 
هزار تومان، پرتقال ناول جنوب ۱۸ تا ۲۳ هزار تومان، 
خرمالو شــمال ۸ تا ۱۲ هزار تومان، خرمالو شهریار 
۲0 تا ۲۷ هزار تومان، کیوی ۱۶ تا ۲۲ هزار تومان و 

لیموشیرین ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان است.
او ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو انجیر زرد با نرخ 

۱0 تا ۱۵ هزار تومان، هلــو زعفرانی ۱۲ تا ۲0 هزار 
تومان، گالبی بیروتی ۲۵ تا 4۵ هزار تومان، گالبی 
شاه میوه ۲0 تا 40 هزار تومان، شلیل ۲0 تا ۳0 هزار 
تومان، انگور بیدانه قرمز ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، انگور 
بیدانه سفید ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان، انگور شاهانی ۱0 
تا ۱۲ هزار تومان و پسته تازه ۹0 تا ۱۳۵ هزار تومان 
در میدان مرکزی و با احتساب سود منطقی در خرده 
فروشی ها عرضه می شود. این مقام مسئول از کاهش 
قیمت هندوانه خبر داد و گفت: نرخ کنونی هر کیلو 
هندوانه در میدان مرکزی 4 تا ۶ هزار تومان اســت. 
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی با بیان اینکه 
قیمت هر کارتن آناناس به یک میلیون و ۳00 هزار 
تومان رســیده بود، افزود: در حال حاضر قیمت هر 
کارتن آناناس به ۸00 تا ۹00 هزار تومان کاهش یافته 
است، همچنین قیمت موز از ۳0 هزار تومان به ۲۷ 

هزار تومان رسیده است.
او قیمت کنونی هر کیلو بادمجان دلمه ای را 4 تا ۷ 
هزار تومان اعالم کرد و گفــت: نرخ کنونی هر کیلو 
بادمجان قلمی ۶ تا ۹ هزار تومان، بادمجان گلخانه 
۸ تا ۱۳ هزار تومان، پیاز شــیری 4 تا ۶ هزار و ۵00 
تومان، پیاز قرمز ۵ تا ۷ هزار تومــان، پیاز زرد 4 تا ۶ 
هزار و ۵00 تومان، سیب زمینی نو 4 تا ۶ هزار و ۵00 
تومان، سیرخشک ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان، چغندر ۵ تا 

۹ هزار تومان و لوبیا سبز ۷ تا ۱۳ هزار تومان است.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران اعالم کرد 
که حدود ۱۵ درصد از کامیون های رسوبی مانده در 
گمرک های کشور در شرایطی که مهلت قضایی یک 
ماه به پایان رسیده اســت ترخیص شده است اما در 
هفته آینده کامیونداران خبرهای خوبی در این زمینه 
خواهند شنید. ماه گذشــته در جریان بازدیدهای 
مســئوالن دســتگاه قضایی از گمرک های کشور 
مشخص شد که حدود شش هزار دستگاه کامیون 
وارداتی دست دوم در گمرک های کشور رسوب کرده 
و ترخیص نمی شود در این راستا جلسات متعددی 
بین نمایندگان کامیونداران، دستگاه قضایی و دیگر 
دستگاه های اجرایی متولی از جمله گمرک، سازمان 
راهداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی 
و... برگزار شد و نهایتاً مسئوالن دستگاه قضایی اعالم 
کردند که مســئوالن متولی تا یک ماه فرصت برای 
ترخیص این کامیون ها دارند و کامیونداران باید بتوانند 
هرچه سریعتر به خودرویی که سفارش داده اند، دست 

پیدا کنند تا روند نوسازی ناوگان سریعتر انجام شود.
احمــد کریمــی، دبیرکانون انجمن هــای صنفی 
کامیونداران با اشاره به اینکه مهلت یک ماهه تعیین 
شده برای ترخیص کامیون های رســوبی مانده در 

گمرکات کشور به پایان رسیده است، اظهار کرد: تا 
کنون نهایتاً حدود ۱۵ درصد از کامیون های رسوبی 
ترخیص شده اند و برای ترخیص مابقی آن ها مشکالتی 
وجود دارد که امیدواریم در هفته آینده حل و فصل 

شود و شاهد تسریع در این روند باشیم.
وی افزود: چند مشــکل در این زمینه وجود دارد که 
می توان به خدمات پس از فروش تعیین ارزش افزوده 
برای جلوگیری از گرانفروشی و مشکالت شرکت های 
حمل و نقل برای ترخیص کامیون های وارداتی اشاره 
کرد که در این زمینه مقرر شد هفته آینده جلساتی 
برگزار شود و این مشکالت بررسی و حل و فصل شود 
که اگر این اتفاق بیفتد شاهد تسریع در ترخیص این 

کامیون ها خواهیم بود.
دبیرکانون انجمن های صنفی کامیونداران ادامه داد: 
بر این اساس مقرر شد تا وارد کنندگان همگی مورد 
ارزیابی قرار بگیرند و آن هایی که به تعهداتشان عمل 
نکرده اند نتوانند بیشتر از مجوزی که دارند کامیون 
وارد کنند. همین مسئله سبب می شود تا آن ها هرچه 
سریعتر کامیون های وارد شده را ترخیص کنند و آن ها 
را به کامیون داران تحویل دهند تا بتوانند مجوزهای 

جدیدی برای واردات بگیرند.

مدتهاست نرخ بلیت هواپیما از 
روال طبیعی خود خارج شده و 
هیچ مسئولی برای رسیدگی 
جدی بــه این موضــوع وارد 
میدان نمی شود. افزایش بی 
سابقه قیمت بلیت هواپیما در حالی اتفاق افتاده که فاصله 
گذاری برای بیماری کرونا نیز مدتهاست که رعایت نمی 
شود و تمام ظرفیت صندلی های هواپیماها فروخته می 
شود. بنابراین همچنان این سوال و ابهام در ذهن مردم 
باقی مانده که چرا کسی نمی تواند جلوی این تخلف آشکار 

ایرالین ها را بگیرد.
در برخی مسیرهای هوایی به عنوان مثال مسیر هوایی 
تهران به بجنورد شاهد افزایش ۱00 درصدی نرخ بلیط 
هستیم. در حالی تا چند ماه گذشته نرخ بلیت یک طرفه 
این مسیر از 400 تا ۵00 هزار تومان به فروش می رسید 
که در حال حاضر این قیمت به حداقل  ۹۹۸ تا یک میلیون 
و ۹0 هزار تومان افزایش یافته است. این بدان معناست که 
برای مسافرت به این شهر باید بیش از ۲ میلیون تومان 
بلیت هواپیما برای مسیر رفت و برگشت هزینه شود. این 

اتفاق در بسیاری دیگر از مقاصدهوایی نیز افتاده است. 
اتفاق جدیدی که رخ داده این اســت کــه ایرالین ها به 
تازگی اقدام به افزایش قیمت دوبــاره بلیت هواپیما در 
روزهایی خاص کرده اند. به گفته مســافران حتی با این 
وجود پروتکل های بهداشتی مانند محدودیت پذیرش 
۶0 درصدی مســافر را هم رعایت نمی شود. به گونه ای 
که اگر این شرکت های هواپیمایی تا دیروز قیمت بلیت 
هواپیما در مسیر تهران- مشهد را یک میلیون و ۷۸ هزار 
تومان می فروختند حاال برخی از آن ها به راحتی قیمت را 
دوباره تا بیش از یک میلیون و ۲00 هزار تومان باال برده اند 
اما خبری از برخورد با آن ها نیست. حتی در برخی روزها 
و ساعات قیمت های عجیب و غریب دو میلیون  تومانی 

پروازهای چارتر شده این مسیر هم به چشم می خورد.
همچنین قیمــت بلیت پروازهای تهــران- اهواز هم تا 

بیش از یک میلیون و ۲00 هــزار تومان و قیمت بلیت 
پرواز تهران- بندرعباس هم تا بیش از یک میلیون و 400 
هزار تومان افزایش یافته اســت. به هر ترتیب مشخص 
نیست که چرا هر روز شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت 
هواپیما را هرطور که دل شان بخواهد افزایش می دهند و 
در این میان نظارت براین تخلفات هم موثر نبوده است. 
البته طی ماه ها و روزهای گذشــته اظهارات مختلفی از 
سوی مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری و حتی وزیر 
راه و شهرسازی مطرح شده که با این افزایش قیمت ها 
مخالفت کرده اند. اما به گفته یک نماینده مجلس طبق 
پیگری های کمیسیون عمران تایید شــد که افزایش 
قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی است و به صراحت اعالم 
می کنیم که این افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی 
است اما در نهایت اجرای آن باید توسط دولت و وزارات 
راه باشد اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. تصور ما این است 
که این رفتار وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت بلیت 

هواپیما را پذیرفته است. یک نماینده مجلس در رابطه با 
گرانی بی سابقه بلیت هواپیما در گفت و گو با "کسب و 
کار" گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما کامال غیرقانونی 
بوده و اینکه وزارت راه و شهرسازی عالقه ای به کنترل 
وضعیت پیش آمده ندارد، جای تعجب بســیاری دارد. 
قیمت بلیت هواپیما رشد بسیاری داشته و متاسفانه فاصله 
گذاری ها نیز رعایت نمی شود. در این بین هم سالمت 
مردم در خطر است و هم از نظر اقتصادی فشار زیادی را 

متحمل می شوند.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه 
اضافه کرد: با شروع بحران کرونا هم نیاز به مسافرت های 
هوایی افزایش یافت و هم ایرالین ها ناچار به حفظ فاصله 
میان مسافران شدند. ســفرهای هوایی به دلیل کاهش 
میزان ساعت رسیدن به مقصد انتخاب بسیاری از مسافران 
شد و اینگونه نیست که به دلیل زیان ایرالین ها افزایش 
غیرمنطقی قیمتها را داشته باشیم. همچنین پس از مدتی 

شاهد هستیم دیگر آنگونه که شایسته است فاصله گذاری 
در هواپیماها رعایت نمی شود و تمام ظرفیت صندلی ها 
فروخته می شود. بنابراین افزایش غیرمنطقی و سرسام 

آور قیمت بلیت هواپیما اصال توجیهی ندارد. 
به گفته این نماینده مجلس در روزهای اخیر انتقادهای 
بسیاری در رابطه با گرانی بلیت هواپیما وجود داشته و 
مسئوالن مربوطه می بایست تکلیف این موضوع را هر 
چه سریعتر روشن کنند. متاسفانه مســئوالن در برابر 
این افزایش قیمت های غیرقانونی به چند مصاحبه اکتفا 
می کنند. افرادی هم به دنبال این بودند که بتوانند مجوز 
افزایش قیمت را در دولــت دوازدهم بگیرند تا در دولت 
جدید این کسی نتواند جلوی آن را بگیرد. سال گذشته 
قیمت بلیت را بــه بهانه اجــرای پروتکل های کرونایی 
و پذیرش با ۶0 درصد ظرفیت هواپیمــا افزایش دادند 
امسال دوباره به همان دلیل قیمت ها را بدون تایید دولت 

باال بردند.

چرا كسی نمی تواند جلوی تخلف آشکار ایرالین ها را بگیرد؟

گران فروشی   ایرالین ها
شبیخون ایرالین ها به جیب مردم

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

معاون طرح و برنامه وزیر 
صمت با بیان اینکه تامین 
مالی واحدهــای تولیدی 
از چالش هــای این بخش 
اســت، گفت: حدود ۱۵0 
تا ۲۵0 هــزار میلیــارد تومان کمبــود نقدینگی 
در بخش صنعت داریــم. نیاز صنعــت و تولید به 
نقدینگی در حالی ســر به فلک کشــیده که پول 
های سرگردان در ســالهای اخیر در دیگر بازارها 
به منظور کسب سود بیشــتر سرمایه گذاری شده 

است. رشد ســوددهی رغبت به سرمایه گذاری در 
بخش هایی مانند بازار خودرو، مســکن، طال و ارز، 
 سکه و ارزهای دیجیتال و... را به شکل بی سابقه ای 

افزایش داد.
از سوی دیگر کاهش ســرمایه گذاری خارجی در 
بخش تولید در کشور موجب عقب افتادگی صنعت 
و تولید ایران از بازارهــای جهانی و کاهش توانایی 
رقابت در این بخش شده است. نبود امنیت در کشور 
سرمایه گذاران خارجی را از کشور فراری داده است. 
این در حالی است که عدم سوددهی تولید موجب 
شده تا سرمایه های ســرگردان داخلی نیز جذب 

بازارهای کاذب با سوددهی آنی شوند.

اما مهدی نیازی، معاون طرح و برنامه وزیر صمت 
می گوید: با توجه به نیاز ۶۵0 هزار میلیارد تومانی 
بخش صنعت به تسهیالت، بر اساس گزارش بانک 
مرکزی سرمایه در گردش پرداخت شده به حوزه 
صنعت در قالب تسهیالت حدود 4۳۵ هزار میلیارد 
تومان بوده است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت 
با بیان اینکه تأمیــن مالی واحدهــای تولیدی از 
چالش های این بخش اســت، اضافه کرد: بیش از 
۵0 درصد مشکالت بخش صنعت مربوط به تأمین 

مالی است.
سهم بخش صنعت در تســهیالت بانکی سال ۹۹ 
فقط ۳0 درصد کل تسهیالت بانک ها بوده است در 

حالی که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این رقم 
باید در پایان برنامه به 40 درصد تسهیالت برسد که 
اکنون ۱0 درصد کسر منابع مالی داریم. این کمبود 
منابع موجب تعطیلی بنگاه هــا و کاهش ظرفیت 
تولید و اشتغال آن ها شده است. نیازی گفت: از ۳۷۲ 
هزار میلیارد تومانی که در شش ماه نخست امسال 
از بانک ها دریافت کرده ایم، ۲۹0 هزار میلیارد تومان 
برای سرمایه در گردش بخش صنعت بوده است در 
حالی که با توجه به نرخ تــورم، نقدینگی مورد نیاز 
ما در این بخش یک هزار هزار میلیارد تومان است 
تا بتوانیم ظرفیت های ســال گذشته خود را فعال 

نگهداریم.

وزارت صمت: 150 تا 250هزار میلیارد تومان كمبود نقدینگی در صنعت داریم

بحران  نقدینگی  در تولید
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

نرخ هر كیلو پرتقال 23 هزار تومان

گوجه فرنگی گران شد

بخش کشاورزی ۴٠ میلیارد مترمکعب آب اضافه مصرف می کند

خبرهای خوش برای کامیون داران و کامیون های رسوبی مانده در گمرک
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رونمايی مدل های جديد پيكسل گوگل
گوگل گوشی های پیکسل ۶ و پیکســل ۶ پرو را که جدیدترین مدل های 
تلفن هوشمند این شرکت و نخســتین مدلهای مجهز به پردازنده تنسور 
ساخت این شــرکت هســتند را معرفی کرد.این غول فناوری همچنین 
سرویس اشــتراکی پیکســل پَس را که هزینه اشــتراک ماهانه آن برای 
مشــتریان آمریکایی از ۴۵ دالر آغاز می شود را معرفی کرد. این سرویس 
شامل پیکسل ۶ و دسترسی به نسخه های پولی یوتیوب و یوتیوب موزیک 

خواهد بود.
قیمت پیکســل ۶ از ۵۹۹ دالر و قیمت پیکسل ۶ پرو که صفحه بزرگتری 
دارد، از ۸۹۹ دالر شــروع می شــود. هر دو گوشــی به دوربین واید ۵۰ 
مگاپیکسلی اوکتا پی دی کواد بایر و یک دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی 
مجهز هستند. حسگرهای جدیدی که در پشت گوشی قرار دارند، کمک 
می کنند تصاویر ۱۵۰ درصد روشــن تر از مدل پیکســل ۵ گرفته شوند. 
پیکســل ۶ پرو یک دوربین تله فوتو ۴۸ مگاپیکســلی با قابلیت ۴ایمس 
اپتیکال و ۲۰ ایکس ســوپر ِرس زوم دارد. طراحی جدید یک بدنه فلزی 
و یک نوار سیاه در پشت گوشــی دارد که دوربین را می پوشاند.بر اساس 
گزارش رویترز، این گوشی ها از ۲۸ اکتبر از سوی اپراتورهای تلفن همراه 

آمریکا عرضه خواهند شد.

تنها 25 درصد از ظرفيت دولت الكترونيك اجرا می شود
نماینده مردم رفســنجان با بیان اینکه دولت کامال الترونیک، یک انقالب 
اداری محسوب می شود، گفت: متأسفانه ۲۵ درصد از این ظرفیت بیشتر 
استفاده نمی کنیم. اکثر کشورهای دنیا، همه کارهای اداری شان الترونیک 
شده است.حسین جاللی در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی اظهار 
کرد: دولت کامال الکترونیک، یک انقالب اداری محسوب می شود. دولت 
الکترونیک بر ســالمت اداری، دقت و ســرعت می افزایــد. در ایام کرونا، 
ضرورت این مهم بیشــتر احساس می شد. اما ما متأســفانه ۲۵ درصد از 
این ظرفیت بیشتر استفاده نمی کنیم. اکثر کشورهای دنیا، همه کارهای 
اداری شان الترونیک شده اســت. این موضوع را پیگیری کنید.این عضو 
مجمع نمایندگان اســتان کرمان در مجلس در انتقادی از در نظر گرفتن 
حق مأموریت برای کارمندان یا مدیرانی که سفر خارجی می روند، گفت: 
تقریبا همه چیز این افراد رایگان است. بلیطشان رایگان، هتلشان رایگان 
و حتی مبلغ برای بازدید از موزه ها و نمایشــگاه ها در نظر گرفته می شود. 
در پایان هم حقوق باالیی برای حق مأموریت اعطا می شود. این وضعیت، 
پســندیده نیســت. ما باید نظمی به ماجرای مالــی مأموریت ها بدهیم. 
نماینده مردم رفســنجان در مجلس یازدهم در مورد صادرات خشــکبار 
گفت: ارزش پولی صادرات خشــکبار ما ۵ میلیارد دالر است. این در قالب 
پیمان سپاری ارزی با ارز نیمایی برای کشاورز و تولیدکننده و صادرکننده 
خسارت اســت. وی با بیان اینکه کشــاورزی در مناطق کویری در حال 
نابودی است، گفت: آبیاری نوین و کشاورزی مکانیزه بسیار حائز اهمیت 
 است. باغات پسته رفسنجان نیازمند مکانیزه شدن است. به مسئله اراضی

 ملی هم دقت کنید.

افتتاح مركز پايش ســالمت و طب كار ذوب آهن 
اصفهان

مراســم افتتاحیــه 
مرکز پایش سالمت 
و طب کار ذوب آهن 
اصفهــان واقــع در 
بیمارســتان شهید 
مطهری بــا حضور 
منصور یــزدی زاده 
مدیرعامل و جمعی 
از مســئولین ایــن 
شــرکت  ۲۱ مهرماه در ســالن اجتماعات بیمارســتان مذکور برگزار شــد 
.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به همراه  مهرداد توالئیان معاون بهره برداری، 
مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توســعه، مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و 
خدمات اجتماعی، احمد اکبری معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت، 
محمد جعفر صالحی معاون خرید، احمد ســلیمی معــاون مالی و اقتصادی، 
علیرضا رضوانیان رئیس کمیسیون معامالت شرکت، علیرضا آجدانی رئیس 
بیمارستان شهید مطهری و دیگر مسئولین این بیمارستان ضمن افتتاح مرکز 
پایش سالمت و طب کار از مراحل نهایی راه اندازی بخش MRI و سنگ شکن 
در بیمارستان شهید مطهری بازدید کردند . یزدی زاده در حاشیه این مراسم 
به خبرنگار ما گفت: مرکز پایش ســالمت و طب کار شرکت با مبنا قرار دادن 
پیشگیری که مقدم بر درمان است، تاسیس شــده و تالش می کند با پایش 
سالمت کارکنان، پیش بینی الزم در خصوص وضعیت سالمت آن ها و بیماری 
های احتمالی را ارائه دهد تا افراد بتوانند نسبت به پیشگیری اقدام نمایند .وی 
افزود: برای خانواده های ذوب آهنی این موضوع اهمیت ویژه ای دارد که بدانند 
کارکنان ذوب آهن اصفهان به جهت حفظ سالمتی، تحت مراقبت هستند و 
اقدامات الزم نه تنها برای درمان، بلکه جهت پیشگیری از بیماری و مشکالت 
جسمی جهت آنها انجام می شود . مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: 
پایش ســالمت در فاز اول برای کارکنان ذوب آهن اصفهان و سپس برای کل 
اعضاء خانواده بــزرگ این مجتمع عظیم صنعتی اجرا می شــود . یزدی زاده 
همچنین با اشاره به پیشرفت مطلوب پروژه راه اندازی بخش MRI و سنگ 
شکن گفت: با توجه به این که راه اندازی این پروژه ها هزینه زیادی دارد ، لذا از 
توانایی بخش خصوصی در این امر استفاده شد .وی با اشاره به این که تا دو ماه 
آینده این بخش به بهره برداری می رسد، افزود: شهرستان لنجان فاقد امکانات 
MRI است که به لحاظ درمانی اهمیت ویژه ای دارد و لذا ایجاد این بخش در 
بیمارستان شهید مطهری بسیار ضروری بود . همچنین مرکز سنگ شکن که 
هم در این منطقه وجود ندارد به زودی راه اندازی می شود و به خدمات این مرکز 
درمانی که کل منطقه را پوشش می دهد ، اضافه خواهد شد . رئیس بیمارستان 
شهید مطهری نیز با اشــاره به ای نکه مرکز  پایش سالمت و طب کار با هدف 
پیش بینی و پیش گیری از امراض و بیماری ها ایجاد شده، افزود: در این مرکز، 
تست های نوینی نظیر انواع آزمایشات پیش بینی سرطان، تست های ژنتیک، 
تست های فوق تخصصی ســاختار قامت و اشکاالت اسکلتی و عضالنی ایجاد 
شده و یک مرکز فوق تخصصی است که نظیری در استان اصفهان ندارد .وی 
با اشــاره این که این خدمات جهت خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان و مردم 
منطقه ارائه می شود، افزود: در این مرکز عالوه بر پایش های استاندارد، آزمایش 
های شخصی سازی شده نیز انجام می شــود و بر اساس نتایج این آزمایش ها 
، نحوه پیگیری به افراد اطالع رسانی شــده و مشاوره های تخصصی الزم ارائه 
می شود . رئیس بیمارستان شهید مطهری از بنیاد برکت و به ویژه از شرکت 
ســالمت الکترونیک برکت که در این راه همکاری و تعامل سازنده ای داشت، 

قدردانی نمود . 

اخبار

استان ها
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در روزهای گذشــته خبر از 
افزایش رقم وام ازدواج برای 
متولدین دهه شصتی اعالم 
شده است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، با توجه به 
شرایط اقتصادی و تورم ۴۵ درصدی، رویای ازدواج و 
زیر یک سقف رفتن برای بسیاری از جوانان، تبدیل به 
یک کابوس شده است؛ دولت و مجلس برای کمک به 
زوج ها و تشــویق کردن آن ها برای تشکیل خانواده، 
وام هایی را در این زمینه قرار داده است. در سال ۱۴۰۰ 
مبلغ این وام از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون 
تومان افزایش یافته است به صورتی که به دختران زیر 
۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ ســال ۱۰۰ میلیون تومان 
و باالتر از این ســنین مبلغ ۷۰ میلیــون تومان تعلق 

خواهد گرفت.
متقاضیان این وام باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام 
کنند و بانک مورد نظر خود را انتخاب کنند. اما بسیاری 
از بانک ها که متولی پرداخت این وام هســتند شرایط 
ضامن و وثیقه را طوری تعیین کرده اند که بســیاری 
از متقاضیان امکان فراهم کــردن آن ها را ندارند.برای 
بررســی و پیگیری این موضوع به عنوان متقاضی این 
وام به سراغ برخی از بانک های عامل رفتیم.همانطور 
که در تصویر باال مشاهده می کنید، بیشتر بانک ها برای 
اعطای این وام حداقل ۴ ضامن کارمند، سند خانه و به 
میزان دو برابر مبلغ وام، سفته دریافت می کنند عالوه 
بر همه این موارد سند یک ملک و یا اجاره نامه، از دیگر 

موارد اجباری برای دریافت این تسهیالت است.
تخلفات وام ازدواج را به بازرسی گزارش کنید

محمدرضا جمشــیدی، دبیر کل کانــون بانک ها و 
موسســات اعتباری خصوصی بیان کــرد: این قرض 
الحسنه های ازدواج براســاس قانون بودجه ۱۴۰۰ به 
بانک ها تکلیف شده است برای ازدواج هایی که از سال 
۹۷ صورت گرفته است که از طریق ثبت در سامانه بانک 
مرکزی امکان دریافت آن وجود دارد.  وی در رابطه با 
وثایق این تسهیالت توضیح داد: براساس ابالغیه بانک 
مرکزی، با توجه به اعتبار  سنجی، سفته و یک ضامن 
و یا کسر از حساب یارانه های افرادی که به آن ها تعلق 
گرفته است، اما به گرفتن حساب یارانه به عنوان ضامن 
ایراداتی هم وارده؛ زیرا، بسیاری از جوانان برای انتقال 
این حساب از اسم سرپرست خود به نام خودشان، روند 
اداری طوالنی باید طی شود و این موضوع خودش باعث 

تاخیر در استفاده از این وام می شود.
جمشــیدی در رابطه با چگونگی برخورد با بانک های 
متخلف، اظهــار کرد: مقدار ســفته حداقل باید ۱۲۰ 
درصد نسبت به وام باشد و بانک تنها می توانند تا سقف 
۱۵۰ درصد این مقدار را افزایش دهند نه اینکه به دو 
برابر مقدار وام این سفته ها دریافت شوند. در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه ابتدا باید با رئیس 
شعبه صحبت شود و اگر این مشکالت رفع نشد، ادارات 

بازرسی در تمام بانک ها وجود دارد و این ادارات باید 
پاسخگو باشند و اگر جواب هایی که در این زمینه مطرح 
خواهد شد قانع کننده نباشد، مدیریت نظارت بر بانک 
های بانک مرکزی باید پاســخگو باشد. به این صورت 
که کارشناس بانکی رســما بنابر در خواست  شاکی از 
بانک مورد نظر ســوال خواهد کرد و درصورت مقرض 
شــدن تخلف کردن، با آن ها برخورد شدیدی صورت 

خواهد کرد.
اما این تمام ماجرا نیست؛ زیرا، بســیاری از جوانان و 
متقاضیان این وام، هم از شــرایط دریافت آن گالیه و 
هم از کم بودن مبلغ تسهیالت ازدواج شکایت داشتند. 
یکی از متقاضیان این وام بیان کرد: ۲ ماه طول کشید 
تا این وام پرداخت شود و در ابتدا برای ضامن و وثیقه، 
بانک عامل خیلی ســختگیری کرد.در ادامه به سوال 
اینکه با چه هزینه ای ازدواج کردید به ســراغ کسانی 
رفتیم که در سال های قبل تشکیل خانواده داده بودند. 
یکی از آن ها در پاسخ به ســوال باال بیان کرد: حدود 
۲۰ سال پیش تشــکیل خانواده داده ام با مبلغی که 
در مقایســه با هزینه های فعلی بسیار ناچیز است؛ در 
حال حاضر با رقم های پایین نمی شــود یک زندگی 

تشکیل داد.

سختگیری بانک ها برای حفظ منابعشان! 
یاسر مرادی،کارشــناس حقوقی بانکی، ضمن اشاره 
به محدود بــودن منابع اعطای این تســهیالت بیان 
کرد: بانک ها برای جلوگیری از مواجه شدن با کمبود 
منابع خود، شرایط سختی را برای دریافت این وام قرار 
داده اند که همخوانی بــا ضوابطی که بانک مرکزی در 
این زمینه تعیین کرده است ندارد. وی ادامه داد: بانک 
مرکزی بارها به بانک ها اعالم کرده است که گرفتن یک 
ضامن و سفته و حتی استفاده از حساب یارانه کفایت 
می کند اما در عمل بانک ها به دلیل اینکه با مشکل عدم 
بازگشت منابع مواجه نشود نسبت به سختگیری در این 
زمینه اقدام می کند. اما این موضوع نه تنها در تسهیالت 
ازدواج بلکه در تمام تســهیالت تکلیفی که اعطا می 
شود این مشکالت وجود دارد. برای حل این مشکالت، 
مجلس طرحی را  در هفته گذشته به صحن علنی آورد 

که قرار است بررسی و نهایی شود.

سامانه ای جدید برای ثبت تسهیالت و نوع 
قراردادهای بانکی

مرادی در رابطه با این طــرح توضیح داد: برای اجرای 
ضوابطی که بانک مرکزی در اعطای تسهیالت تعیین 
می کند، مانند نرخ سود تســهیالت، درصد کارمزد، 
نوع ضامنین و وثیقه های دریافتی، قرار براین شد که 
قراردادهای اعطای تســهیالت به صورت الکترونیکی 
منعقد شود و یک ســامانه ای که بانک مرکزی ۶ ماه 
پس از اجرای این قانون مکلف اســت کــه ضوابط و 

دستورالعمل های اجرایی آن را ابالغ کند.
وی گفت: در این ســامانه طراحی شده تمام ضوابط و  
قوانین بانک ها به طور خودکار بررسی و تایید می شود. 
به عنوان مثال اگر قرار باشــد که برای ثبت تسهیالت 

تنها یک ضامن و یا ســفته و چک دریافت شــود، اگر 
بعضی از بانک ها بخواهند غیر از این موارد عمل کنند 
نمی توانند؛ و یــا اگر نرخ کارمــزد ۴ درصد برای کل 
تسهیالت  است اجازه نمی دهد که بانک هرساله این 
مقدار را از متقاضیان دریافت کنند و یا نرخ ســود در 
عقود مشــارکتی ۱۸ درصد است اجازه ثبت نرخ سود 

تسهیالت ۲۱درصدی را نمی دهد.
او گفت: یکی از شیوه هایی که برای افزایش نرخ سود 
موثر تسهیالت در بانک ها استفاده می شود این است 
که معادل یک بخشی از تسهیالت بلوکه می شود و یا 
اینکه معادل آن روز بانک هــا ضمانت نامه می گیرند 
در آن سامانه اجازه این کار به بانک ها داده نمی شودو 
یا اگر دریافت وثیقه ای از طرف بانک مرکزی ممنوع 
شده باشد، آن سامانه اجازه دریافت وثیقه ممنوع شده 

را نمی دهد.
مرادی تصریح کرد: از همــه مهم تر وقتی یک بدهکار 
بانکی، بدهی اش سر رسید شود و قرار است که بانک 
مهلت بدهد برای پرداخت بدهی اش که به آن امهال 
مطالبات گفته می شود تا در قالب یک قرارداد شرعی 
به آن فرصت داده شود. امهال مطالبات را انجام ندهد 
منجر به دریافت سود مرکب در شبکه بانکی می شود، 
به همین دلیل بانک مرکزی دستورالعملی را ابالغ کرد 
به عنوان دستورالعمل امهال مطالبات. این سامانه بنا 
بر این دارد تــا کلیه امهاالت در قالب همین ســامانه 
قراردادهای بانکی بیاید تا امکان هرگونه سوءاستفاده 

در این زمینه از کلیه بانک ها سلب شود.
۹۰ درصد زوج ها در سال گذشته وام ازدواج گرفته اند

مرادی در رابطه با آمارها گفت:  آمارها نشــان دهنده 
آن است که در ســال ۹۹، بیش از ۹۰ درصد از افرادی 
که ثبت نام کرده بودند برای وام ازدواج، تســهیالت 
را دریافت کــرده اند و مابقــی که بودنــد در ابتدای 
ســال۱۴۰۰ ، این منابع را دریافت کردند، با مشکل 
کمبود منابع در اعطای تســهیالت حداقل اگر مواجه 
هستیم مردم این را احساس نمی کنند و اعطای آن به 
موقع در حال اجرا است. در رابطه با این موضوع،  باید به 
ترازنامه بانک ها مراجعه شود اما شاهد تخلف آشکاری 

در این زمینه نیستیم.

این کارشــناس توضیح داد: با افزایــش مبلغ ازدواج 
به ۷۰ تا ۱۰۰میلیون تومــان و در مواقعی در رابطه با 
ایثارگران تا ۱۴۰ و حتــی ۲۰۰ میلیون تومان اعطای 
تسهیالت داریم. وقتی این تسهیالت پرداخت می شود 
اگر بانک تضامین الزم را نداشته باشد، پیش خودش 
اینگونه فکر می کند که اگر بازکشــت منابع نداشته 
باشد، برای اعطای تسهیالت در ســال آینده به سایر 
زوج ها دچار مشکل خواهد شد علی رغم اینکه بانک 
مرکزی یک ســهل گیری کرده و یک ضامن را کافی 
دانسته است برخی بانک ها در این زمینه سختگیری 

را انجام می دهند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: منابع بانک ها به دودسته 
تقسیم می شــوند، دســته اول منابعی هستند که از 
طریق ســپرده گذاری مردم دارند جــذب می کنند؛ 
دســته دوم مربوط به منابع دولتی و بیت المال است. 
منابعی که دارنــد از طریق مردم جــذب می کنند، 
پایان هر ماه ســودش را به مردم پرداخت می کنند. 
بانکداری ما به صورت اسالمی اســت. یعنی بانک ها 
تجهیز منابع می کنند و از ســپرده گذار دریافت می 
کنند کارمزد را کسر می کنند و بعد نسبت به اعطای 
تسهیالت آن به افرادی که نیاز به منابع مالی دارند تحت 
قالب تخصیص منابع اعطای تسهیالت می کنند. این 
تسهیالت تکلیفی با نرخ ســود غیر متعارف کمتر اگر 
دولت نخواهد که این منابع را اختصاص دهد و  خودش 
 جبران کند واقعا بانک های کشــور را به ورشکستگی 

مواجه می کند.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 
در رابطه با این تسهیالت بیان کرد: مقرر شد به زوجینی 
که هر دو متولد دهه شــصت و روســتایی یا عشایری 
باشند و از آغاز هفته روستا و عشایر امسال )از ۱۵ مهر 
۱۴۰۰( تا پایان سال ۱۴۰۰ ازدواج کنند؛ عالوه بر وام 
ازدواج ۷۰ میلیون تومانی، جمعا ۱۰۰ میلیون تومان ) 
هر کدام ۵۰ میلیون تومان( وام تعلق گیرد. در آخر باید 
منتظر موند و دید در شرایطی که همین وام ازدواج را 
بانک ها به ســختی پرداخت می کنند، به چه صورتی 
زیر این افزایش می روندو دولت از پرداخت این وام ها 

حمایت می کند.

وام ازدواج برای متولدين دهه شصتی روستايی و عشاير افزايش يافت

درخواست های عجیب و غریب بانک ها برای وام ازدواج
News kasbokar@gmail.com

با آغاز شمارش معکوس افت فشار گاز در اکثر میدان های 
بزرگ گازی ایران به ویژه پارس جنوبی و میدان های کوچک و 
بزرگ زاگرس جنوبی، مأموریت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران برای تأمین سوخت زمستانی صنایع و نیروگاه ها با 
هدف افزایش پایداری شبکه گاز کشور دوچندان شده است.

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که برای زمستان امسال 
با توجه به نافرجام ماندن برنامه های بهینه ســازی مصرف 
انرژی کشور در سال های گذشته، با کسری دست کم روزانه 
۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی باید دست وپنجه نرم 
کنیم. به عبارت ساده تر با کاهش دمای هوا و جهش مصرف 
گاز طبیعی توســط مشــترکان خانگی، تجاری و صنایع 
غیرعمده، کشور با کســری گاز روبه رو می شود که با توجه 
به اولویت بخشی تأمین گاز زمستانی شــهرها و روستاها، 
صنایع و نیروگاه ها در اولویت کمبود، کاهش عرضه و حتی 
قطع گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.کسری شدید گاز برای 
زمستان امسال که معادل تولید هفت فاز استاندارد پارس 
جنوبی است، موجب شده که برای پایداری تأمین سوخت 
زمستانی، صنایع و نیروگاه های برق در چهار ماهه سرد هر 

سال دوگانه سوز شوند که این تغییر آرایش از گاز طبیعی به 
سوخت های مایع برای زمستان امسال هم اتفاق خواهد افتاد. 
در این بین با توجه به کاهش شدید بارندگی ها در هفت ماهه 
امسال از یکسو و نادیده گرفتن توان و پتانسیل تولید برق از 
نیروگاه های برق آبی در سال های گذشته، مشکالت تأمین 
سوخت زمستانی نیروگاه ها دوچندان می شود، زیرا با توجه 
به افت تولید و راندمان نیروگاه های برقابی فشار بیشتری روی 
نیروگاه های گازی می آید و نتیجه افزایش تولید نیروگاه های 
گازی چیزی جز افزایش مصرف گاز یا ســوخت های مایع 
نیست.مجید شهیدی -کارشناس اقتصاد انرژی و پژوهشگر 
صنایع پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در این باره اعالم 
کرد: نکته مغفول مانده دیگر برای تأمین سوخت زمستانی 
امســال به مزارع »بیت کوین« و رمزارزها برمی گردد که 
به دلیل عدم ساماندهی این مزارع از ســوی دولت قبلی و 
فعالیت های گســترده غیرمجاز و بعضاً زیرپله ای، متوسط 
مصرف روزانه، هفتگی و ماهانه برق کشور را هم تحت تأثیر 

قرار داده است و عماًل عدم ساماندهی مزارع رمزارز منجر به 
جهش بیشتر مصرف برق و به تبع آن جهش مصرف سوخت 
گاز و فرآورده های نفتی در نیروگاه ها خواهد شد که زمستان 
امسال هم از این قاعده »جهش مصرف« مستثنی نیست.

به گفته وی هم زمان با مرور مشــکالت و معضالت افزایش 
مصرف بــرق، عدم اجرای طرح های بهینه ســازی مصرف 
انرژی و افت طبیعی تولید گاز در میدان های کشــور، برای 
زمستان امسال مأموریت و مسئولیت های پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی دوچندان شده است. بر این اساس، با تغییر 
مدیریت در این شرکت مادر تخصصی یا بهتر بگوییم متولی 
تولید، تأمین و توزیع ســوخت مایع کشور، جلیل ساالری 
مدیرعامل جدید شرکت پاالیش و پخش در نخستین اقدام 
مدیریتی در دولت سیزدهم دستور بازسازی، احیا و تقویت 
ناوگان نفتکش های جاده پیما را صادر کرد تا با افزایش توان 
انتقال سوخت از دو مسیر جاده ای و ریلی کسری ۲۰ درصد 
ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع کشور در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال جبران شــود. وی ادامه داد: 
هم زمان با تجهیز و توسعه ناوگان نفتکش های جاده پیما، 
بسیج مناطق مختلف پخش فرآورده های نفتی در سراسر 
کشور برای تأمین و توزیع هوشمندانه سوخت و تالش برای 
ذخیره سازی سوخت مایع در صنایع و نیروگاه ها با استفاده 
از ظرفیت های موجود، تالش شده تا برای زمستان امسال 
خطر توقف تولید کارخانه ها یا خاموشی های گسترده برق به 
حداقل کاهش یابد.این کارشناس گفت: افزون بر این، پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی با اعمال تغییرات جدید در شبکه 
خطوط لوله و مراکز انتقال )تلمبه خانه ها(، انبارها و مخازن 
ذخیره سازی سوخت، سعی دارد تا از این ظرفیت ملی هم 
برای تقویت سوخت رسانی و افزایش موجودی ذخایر سوخت 
نیروگاه ها با اولویت گازوئیل حداکثر استفاده را بکند و البته 
نباید فراموش کنیم با افزایش مصرف بنزین پس از کاهش 
دورکاری کارکنان در کنار تأمین و توزیع سوخت زمستانی 
موضوع تأمین بنزین و گازوئیل، جایگاه های ســوخت در 
استان های مختلف هم به عنوان یک ســناریوی کاری در 

دستور کار قرار گرفته است.

دریافت پیامک های تبلیغاتی برای مشترکان هیچ هزینه ای 
ندارد و با غیر فعال سازی پیامک تبلیغاتی، پیامک محتوایی 
که مشــترک عضو آن است مسدود نمی شــود. دریافت 
پیامک های تبلیغاتی معموال برای کاربــران آزاردهنده 
است و به همین دلیل بیشتر کاربران به دنبال راهی برای 
غیرفعال ســازی پیامک های تبلیغاتی هســتند. پس از 
مسدود شدن سرشماره های پیامکی، شرکت ها به استفاده 
از شماره های شخصی برای ارســال پیامک روی آوردند 
و ســازمان تنظیم مقررات هم ســامانه #۸۰۰* را برای 
شناسایی و مسدودسازی این شــماره ها راه اندازی کرد. 
در عین حال، همچنان بعضی از پیامک های تبلیغاتی از 
سوی خود اپراتورهای همراه ارسال می شود که البته برای 

غیرفعال سازی این پیامک ها هم راه حل وجود دارد.
کاربران در صــورت مواجهه با پیامک هایــی که اقدام به 
ارسال پیامک های تبلیغاتی با شماره شخصی می کنند، 
می توانند شماره مورد نظر را به سامانه ۱۹۵ ارسال کرده تا 
روند مسدود کردن سیم کارت های مزاحم را تسریع کنند. 
طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از 
زمان مسدود کردن پیامک های مزاحم، تا کنون بیش از 

۳۵۵ هزار خط شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی قطع 
شده است. 

در این راستا سید محمد امامی -مدیرکل دفتر نظارت بر 
خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری- اظهار 
کرده است:  براســاس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات، ارســال پیامک های تبلیغاتی از شــماره های 
شخصی ممنوع بوده و رگوالتوری با استفاده از سامانه های 
هوشمندی که دارد این سیم کارت ها را شناسایی و مسدود 

می کند.
وی گفت: در مورد پیامک های تبلیغاتی مشــترکان باید 
توجه کنند که دریافت پیامک های تبلیغاتی برای مشترکان 
هیچ هزینه ای ندارد و رایگان محاسبه می شوند. نکته دیگر 
آنکه با غیر فعال سازی پیامک تبلیغاتی، پیامک محتوایی 
که مشترک عضو آن است مسدود نمی شود، چرا که این 
دو نوع پیامک، ســامانه های جداگانه ای دارند پس با غیر 
فعال سازی پیامک های تبلیغاتی پیامک های محتوایی که 
مشترک خودش در آنها عضو شده است، مسدود نمی شود.

مدیرکل دفتر نظارت بــر خدمات ارتباطــی و فناوری 
اطالعات رگوالتوری درباره ارســال پیامک تبلیغاتی در 
برخی ساعت های نامتعارف، بیان کرد: اگر سرشماره های 
تبلیغاتی، در ساعات غیرمتعارف شبانه روز پیامک ارسال 
کننــد، رگوالتوری با آنهــا برخورد می کنــد. اما گاهی 
شماره های شخصی تخلف کرده و پیامک تبلیغاتی ارسال 
می کنند، رگوالتوری براســاس قوانین و مقررات موجود 
نمی تواند بر زمان ارســال پیامک های شخصی نظارتی 
داشته باشد، اما با استفاده از سامانه های نظارتی که دارد و 
روال هایی که تعریف کرده است، سیم کارت های شخصی 

متخلف را شناسایی و آنها را مسدود می کند.
طبق اعالم ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، 
فعال سازی پیامک های تبلیغاتی برای مشترکان اپراتورهای 
تلفن همراه به صورت پیش  فرض ممنوع بوده و اپراتورهای 
همراه زمانی که ســیم کارت خود را به فروش می رسانند 
باید دریافت پیامک های تبلیغاتی را برای مشترکان غیر 
فعال کرده باشند. مشترکان می توانند با شماره گیری کد 

دستوری #۸۰۰* از فعال یا غیرفعال بودن پیامک های 
تبلیغاتی روی شماره خود مطلع شــده و یا با استفاده از 
نرم افزارهای "اپراتور من" پیامک های تبلیغاتی را برای 

شماره خود مدیریت کنند.
همچنین اگر مشترکی بعد از غیرفعال سازی پیامک های 
تبلیغاتی، باز هم پیامک تبلیغاتی جدیدی دریافت کرد، 
می تواند با مراجعه به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات 
)۱۹۵(، شــکایت خود را ثبت کند تا رگوالتوری شکایت 
را پیگیری و دالیل بروز چنین تخلفی را بررســی کند. با 
توجه به گزارش های به دست آمده از سامانه ۱۹۵، تعداد 
شکایت های این بخش روند صعودی نداشته و تعداد آن 
بسیار ناچیز است که این نشان دهنده مدیریت پیامک های 

تبلیغاتی توسط مشترکان، اپراتورها و رگوالتوری است.
برای عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی در اپراتور همراه 
اول، مشترکان می توانند با یکی از روش های ارسال عدد 
»۱« به »۸۹۹۹«، شماره گیری کد دستوری ۸۹۹۹#*، 
تماس با مرکز اطالع رســانی ۹۹۹۰، مراجعه به سامانه 
همراه من )پرتال و اپلیکیشن( نسبت به قطع سرویس پیام 

تبلیغاتی خود اقدام کنند.

تأمین سوخت زمستانی در گرو حذف مزارع »بیت کوین«

ارسال پیامک تبلیغاتی از شماره شخصی تخلف است


