
وضعیت ثبت اطالعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی نشان داد 
در لیست دستگاه ها و سازمان هایی که درج اطالعات آنها صفر یا حداقل است، 
حدود ۲۲ سازمان ورزشی قرار دارند که یا اصال اطالعاتی وارد نکرده اند یا در 

معدود مواردی حداکثر ۱۱ درصد ثبت اطالعات انجام داده اند.
به گزارش ایسنا، با وجود گذشت چهار ســال از راه اندازی سامانه ثبت حقوق 
و مزایا و الزام قانون برنامه ششــم توســعه و تکلیف قوانین بودجه برای ورود 
اطالعات کارکنان به سامانه، اکنون در سال پایانی برنامه همچنان آمار ورود 

دستگاه ها تامل برانگیز است.
این در حالی اســت که حتی مشروط شــدن پرداخت حقوق به گزارش های 

سامانه ثبت حقوق و مزایا هم نتوانسته موجب ورود دستگاه های زیادی شود و 
آخرین گزارشی که اخیر از سوی سازمان اداری و استخدامی به سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت اقتصاد اعالم شد نشــان از آمار عجیبی داشت؛ به طوری که 

حدود ۱۳۰۰ دستگاه حداقل در سال جاری اصال ورود اطالعات نداشته اند.
در بین سازمان هایی که درصد ورود آنها به ســامانه ثبت حقوق و مزایا صفر 
است می توان به زیر مجموعه های وزارت ورزش اشاره کرد که چندی پیش هم 
لطیفی-رئیس سازمان اداری و استخدامی-به این وزارتخانه و نبود اطالعات 

شفاف از زیرمجموعه هایش اشاره کرده بود.
بر اساس این گزارش، ۱۷ ســازمان ورزشــی درصد ورود اطالعات حقوق و 

دستمزدشان صفر است که از جمله آنها می توان به شرکت ورزشی فرهنگی 
پرسپولیس،  اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی، اداره کل ورزش 

و جوانان استان زنجان و اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن اشاره کرد.
۱۳ فدراسیون هم در رابطه با حقوق های خود در سامانه شفاف سازی نکرده اند 
که عبارتند از فدراســیون های کشــتی، بوکس، تنیس، تیراندازی، جودو و 
کوراش، چوگان، دو و میدانی، دوچرخه ســواری، ژیمناستیک، وزنه برداری، 
 کوهنوردی،  فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و فدراسیون ورزش 

مدارس.
امــا از زیــر مجموعه هــای وزارت ورزش چنــد مــورد فقــط  تــا ۱۱ 

درصــد ورود اطالعــات داشــته اند کــه شــامل کمیتــه ملــی المپیک 
ایــران و همچنیــن فدراســیون های بدنســازی و پــرورش انــدام، 
 موتورســواری و اتومبیلرانــی، ورزش همگانــی و ورزش هــای رزمــی

 است.
مقاومت دستگاه های اجرایی در ورود اطالعات در سامانه حقوق و مزایا در حالی 
ادامه دارد که مقرر شده بود اگر حداکثر تا ۱۵ آذرماه  اطالعات در سامانه وارد یا 
تکمیل نشده باشد ، پرداخت حقوق برای مسئوالن مربوطه یعنی باالترین مقام 
دستگاه اجرایی به همراه معاونان مالی و اداری یا معاون توسعه منابع انسانی و 

همچنین ذی حساب انجام نشود.

یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی ضمن هشدار در 
خصوص فروپاشی جغرافیای فالت ایران، گفت: فالت 
ایران به طور عمده شامل کشورهای ایران، افغانستان 
و پاکستان می شــود، اینکه آیا فروپاشی یک حقیقت 
است، نیازمند موشکافی ابعاد و اجزای بحران آب بوده، 
برای داشتن یک دید دقیق از مساله الزم است گلوگاه 
 های اصلی و پرخطر را بازشناسی کنیم و خود را درگیر 
عبارت های غیرعلمی همانند ورشکستگی آبی نکنیم.

داریوش مختاری در گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکه 
گلوگاه اول، تراکم شدید جمعیتی در یک پهنه مشخص 
جمعیتی همراه با بارگذاری  های سنگین و متمرکز در 
یک پهنه از یک دشت یا یک جغرافیا است، اظهار کرد: 
این ویژگی می تواند زمینه فروپاشی را فراهم کند. یک 
تکانه کم آبی حتی در مقیاس ۳۰ تا ۵۰ درصد از نیاز آبی 
یک کالنشهر که امکان جبران و مدیریت کمبود آب آن 
در یک بازه زمانی فشرده با کمک ابزار جیره  بندی فراهم 
نشود، زمینه یک بی نظمی فراگیر اجتماعی ناشی از 
کم آبی را فراهم می کند. این بی نظمی می تواند بسیار 
خطرناک و کنترل نشده باشد.وی با بیان اینکه چندین 

کالنشهر کشور مستعد جدی برای این وضعیت هستند؛ 
تهران، مشــهد، اصفهان و کرمان وضعیت پرخطری 
نســبت به بقیه دارند. کالنشهر شــیراز در این مسیر 
خطرناک حرکت می کند، گفــت: راه رویارویی با این 
گلوگاه خودداری از تغییر کاربری فزاینده اراضی شهری 
است. خودداری از توســعه بی رویه مسکن و واگذاری 
انشعاب  های اضافی آب شهری به کنترل این گلوگاه 
کمک می کند.  این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی 
ادامه داد: گلوگاه دوم، تشدید چرخه توسعه نیافتگی در 
کشور است. سبک و سیاق این مدار خطرناک توسعه 
نیافتگی از این قرار است که از یک سو صنایع آب بر از 
جمله نیروگاه، پتروشیمی، فوالد و سیمان در جغرافیای 
خشک فالت مرکزی که با کمیابی منابع آب روبرو است 
مســتقر و آبخوان ها را خالی می کنند و از سوی دیگر 
عمده فرآورده های این صنایع برای دو بخش مصرفی 
یعنی مسکن و خودرو به کار گرفته می شوند.مختاری 
با بیان اینکه این دو بخش مصرفی به جای اینکه چرخه 
تولید و نوآوری را بازآفرینی کنند به طور مشخص یک 
گرداب ســنگین مصرف را پدید آورده اند که بر بهره 

برداری و مصرف بی رویه منابع آب به طور مســتقیم 
یا غیرمســتقیم تاثیر گذارده اند، اظهار کرد:  راهکار 
رویارویی بــا این گلوگاه، حــذف و جایگزینی صنایع 
آب بر با صنایع کوچک و بومــی همانند فرش ایرانی 
است. همانند همیشه، توسعه صنعت گردشگری یک 
راهکار اساسی برای برخورد جدی با بحران آب است.
وی با بیان اینکه گلوگاه سوم، اجرای پروژه های شیرین 
ســازی و انتقال آب از دریا است، گفت: بر پایه گزارش 
های منتشرشده قرار است یک شبکه سرتاسری انتقال 
آب از دریا انجام و با مصــرف چند صد تریلیون تومان 
اعتبار، سالیانه یک میلیارد متر مکعب آب دریا، شیرین 
سازی و با خطوط لوله های فوالدی و یا G.R.P. منتقل 
شود، اظهار کرد: خوشبختانه اجرای این پروژه مخالفان 
زیادی از تخصص های مختلف دارد. جدا از بحث ممکن 
یا ناممکنی شیرین سازی این حجم آب به صورت پایدار 
و دســت کم معادل عمر مفید تاسیسات و تجهیزات 
پروژه )مثال ۲۰ ســال(، نداشتن کمترین توجیه مالی 
و اقتصادی برای این اقدام بسیار خطرناک و ناپایدار در 

بخش آب کشور است.

در سیصد و هشــتاد و یکمین جلســه هیات واگذاری، 
واگذاری ۱۸ درصد ســهام باقی مانده دولت در شرکت 
هولدینگ پتروشــیمی خلیج فارس تصویب شــد.به 
گزارش خبرگزاری مهر، در ســیصد و هشتاد و یکمین 
جلســه هیأت واگذاری، واگذاری ۱۸ درصد سهام باقی 
مانده دولت در شرکت هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
در هیأت واگذاری مصوب شــد. باتوجه به ارزش باالی 
این شرکت، این عرضه بزرگترین مزایده تاریخ بورس و 
سازمان خصوصی سازی خواهد بود.حسین قربان زاده 

در این باره گفت: در جلســه هیأت واگذاری، مقرر شد 
این سهام در سه بلوک یک، دو و پانزده درصدی در قالب 
مزایده در بورس عرضه شود. بلوک یک درصدی بصورت 
نقد و بدون اضافه ارزش )پرمیوم( و بلوک دو درصدی با ۵ 
درصد اضافه ارزش )پرمیوم( عرضه خواهد شد.مدیرعامل 
سازمان خصوصی ســازی تصریح کرد: همچنین بلوک 
پانزده درصدی اگرچه غیرکنترلی اســت اما مدیریتی 
محسوب می شــود و بنابراین، ۳۰ درصد به قیمت پایه 
اضافه خواهد شد. سهم نقدی این بلوک ۳۰ درصد خواهد 

بود و مابقی ثمن در هشت قسط در فواصل شش ماهه و 
مجموعاً چهار ساله بعالوه سود مصوب شورای پول و اعتبار 
اخذ خواهد شد.وی افزود: درخصوص نحوه قیمت پایه، 
سازمان خصوصی سازی مکلف است، درخصوص سهام 
شرکت های بورسی، قیمت تابلو در روز عرضه را مالک قرار 
دهد البته به شرطی که از قیمت تابلو در روز تصویب هیأت 
واگذاری کمتر نباشد. این شرط هم به این دلیل است که 
با هدف کاهش قیمت پایه، پس از تصویب هیأت واگذاری 

اقدامی صورت نگیرد.

قیمت نفت تحت تاثیر دالر ضعیفتر و با وجود افزایش 
محدودیتهای کرونایی از سوی دولتهای متعدد برای 
مقابله با شیوع واریانت اُمیکرون ویروس کرونا، روز پنج 
شنبه برای سومین روز متوالی افزایش یافت.به گزارش 
ایسنا، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
۳۵ سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۷۳ دالر 
و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید. شــاخص آمریکا روز 
چهارشنبه با ۲.۳ درصد افزایش بسته شده بود.بهای 
معامالت نفت برنت با ۴۰ ســنت معادل ۰.۵ درصد 
افزایش، به ۷۵ دالر و ۶۹ سنت در هر بشکه صعود کرد 
و به افزایش ۱.۸ درصدی روز گذشــته افزود.افزایش 
چشمگیر قیمتهای نفت در معامالت روز چهارشنبه تا 
حدود زیادی به دلیل کاهش بیش از حد ذخایر نفت 
آمریکا در هفته گذشته بود.دالر ضعیفتر هم بازارهای 
نفت را حمایت کرده است زیرا کاالها را برای خریداران 

غیرآمریکایی ارزانتر می کند. دالر پس از انتشار آماری 
در روز چهارشنبه که نشان داد اعتماد مصرفی آمریکا 
در دسامبر بیش از حد مطلوب بهبود پیدا کرده است، 
نزدیک به پایینترین رکورد یک هفته اخیر نزول کرد.

نفت در حالی صعــود می کند کــه دولتهای متعدد 
محدودیتهایی را برای آهســته کردن شیوع واریانت 
اُمیکــرون اعمال می کنند. شــهر شــیان چین روز 
چهارشــنبه به ۱۳ میلیون ســکنه خود دستور داد 
در خانه بمانند. اســکاتلند هم بــرای تجمعات از ۲۶ 
دسامبر به مدت ســه هفته محدودیت اعالم کرده و 
دو ایالت استرالیا استفاده از ماسک را به دنبال افزایش 
موارد ابتال، اجباری کــرده اند.بــازار تاثیر احتمالی 
محدودیتهای کرونایی اخیر بر تقاضا برای سوخت را 
نادیده گرفته است زیرا اوپک و متحدانش اعالم کرده 
اند در صورت لزوم در برنامه خود برای افزایش تولید 

به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه، تجدیدنظر 
خواهند کرد.استفان بانسل، مدیرعامل شرکت مدرنا 
روز سه شنبه اعالم کرد این تولیدکننده واکسن انتظار 
ندارد مشکلی در تولید دوز تقویت کننده برای حمایت 
در برابر واریانت اُمیکرون پیش بیاید. شرکت فایزر که 
یکی از تولیدکنندگان اولیه واکسنهای کووید ۱۹ بوده 
اســت، اعالم کرد قرص کووید ۱۹ این شرکت برای 
استفاده در خانه تایید شده اســت و این قرص برای 
کاهش عوارض بیماری و بستری شدن در بیمارستان 
موثر اســت.بر اســاس گزارش رویترز، ادوارد مویا، 
تحلیلگر شــرکت OANDA در یادداشتی نوشت: 
واریانت اُمیکرون همچنان می تواند به اعمال تدابیر 
محدودکننده بیشتری در اروپا و آسیا منجر شود اما 
قیمتها شکسته نخواهند شد زیرا اوپک پالس به راحتی 

می تواند سطح تولید خود را تنظیم کند.

قیمت برق در اروپا در پی کمبود عرضه زمستانی فرانسه، 
به رکورد باالی جدیدی صعود کرده و صنایع ســنگین را 
ناچار کرد تولید در سراسر این منطقه را کاهش دهند.به 
گزارش ایســنا، برق برای تحویل در سال آینده در آلمان 
و فرانســه که دو اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا هستند، به 
باالترین رکورد همه زمانها صعود کرد. فرانسه که با اختالل 
فعالیت نیروگاههای هســته ای خود روبروســت، ناچار 
است به جای صادرات برق به کشورهای همسایه، عرضه 
موجود را مصرف کند.این وضعیت به حدی حاد است که 
کارخانه ها را مجبور کرده است تولیدشان را کاهش داده 
یا کال تعطیل کنند. شرکت آلومینیوم دانکرک اینداستریز 
فرانسه تولیدش را در دو هفته گذشته به دلیل قیمتهای 
باالی برق محدود کرده است در حالی که "نیراستار" گروه 
ترافیکورا فعالیت کارخانه ذوب روی در فرانسه را در هفته 
نخســت ژانویه متوقف خواهد کرد. شرکت تولیدکننده 

کود رومانیایی Azomures هم تولیدش را موقتا متوقف 
کرده است.بحران انرژی امسال به حدی شدید است که 
قیمت گاز بیش از ۸۰۰ درصــد و قیمت برق حدود ۵۰۰ 
درصد افزایش پیدا کرده اســت. سردترین ماههای سال 
همچنان در پیش است و روسیه عرضه گاز را محدود کرده 
است و هیچ پایانی برای این وضعیت دیده نمی شود. و همه 
این موارد آسیبهای ماندگاری بر اقتصاد صنعتی اروپا بر 
جای خواهد گذاشت آن هم درست هنگامی که واریانت 
اُمیکرون در این منطقه شیوع پیدا کرده است.شرکت برق 
فرانسه هفته گذشــته اعالم کرد فعالیت چهار راکتور که 
۱۰ درصد از ظرفیت هســته ای این کشور را تشکیل می 
دهند را متوقف خواهند کرد و به این ترتیب فشار بر شبکه 
برق که پیش از این هم با چشم انداز هوای سرد روبرو بود، 
تشدید خواهد شــد. در ابتدای ژانویه تقریبا ۳۰ درصد از 
ظرفیت هسته ای فرانسه غیرفعال شده و اتکای این کشور 

به گاز، زغال ســنگ و حتی نفت افزایــش پیدا می کند.
آن ســوفی کوربو، محقق مرکز سیاست انرژی جهانی در 
دانشگاه کلمبیا می گوید اگر هوای خیلی خیلی سردی 
داشته باشیم، مشکل ساز خواهد بود به خصوص اگر ناچار 
باشیم نیرو وارد کنیم و همسایگانمان هم مشکل خواهند 
داشت. این تاثیر دومینو وار است که باید از آن ترسید اما 
برق گران خواهد بود.برق آلمان برای ســال آینده پس از 
صعود ۲۵ درصدی در روز ســه شــنبه، تا مرز ۳۳۵ یورو 
به ازای هر مگاوات ســاعت صعود کرد. قرارداد فرانسوی 
مشــابه حداکثر ۲.۵ درصد افزایش یافت و به ۴۰۸ یورو 
رسید. قیمتها حتی با وجود کاهش قیمت گاز در معامالت 
اندک نزدیک به ایام تعطیالت سال نو، افزایش پیدا کردند. 
همچنین گمانه زنیهایی وجود دارد که معامله گران ممکن 
است قراردادهای فروش را به دلیل الزام افزایش سرمایه از 

سوی بازارها ببندند.

پرسپولیس و ۱۳ فدراسیون  در لیست حقوق های پنهان

سهام پتروشیمی خلیج فارس در سه بلوک عرضه می شودچرا ایران دچار بحران آب است؟

کمبود برق صنایع اروپایی را فلج کردنفت بی اعتنا به اُمیکرون صعودی ماند
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وزیر صمت:

فراموشی اسقاط خودروهای فرسوده

انریکه مورا:

خسارت ۵۵۰ هزار میلیارد 
تومانی اسقاطی ها

۱۵ کاال با درج قیمت 
تولید کننده 

توزیع می شود

 مذاکرات وین ۶ دی
 از سر گرفته می شود

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 اولویت اصالح
 نظام توزیع

بهترین اقدام در شــرایط 
فعلی اقتصاد این است که 
دولت به انتظام موجود در 
نظام قیمتی دست نزد و ارز 

دولتی را حذف نکند...

  عبدالمجیــد شــیخی، 
اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3
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 تامین مسکن،
 خارج از توان خانوار  

تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر تامین تجهیزات پزشکی

فرسودگی تجهیزات 
پزشکی مراکز درمانی

نرخ تورم ساالنه آذرماه 1400 برای خانوار های کشور  به 43،4 درصد رسید

کاهش  نرخ  تورم  درآذرماه
صفحه2

صفحه3

زمزمه گرانی برخی اقالم خوراکی
یارانه   ناشی   از   حذف   ارز   دولتی   به   دست   دهک های   پایین   خواهد   رسید؟

بازار مسکن مدتی طوالنی درگیر رکود بوده اما به 
نظر می رسد این روزها عرضه آپارتمانهای زیرقیمت 
و نقلی افزایش داشته است. همواره مشتریان دست 
به نقد برای آپارتمانهای کوچک متراژ وجود دارد و 
عرضه این امالک همیشه مشتری پسند بوده است. 
بر اساس اظهارات فعاالن بازار مسکن به رغم افزایش 
میانگین قیمت مسکن به هر متر ۳۲ میلیون تومان 
شاهد هستیم که بیشتر معامالت در این بازار حول 
قیمت هر متر تا حداکثر ۲۵ میلیون تومان انجام می 
شود. آپارتمان های کوچک متراژ نیز از این قاعده 
مستنثی نبوده و رونق خرید و فروش این امالک در 
همین محدوده قیمتی مشاهده می شود. به عبارت 
بهتر، به دلیل باال بودن حجم عرضه آپارتمانهای زیر 

قیمت، قدرت چانه زنی طرف...

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشــکی ایران 
با اشــاره به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار و 
تامین تجهیزات پزشکی می گوید: دغدغه ما حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. دغدغه ما عدم توجه کافی 
به شــکاف نرخ پایه ارزی از ۴۲۰۰ به نیمایی است. 
دغدغه ما عدم امکان استفاده از تسهیالت بانک ها 
و وجود ضوابط و ساز و کار مناسب برای بنگاه های 
اقتصادی اســت که بتوانند کاالیی با قیمت شش 
برابری را تامین کنند. دغدغه ما توان پایین مشتری 
تجهیزات پزشکی از لحاظ پرداخت است که همواره 
اقالم مورد نیاز را نسیه خریداری می کرده و امروز با 

چند برابر شدن قیمت و...

نمی گذاریم
 رابطه دولت 
و مجلس دچار 
حاشیه شود

رئیس جمهوری:

صفحه2
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اقتصاد2
ایران وجهان

نائب رییس ســابق کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی؛

بورس؛ به نام ملت، به کام دولت
نایب رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، 
با اشاره به اصلی ترین معضالت بازار، به تشریح و 
تبیین مطالباتی پرداخت که سهامداران می توانند 
از سازمان بورس و به طور کلی دولت، داشته باشند.
به گزارش اقتصاد آنالین اتخاذ تصمیمات کارشناسی 
نشده از ســمت دولت، بازار را با اصالحات شدیدی 
روبه رو کرده و از طرفی هم زمینه ســاز وارد آوردن 
ضربات ســنگینی به بدنه اقتصاد کشور شده است. 
اما به نظر می رســد، این شــرایط تمامی ندارد زیرا 
همچنان شــاهد اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی 
و وعده های اعجاب آور مســئوالن هستیم. محمد 
حسن نژاد، نایب رییس سابق کمیسیون اقتصادی 
مجلس، ضمن اشــاره به معضالت کنونی بازار، به 
تحلیل نیازها و مطالبه های اساسی سرمایه گذاران 
پرداخته و گفت: سرمایه گذار در هر بازاری خواستار 
امنیت است؛ به عبارتی ســرمایه گذار باید بتواند با 
امنیت و آرامش خاطر کامل، ســرمایه خود را وارد 
بازار کند. سرمایه گذاران تحت چنین شرایطی، نه 
سود غیر منطقی می خواهند و نه زیان غیرمنطقی! 
وی افزود: وقتی صحبت از تاالر شیشه ای می شود، 
انتظار می رود تمامی امور در آن شفاف و واضح باشد. 
اما اتفاقاتی که در یکی دو سال اخیر در بازار سرمایه 
شاهد آن بودیم، نه آن رشد افسار گسیخته  و نه آن 
وادادگی بی سابقه بازار، نشان  می دهد بازار منطق و 
ناظری ندارد. حسن نژاد، با اشاره به اینکه مجلس، ناظر 
دولت اســت، تصریح کرد: با توجه به اینکه مجلس، 
ناظر دولت است، نباید انتظار این را داشت که مجلس، 
شاخص را باال و پایین کند. ولی مجلس باید بر دولت، 
وزارت اقتصاد و سازمان بورس نظارت داشته باشد تا 
برنامه آنها برای بورس کامال مشخص شده و فضایی 
شــفاف و به دور از ابهامات بر معامالت بازار سرمایه 

جاری و ساری باشد.
عضو سابق شــورایعالی بورس به اقتصاد آنالین 
گفت: سرمایه گذاران در بازار سرمایه باید بدانند 
دولت در بلندمدت چه دیدگاهی نسبت به بازار 
دارد و برای مثــال دولت برای پنج ســال آینده 
چه برنامه و دیدگاهی برای بازار ســرمایه در سر 
خواهد داشت؟ وقتی این مسائل در بازار مشخص 
نباشد؛ ســهامداران نمی توانند خود را با شرایط 
تطبیق دهند. وی با اشاره به فروش اوراق دولتی 
که انتقادات زیادی بر روند اجرا شــدن آن حاکم 
است، گفت: وقتی دولت به نام حمایت از بورس، 
اوراق فروخته و پول آن را جمــع آوری می کند، 
موجبات ریزش بازار را فراهم می کند و به دنبال آن 

سهامداران را نیز متضرر می سازد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی ضمن 
اشاره به تورم دو رقمی اقتصاد کشور در سال های 
اخیر، گفت: با توجه به تورم دو رقمی که سال ها در 
اقتصاد کشور پایدار است، می توان گفت دارایی 
شرکت ها در نرخ های قبلی باقی مانده و تجدید 
نرخی در آن ها صورت نگرفت است. وزارت اقتصاد 
می تواند شرکت ها را ملزم کند، برای مثال تا ۶ماه، 

دارایی های خود را تجدید ارزیابی کنند.

راهکاری جایگزین، برای بسته 
خاندوزی

نایب رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، 
در نقد از بسته ۱۰بندی خاندوزی گفت: حمایت از 
بورس با دخالت در بودجه کشور اساسا اشتباه است. 
اگر حمایت از طریق صندوق توسعه ملی یا صندوق 
حمایت از بازار انجام شــود، می تواند موثر باشد. 
در این صورت، دولت می تواند با فروش بخشی از 
دارایی هایی مازاد خود، ســهام خریداری کرده و 
پرتفوی گردانی گند. وی افزود: این نوع حمایت 
نیازی به بودجه ندارد و دولت می تواند با اجازه از 
سران قوا، اقدام به فروش بخشــی از دارایی های 
مازاد خود کند. با فروش دارایی های مازاد، می توان 
صندوقی تحت عنوان صندوق انباره دولت مانند 
صندوق نفتی که در کشور نروژ وجود دارد، تشکیل 
داد. دولت با چنین صندوقی می تواند در صورت 
نیاز در بخش های مختلف اقتصادی معامله انجام 

داده و حمایتی صحیح از بازارها داشته باشد.
از طرفی دیگر، در روز گذشته محسن رضایی، معاون 
اقتصادی رییس جمهوری، وعده داد که شــاخص 
کل بــورس در آینده ای نزدیک بــه محدوده یک 
میلیون و ۷۰۰هزار واحدی خواهد رسید. بسیاری 
از کارشناســان معتقدند، پس از طرح وعده های 
گوناگون بورسی توسط مسئوالن دولت سیزدهم، 
این بار نوبت به رضایی رسیده است. حسن نژاد نیز در 
این باره گفت: در هیچ کجای دنیا، کسی نمی تواند با 
اطمینان از آینده و محدودیت شاخص صحبت کند. 
چنین افرادی یا قدرت دارند که خود، شاخص را باال 
و پایین کنند و یا شناختی از بازار سرمایه ندارند و 

صحبت های بی پایه و اساس می کنند.

خبر

تازه ترین گزارش مرکز آمار 
از وضعیت تــورم حکایت از 
آن دارد که روند رشد این نرخ 
در آخرین مــاه پاییز ۱۴۰۰ 
متوقــف و شــاخص قیمت 

مصرف کننده در این دوره کاهشی شده است.
به گزارش روز پنجشــنبه ایرنا، مرکز آمــار نرخ تورم 
خانوارهای کشــور در آخرین ماه پاییز را منتشر کرد. 
براساس این گزارش نرخ تورم ماهیانه،  نقطه ای و سالیانه 

کاهشی بود. 

کاهش یک واحد درصدی نرخ تورم سالیانه
نرخ تورم سالیانه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره 
مشابه قبل را نشان می دهد در آذرماه برابر ۴۳.۴ درصد 
شد که نسبت به ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان 

می دهد.
هم چنین نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شهری و 
روســتایی به ترتیب ۴۲.۷ درصد و ۴۷ درصد است که 
برای خانوارهای شهری ۰.٩ واحد درصد کاهش و برای 
خانوارهای روســتایی ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته 

است.

کاهش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت، نسبت به ماه مشابه ســال قبل است. نرخ تورم 
نقطه ای در آذر ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۲ درصد رســیده 

است؛ یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین ۳۵.۲ 
درصد بیشــتر از آذر ۱۳٩٩ برای خرید یک »مجموعه 

کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.
نرخ تورم نقطه ای آذر ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ 

واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« با کاهش ۴.٩ واحد درصدی به ۴۱.۵ درصد 
و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ۱.۶ 

واحد درصدی به ۳۱.٨ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شهری ۳۵ درصد می باشد که نســبت به ماه قبل ۰.۳ 

واحد درصد کاهش داشته است. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی ۳۶.۲ درصد بوده که که نسبت به 

ماه قبل ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش ۰.۸ واحد درصدی نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور

نرخ تورم ماهانه، بیانگر درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر ماه امسال به 
۱.۷ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه 

قبل، ۰.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم ماهانه بــرای گروه هــای عمــده »خوراکی ها، 

آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« به ترتیب ۱.۴ درصد و ۱.٨ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
شهری ۱,۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.٨ واحد 

درصد کاهش داشته است.
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۱.٨ درصد 
بوده که نســبت به ماه قبل ۰.٩ واحــد درصد کاهش 

داشته است.

کاهش قیمت گوشت و میوه در آذرماه 
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»ادویه و چاشــنی« )زعفران، رب گوجه فرنگی و سس 
گوجه فرنگی(، گروه »دخانیات« و گروه »سبزیجات« 

)سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز( است. 
در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات«، گروه 
»پوشاک و کفش« )انواع پوشاک(، گروه »حمل و نقل« 
)انواع خودروی سواری( و گروه »مبلمان و لوازم خانگی« 
)ظروف بلور و پالستیکی آشپزخانه( بیشترین افزایش 

قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
هم چنین در ماه جاری گروه »میوه و خشکبار« و گروه 
»انواع گوشت« )گوشت مرغ( نســبت به ماه گذشته 

کاهش قیمت داشته اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های 
هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در آذر ماه ۱۴۰۰ برای 
دهک های مختلف هزینه ای از ۴۲.۷ درصد برای دهک 

نهم تا ۴۶.۲ درصد برای دهک دوم است.

نرخ تورم ساالنه آذرماه ۱۴۰۰ برای خانوار های کشور به ۴۳،۴ درصد رسید

کاهش نرخ تورم  درآذرماه

رییسی مطرح کرد؛
نمی گذاریم رابطــه دولت و 

مجلس دچار حاشیه شود
رییس جمهور با بیان اینکه معتقدم رابطه دولت 
و مجلس رابطه ای راهبردی است، اظهار داشت: 
در دولت بر این نکته باور داریم که حل مسایل 
کشور در گرو رابطه گسترده و عمیق با مجلس 
است، لذا اجازه نخواهیم داد هیچ مساله ای این 

رابطه را دچار حاشیه کند.
به گزارش اقتصادآنالین، سید ابراهیم رییسی 
صبح پنج شــنبه در دیدار مجامــع نمایندگان 
اســتان های کهگیلویه و بویراحمد، بوشــهر و 
فارس گفت: امروز وظیفه همه ما آن اســت که 
آنقدر با صمیمیت و دلسوزی کار کنیم که گره ها 
از زندگی مردم باز شــود؛ راه دیگــری نداریم. 
اگر امروز که مردم نســبت به حل مشــکالت 
امیدوار شده اند، این اتفاق نیفتد دیگر چه زمانی 

مشکالت حل خواهد شد؟
آیت اهلل رییسی با بیان اینکه عدالت بنا به فرموده 
امیرالمؤمنین در توصیف وسیع ترین موضوع اما 
در اجرا سخت ترین کار است، تصریح کرد: دولت 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ را بر مبنای عدالت و توسعه 
متوازن و هدف گذاری رشد ٨ درصدی تنظیم 
کرده و برای اجرای عدالت عزم جدی دارد، اما 

این کار بدون کمک مجلس شدنی نیست.
رییسی با اشاره به ســخنان برخی نمایندگان 
درباره بودجه تکمیل طرح های ســفر استانی 
گفــت: پیگیری اجــرای مصوبات اســتانی بر 
عهده معاونــت اجرایی رییس جمهور اســت 
اما شــما نمایندگان نیز پیگیر اجرای مصوبات 
باشید. البته با اختیار و استقالل بیشتری که به 
استانداران داده خواهد شد در کنار صندوق های 
پیشــرفت و عدالت که قرار اســت در استان ها 
تشکیل شــود، تکمیل پروژه های نیمه تمام و 
اجرای برنامه های ضروری در استان ها تسهیل 

و تسریع می شود.
رییس جمهور تأکید کرد: در سفرهای استانی 
اعضای دولت بــه نقاط مختلف اســتان اعزام 
می شوند تا مسایل همه استان مورد توجه قرار 
گیرد، اما اگر مسأله ای در نقطه ای از یک استان 
مورد غفلت قرار گرفته، حتما به معاونت اجرایی 
ریاست جمهوری ارجاع داده شود تا در صورت 
لزوم مورد توجه قرار گرفته تا پس از بررسی در 

مصوبات سفر استانی لحاظ شود.
آیت اهلل رییســی با بیان اینکه بر آغاز نشــدن 
پروژه های جدید تا تعییــن تکلیف پروژه های 
نیمه تمام بویژه در شرایط اقتصادی فعلی اصرار 
داریم و در وضعیــت فعلی اولویــت با تکمیل 

پروژه های نیمه تمام است.
رییس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش 
درباره عمل به مسئولیت های اجتماعی از سوی 
صنایع و وزارتخانه ها، اظهار داشت: در این زمینه 
عملکرد دستگاه ها بویژه وزارت نفت قابل توجه 

می باشد.
رییسی در ادامه در پاسخ به سخنان نمانیدگان 
درباره موضوع تقســیمات کشــوری، تصریح 
کرد: پیشــنهادات زیادی در این بــاره وجود 
دارد که به وزیر کشــور تأکید شده این موارد با 
سرعت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف شوند. 
همچنین تأکید کردم که در رســیدگی به این 
موضوع حساســیت های محلی به شکل دقیق 

مورد توجه قرار گیرد.
رییــس جمهــور دربــاره کثــرت مهاجرین 
افغانســتانی بویژه در اســتان فارس و مسایل 
ناشی از آن، گفت: همانطور که در سفر به استان 
یزد گفتم ایجاد ساز و کاری متناسب که بتواند 
به مسایل مختلف میلیون ها مهاجر مقیم و اتباع 
دیگر کشورها رسیدگی کند در دستور کار قرار 
دارد و تشکیل سازمان مهاجرین در دستور کار 

دولت است.
رییــس جمهور با بیان اینکه هر ســه اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمد، بوشــهر و فــارس از 
ظرفیت های قابل توجه گردشــگری برخوردار 
هستند، بر ضرورت بهره گیری از این ظرفیت ها 
تاکید و تصریح کــرد: این موضــوع در الیحه 

بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته است.
پیش از ســخنان رییس جمهــور نمایندگان 
استان های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس 
نیز در سخنانی به تشــریح مسایل و مشکالت 
حوزه هــای انتخابی خــود از جملــه کم آبی، 
بیکاری، نیازهای حــوزه راه و راه آهن، ضرورت 

مدیریت قیمت ها و مسایل مشابه پرداختند.
استانداران کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس 
نیز در این جلسه در ســخنانی اقدامات انجام 
شده در راستای حل مشکالت استان های تحت 
مدیریت خود و نیازها و اقتضائات رسیدگی به 

سایر مسایل استان را تشریح کردند.

اخبار
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اگر چه گفته شده بود ارز ترجیحی برای واردات خوراک 
دام و طیور حذف می شود اما هنوز ناهماهنگی هایی در 
این مورد وجود دارد. با این حال، رئیس شورای تامین 
کنندگان دام کشور می گوید: ارز دولتی نهاده های دام و 

طیور تا قبل از سال ۱۴۰۱ حذف می شود.
به گزارش تجارت نیوز، قرار بود ارز ترجیحی خوراک 
دام و طیور از ابتدای دی حذف شود اما گویا ملزومات 
آن هنوز فراهم نشده است. با این حال همچنان حذف 
ارز دولتی زمزمه می شود و قرار است تا پایان سال سفره 
ارز دولتی برای تجار و واردکنندگان جمع شود. آیا به 

واردکنندگانی که نهاده های دامی آنها هنوز از کشتی ها 
تخلیه نشدند، ارز دولتی تعلق می گیرد؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان مرغ به تجارت نیوز گفت: 
اعظای فدراسیون طیور میهمان حسین دماوندی نژاد، 
معاون وزیر جهاد کشاورزی بودند. گویا در این جلسه 

پیشنهادات جدیدی از سوی دولت اعالم شده است.

به عنوان مثال دیگر ارز دولتــی به واردکنندگانی که 
نهاده هایشان هنوز از کشتی تخلیه نشده و امورات اداری 

آنها توسط گمرک نهایی نشده است، تعلق نمی گیرد.
رضا مبصری توضیح داد: شنیده ها حاکی از این است که 
از این پس ثبت سفارش نهاده دام و طیور تنها با ارز نیمایی 
امکان پذیر است و هیچ ارز دولتی به واردکنندگان تعلق 

نمی گیرد. او ادامه داد: نهاده هایی که ترخیص شــدند و 
در سامانه بازارگاه عرضه می شوند همچنان با ارز دولتی 
محاسبه و به مصرف کننده تحویل داده می شود. مبصری 
گفت: اینکه آیا دولت تمایلی به ادامه فعالیت سامانه بازارگاه 
دارد یا خیر ابهامی است که هنوز درباره آن تصمیم گیری 
نشده است. به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان مرغ، دولت 
بر فروش کاالها با نرخ دولتی در سامانه بازرگام تائید دارد. 
از این پس فروش مرغ نیز اینترنتی می شود. این به معنای 
آن است که با تقویت فروش مرغ در این سامانه دولت قصد 

دارد حامی برخی اقشار جامعه باشد.

فروش مرغ اینترنتی می شود؟

جزئیات جدید از حذف ارز دولتی نهاده دامی 
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سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان 
اینکه اسقاط خودروهای فرســوده به فراموشی 
ســپرده شــده اســت، گفت: مصرف سوخت و 
هزینه های این خودروها باالست و اگر جلوی رشد 
این خودروها گرفته نشود، تعدادشان در ۱۴۰۴ 
به بیش از ٨میلیون دستگاه و زیان ساالنه آنها به 

بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
»فرهاد به نیا« با اشاره به اهمیت موضوع اسقاط 
خودروهای فرسوده، یادآور شد: مصرف متوسط 
۶.۶۵ لیتری بنزیــن بیش از حد نرمــال در هر 
۱۰۰ کیلومتر پیمایش توســط ایــن خودروها 
که تعدادشان از ســه میلیون دستگاه هم پیشی 
گرفته، موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن 
چشم پوشی کرد و سالیانه هزینه های زیادی روی 

دست دولت می گذارد.
این مقام صنفی خاطرنشــان کرد: مطابق آمارها 
سالیانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت خودروهای 
فرسوده توسط دولت و در حقیقت از جیب مردم 
هزینه می شــود و اگر جلوی روند رو به رشد این 
خودروها گرفته نشود، تعدادشان در سال ۱۴۰۴ 
به بیش از هشت میلیون دستگاه خواهد رسید و 
زیان سالیانه بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی به 

بار خواهد آورد.
وی با اشاره به برخی آمارهای مرکز اسقاط خودرو 
و همچنین اداره محیط زیســت شهرداری ها در 
این زمینه، گفت: سالیانه ٨۰ هزار میلیارد تومان 
صرف هزینه های جانبی تلفات جــاده ای در اثر 
آلودگی، ۵۳ هزار میلیارد تومان هزینه ســوخت 
مــازاد و ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه ناشــی از 

اتالف ترافیکی )فقط در کالن شهر تهران( می شود 
که باید ۲۵ شــهر دیگر که از معضل ترافیکی و 
آلودگی هوا رنج می برنــد و همچنین هزینه های 
ســاخت جاده و پارکینگ برای این خودروها را 

نیز اضافه کرد.
به نیا بیان داشــت: اکنون در حالی بحث اصلی، 
موضوع قیمت گذاری خودرو شــده که موضوع 
فرسودگی خودروها، آلودگی هوا و سایر مخاطرات 

ناشی از آن به بوته فراموشی سپرده شده است.
وی ادامــه داد: به طــور قطع آزادســازی قیمت 
خودروها، اجازه دادن واردات )هر چند به صورت 
محدود( و فعال سازی واردات هر دستگاه خودرو 
در ازای اسقاط هشت تا ۱۰ دســتگاه خودروی 
فرســوده )که هزینه های جایگزینی خودروهای 
اسقاطی نیز با خود واردکنندگان است( می تواند 
راهکارهایی در این زمینه باشد، اما در طرح جدید 

خودرویی مجلس دیده نشده است.
ســخنگوی انجمــن ســازندگان قطعــات و 
مجموعه های خودرو اضافه کرد: به طور مثال در 
صورت اجــازه واردات ســالیانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار 
دستگاه خودرو، اسقاط دســت کم ۴۰۰ تا ٨۰۰ 
هزار دســتگاه خودروی فرســوده از این طریق 

ممکن خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به مشکالت سرکوب قیمتی 
خودروهای داخلی در سال های گذشته که شورای 
رقابت عامل اصلی آن بوده، افزود: این مساله در 
وهله نخست به کاهش تیراژ خودروسازان منجر 
شــد، به طوری که از تولید درخشان ۱.۶ میلیون 
دســتگاهی در ابتدای دهه ٩۰، به کمتر از ٨۰۰ 

هزار دستگاه در سال های گذشته رسیدیم و این 
میزان تیراژ پاسخ گوی نیاز بازار نبوده و نیست.

به نیا اظهار داشــت: کمبود عرضــه و در مقابل 
افزایش تقاضا در سال های اخیر، عامل اصلی باال 
رفتن قیمت خودرو در بازار بوده است، همچنین 
فقط در سال گذشته خودروســازان بیش از ۳۵ 
هزار میلیارد تومــان بابــت قیمت گذاری های 
دســتوری زیان دیده اند، این در حالی است که 
بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل تفاوت 
قیمت های کارخانه ای و بــازاری نصیب دالالن 
شــده که حتی در تولید یک پیچ این خودروها 

نقشی نداشته اند.
وی اظهار داشت: راهکارهای غلط شورای رقابت 
در سال های گذشته سبب شده تا به جای اینکه این 
شورا به تعدیل قیمت مواد اولیه داخلی بپردازد که 
در برخی موارد ۱۰ تا ۲۰ درصد باالتر از قیمت های 
جهانی به دست تولیدکنندگان می رسد، فقط به 
دخالت در قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ دخالت 
کند که اوضاع نامناســب بازار خودرو و همچنین 
بخشی از آلودگی هوای کالن شهرها متاثر از همین 

قضیه است.
این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد که مشــکل 
قیمت گــذاری خودروها یک بار برای همیشــه 
حل  شود که در این صورت به افزایش تیراژ تولید 
خودرو انجامیده و در ادامــه می توان طرح هایی 

برای اسقاط خودروهای فرسوده تعریف کرد.
وی تاکید کرد: فعال ســازی مراکز اســقاط در 
شــرایط فعلی، می تواند به ایجاد دســت کم ۱.۵ 
میلیون شغل منجر شــود، زیرا با افزایش تولید 

خودروها، قطعه ســازان بیکار یــا نیمه فعال نیز 
می توانند بــه فعالیت بپردازنــد و در ادامه توان 
خودروســازان برای عرضه پلتفرم های جدید و 
توان قطعه سازان برای جایگزینی ماشین آالت و 
خطوط فرســوده افزایش خواهد یافت که همه 
اینها منجر به بهبود کیفــی خودروها نیز خواهد 

شد.
به گزارش ایرنا، پیشتر رییس فراکسیون محیط 
زیست مجلس شــورای اســالمی با بیان این که 
اســقاط خودروهای فرســوده نبایــد منوط به 
واردات خودرو شــود، افزود: فراکسیون محیط 
زیســت مجلس در حال بازنگری در قانون است 
تا خودروسازان نیز موظف شوند به ازای تولیدات 
خود بخشی از خودروهای فرسوده را از رده خارج 
کنند. »سمیه رفیعی« با اشــاره به مصوبه اخیر 
مجلس درباره واردات خودرو، گفت: بر اســاس 
این مصوبه واردکنندگان موظفند به ازای واردات 
خودرو نسبت به از رده خارج کردن خودروهای 

فرسوده اقدام کنند.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس به تغییر 
قانون فرســودگی خودرو در کشــور اشاره کرد 
و ادامه داد: براســاس تعریف جدید فرســودگی 
خودروها در کشور هم اکنون نزدیک به ۲۰ درصد 
خودروهای کشور در رده خودروهای فرسوده قرار 
می گیرند که این خودروها ۴۰ درصد آلودگی هوا 

را به خود اختصاص می دهند.
به گفته رفیعی، یکی از بخش های بر زمین مانده 
قانون هوای پاک از رده خارج کردن خودروهای 

فرسوده است.

»انریکه مورا« معاون مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 
برجام اعالم کرد، دور جدید مذاکرات وین با موضوع 
برجام ۲۷ دسامبر )ششــم دی( برگزار می شود. او 
در توئیتی نوشت: این مهم است که سرعت مسائل 
کلیــدی باقیمانده را افزایش دهیــم و با همکاری 
نزدیک با ایاالت متحده به جلو برویم. به دور هشتم 
خوش آمدید. در پایان دور قبلــی مذاکرات، همه 
طرف ها بر ادامه گفت و گوها تاکید کرده بودند اما 

تاریخ دقیق آن مشخص نشده بود.
»انریکه مورا« معاون مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 
برجام امروز در پیامی توییتری نوشت: »مذاکرات 

وین از دوشنبه )ششــم دی( از سر گرفته می شود. 
کمیسیون مشترک برجام برای گفت وگو و تعیین 

راه پیش رو تشکیل جلسه خواهد داد«.
او افزود: »این مهم است که سرعت مسائل کلیدی 
باقیمانده را افزایش دهیــم و با همکاری نزدیک با 
ایاالت متحده به جلو برویم. به دور هشــتم خوش 

آمدید«.
علی باقری کنی مذاکــره کننده ارشــد ایران در 
مذاکرات وین روز بیست و ششم آذر و پس از اعالم 
توقف گفت و گوها گفته بود: طــرف ایرانی در این 
مرحله خواســتار توقف مذاکرات نشده است. ما از 
ابتدا بر سر یک وقفه عادی پس از رسیدن به پیش 

نویس، توافق کرده بودیم.

وزیر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: هفته 
جــاری ۱۵ کاال بــا درج قیمــت تولیــد کننده 
 بــه جــای قیمــت مصــرف کننــده توزیــع 

می شود.
به گزارش صدا و ســیما، ســید رضا فاطمی امین 
وزیر صمــت در گفتگو با یک برنامــه تلویزیونی با 
اعالم ایــن خبــر افــزود: در زمینــه قیمت مرغ 
وتخم مــرغ و ســیمان و فوالد بــازار بــه ثبات 
رسیده اســت و در پی این هســتیم که به صورت 
 مرحله ای قیمــت دیگــر کاالها را نیــز به ثبات 

برسانیم.
وی گفت: تاکنون برای ثبات قیمت روی ۱۰، ۱۵ 
کاال تمرکز داشته ایم و در مرحله دوم ثبات قیمت 

مواد غذایی دیگر، مواد شوینده، لوازم خانگی و برخی 
خدمات را در دستور کار داریم.

فاطمی امین افزود: رئیس جمهور در ستاد تنظیم 
بازار بر اجرای کامل ســامانه جامع تجارت تاکید 
کرد و این ســامانه تا حد زیادی پیشــرفت کرده 
اســت و درباره ۱۷ کاالاز جمله روغــن خوراکی 
 و شــوینده ها جریان کامل شــفافی در کشــور 

وجود دارد.
وی ادامه داد: با دستور رئیس جمهور کاالهایی که 
امکان قیمت گذاری آنها در استان ها وجود دارد به 
ســتادهایی که متناظر با ستاد ملی تنظیم بازار در 
استان ها به ریاست اســتاندار تشکیل شده است 

واگذار می شود.

فراموشی اسقاط خودروهای فرسوده

خسارت ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی اسقاطی ها

انریکه مورا:

مذاکرات وین ۶ دی از سر گرفته می شود
وزیر صمت:

از هفته جاری ۱۵ کاال با درج قیمت تولید کننده توزیع می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
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اولویت اصالح نظام توزیع
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان

بهترین اقدام در شرایط فعلی اقتصاد این است که دولت به انتظام موجود در نظام قیمتی دست نزد و ارز دولتی را حذف نکند. هر زمان دست به تغییر نرخ ارز چه از تک نرخی به چند نرخی و برعکس از چند نرخی به تک نرخی زدیم موجب شد تا نرخ ارز در بازار 
آزاد افزایش پیدا کند. دلیل آن هم نبود نظام توزیع درست و مدیریت شده است.   راه حل، اصالح نظام توزیع است. دستکاری نرخ ارز و حذف ارز دولتی درست نیست و دوباره رانت جدیدی برای دالالن ارزی ایجاد خواهد کرد. دالالن در فاصله بین ارز 4200 
و 27 هزار تومانی کمین کرده اند. اگر از دولتی 4200 تومانی حذف شود فقط میدان بازی دالالن عوض می شود و بازی به میدان نیمایی می رود. نرخ ارز با حذف ارز دولتی در بازار آزاد به 50، 60 و حتی 70 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و دالالن در این 
بین پول بیشتری به جیب می زنند. در حال حاضر به جای حل مشکل نباید سراغ پاک کردن صورت مسئله رفت. در این شرایط جوالن دالالن در بازار بخصوص دربازار ارز، تسلیم شدن در برابر رانت خواران مابه التفاوت نرخ دولتی ارز با نرخ آزاد آن است. 

دولت نباید به به نظمی که خودش ایجاد کرده و آرامش نسبی در نظام قیمتها دست بزند. در حال حاضر انتظارات تورمی کاهش یافته و تثبیت نسبی در نظام قیمتها در بازار ایجاد شده است. دستکاری نرخ ارز به معنای پرداخت مابه التفاوت ارز 4200 تا 23 
هزار تومان نیست. دولت تصور می کند مابه التفاوت 4200 تا 23 هزار تومان را قرار است پرداخت کند در حالیکه با رشد نرخ ارز باید مابه التفاوت ارز دولتی 4200 تا 60 هزار تومان را پرداخت کند. 

دولت و مجلس مواظب باشند که پیشنهاد حذف 4200 تومانی مشکل دراز مدت حباب بخش مجازی اقتصاد را حل نمی کند و یک مسکن مخل آرامش نسبی کنونی آستانه نرخ ارز در بازار است. البته این به معنی رضایت از این آرامش در سطح باالی نرخ ارز 
نیست، بلکه بهم زدن این وضعیت یک وضعیت بدتری را بر ما حاکم خواهد کرد. مشکل بایستی از ریشه حل شود. در حال حاضر بخش اعظم عناصر اقتصادی در بخش غیرمولد فعالند و 70 درصد نقدینگی در بخش غیرمولد است که فرار مالیاتی هم دارند. 
تجمع ثروت در دست این افراد موجب گرانی در بازار شده است. باید فضا را برای کسب و کارها تسهیل کرد. همچنین می بایست سامانه رصد کاال از مبدا تا مقصد پیاده شود تا نرخ ارز مانند امانت و سالم از مصدر تخصیص منابع به سفره مردم برسد. واسطه ها 
باید از قبل حذف شده باشند. از سوی دیگر سامانه رصد تراکنش های پولی و مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی باید راه اندازی شود. بانکها نیز باید به بخش غیرمولد هیچ تسهیالتی ندهد. شبکه بانکی در باالدست در خلق اعتبار 77 درصدی مقصر اصلی بوده 

و در پایین دست در بازار غیر مولد همراه در بازارها نقش ایفا می کند. یکی دیگر از دالیل اصلی بزرگ شدن بخش غیر مولد پیش روی صاحبان سرمایه های سرگردان، تنگ بودن عرصه کسب و کار در بخش مولد است.

گویا هزینه تولید و ســردخانه ها نسبت به سه ماهه 
تابســتان افزایش قابل توجهی پیدا کرده و همین 
افزایش، سبب شده که قیمت سیب زمینی از تابستان 
تا پایان پاییز امسال سه برابر شود. گویا هزینه تولید و 
سردخانه ها نسبت به سه ماهه تابستان افزایش قابل 
توجهی پیدا کرده و همین افزایش، ســبب شده که 
قیمت سیب زمینی از تابستان تا پایان پاییز امسال سه 
برابر شود. قیمت سیب زمینی در فصل پاییز افزایش 
قابل توجهی داشت. قیمت سیب زمینی از سه هزار 

تومان به ۹ هزار تومان رسیده است.
در فروشــگاه های آنالین هم سیب زمینی با قیمت 
بیــش از ۹ هزار تومــان فروخته می شــود. گویا با 
افزایش قیمت دیگر اقالم خوراکی، تقاضا برای خرید 
ســیب زمینی هم بیشتر شده اســت. علت افزایش 
قیمت سیب زمینی چیست؟ در همین مورد رئیس 
اتحادیه بارفروشان مشهد گفت: در فصل سرما معموال 

سیب زمینی و گوجه گران می شود. چرا که عرضه آن 
کاهش پیدا می کند. در پاییز امسال هزینه سردخانه ها، 
انبارداری، کرایه حمل و نقل و بسته بندی بیشتر شده 
است. همین مساله ســیب زمینی را در فصل سرما 
گران کرد. حیدر ساکن برجی توضیح داد: در فصل 
تابستان سیب زمینی، مستقیم از صحرا وارد میادین 
اصلی میوه و تره بار می شد. به همین دلیل عرضه زیاد 
و قیمت تمام شده روند کاهشی داشت، اما در فصل 
سرما سیب زمینی از سردخانه ها تامین می شود. از 
این رو کرایه حمل و نقل در افزایش قیمت ها بی تاثیر 
نیست. او ادامه داد: بارفروشــان پیش تر اعالم کرده 
بودند که قیمت سیب زمینی در فصل سرما باالی ۱3 
هزار تومان است، اما صادرات سیب زمینی به دلیل 
سموم استفاده شده، محدود شد. همین مساله باعث 
شد که سیب زمینی با قیمت کمتر از ۱0 هزار تومان 

عرضه شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار تهران 
با اشــاره به کاهش بارندگي و تاثیر مســتقیم آن بر 
کاهش محصوالت کشاورزي، خرید حضوري تجار 
خارجي را یکي دیگر از عوامــل افزایش قیمت این 
محصوالت عنــوان کرد.مصطفــي احمدي رئیس 
اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار تهران در توضیح 
قیمت باالي آجیل و خشکبار گفت: در کشور ما زماني 
همه گوش به زنگ مي شوند که موعد پیک مصرف 

آجیل فرا مي رسد.
وي گفت: آجیل و خشکبار فروشي، کاري سخت شده 
است.ســرمایه اعضاي صنف ما به یک چهارم تقلیل 
یافته و برخي پس از 40 سال کار در این حوزه در حال 
کنارگذاشتن آن هستند چون نمیتوانند جنس خود 
را تکمیل کنند.احمدي گفت: اول فصل کشاورزي این 
محصوالت ماه هاي 5 و 6 و 7 اســت. در این تاریخ ها 
مشخص شد به جهات خشکسالي، محصوالت آجیل 
و خشکبار ســال جاري 40 درصد افت تولید داشته 
است. در این زمان متاسفانه مرزها بازگذاشته شد و 
تجار عراقي، پاکستاني و اماراتي و افغاني این اجناس را 
به صورت مستقیم و با نرخ خودشان از تولیدکنندگان 

خریدند. رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار 
تهران تاکید کرد: ما کمبود تولید نداریم. حدود 200 
هزار تن در یکسال پسته تولید میشود و در بهترین 
حالت مصرف داخلي 20 هزار تن است و ما بقي آن باید 
صادر شود چون اگر این محصول صادر نشود پول آن 
از بین مي رود و براي سال بعد کشاورز نمیتواند تولید 

مناسبي داشته باشد.
وي در توضیح افزایش قیمــت ۱00 درصدي تخمه 
ژاپني در ســال جاري گفــت: ۹0 درصد تخمههاي 
ژاپني تولید شــده در کشــور به صورت دیم کاشته 
میشود که در ســال گذشــته حدود 60 درصد آن 
به دلیل بــارش کم از بین رفــت. اگرچه این کاهش 
تولید موجــب افزایش زیاد قیمت نشــد. اما با ورود 
 تجــار خارجي قیمــت ایــن تخمــه ۱00 درصد 

افزایش یافت.
وي در پایان با تاکید بر اینکه آجیل فروشان در حال 
حاضر به دلیل گراني و فروش کم بسیار متضرر شده اند 
گفت: آجیل فروشان گران مي خرند و مجبورند گران 
هم بفروشند اما قبول داریم که نباید قیمت محصولي 

مثل تخمه ۱00 درصد گران شود. 

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران اظهار 
داشــت: با اصالح نظام یارانه اي بدون تردید شاهد 
افزایش نرخ کاالهاي اساسي از جمله مرغ و تخم مرغ 
خواهیم بود اما از سوي دیگر با حذف فساد بازار رقابتي 
ایجاد خواهد شد.مهدي یوسفخاني در پاسخ به این 
پرسش که آیا با اصالح نظام یارانهاي شاهد تغییر در 
نرخ مرغ گوشتي خواهیم بود؟ گفت: در حال حاضر 
بازار در آرامش است و حتي مرغ و تخممرغ زیر نرخ 

مصوب عرضه میشود.
به گفته وي، نرخ مصوب مرغ گرم کیلویي 3۱ هزار و 
500 تومان است اما در واحدهاي صنفي کیلویي 2۹ 
هزار تومان بفروش میرسد.رئیس اتحادیه فروشندگان 
پرنده و ماهي تهران ادامه داد: با اصالح نظام یارانهاي 
تردید نداشته باشید که شــاهد افزایش نرخ کاالي 
اساسي خواهیم بود، با حذف ارز ترجیحي و در صورت 
عدم حمایــت دولــت، ذرت ۱۹00 توماني و دیگر 
نهادهاي دامي به خصوص سویا حداقل 5 برابر افزایش 
پیدا میکند. با افزایش قیمت نهادهها بهطبع شاهد باال 
رفتن نرخ قیمت مرغ و تخممرغ خواهیم بود. بنا به 
اظهارت یوسفخاني، قیمت مرغ زنده حداقل 3۱ هزار 
تومان است اما اگر یارانه ترجیحي حذف شود مرغ گرم 
30 درصد افزایش نرخ را تجربه خواهد کرد و قیمت 
مرغ زنده حداقل به کیلویي 45 تــا 50 هزار تومان 

خواهد رســید. وي بابیان اینکه افزایش نرخ کاالي 
اساسي با اصالح نظام یارانهاي اجتنابناپذیر است مگر 
اینکه دولت برنامه جایگزیني داشته باشد، افزود: باید 
پیش بینیهاي الزم در این زمینه اخذ شود و یارانه افراد 
دهکهاي پایین جامعه افزایش پیدا کند تا قدرت خرید 
آنها کاهش پیدا نکند اگر چنین امري محقق نشود 
تردید نداشته باشید که بسیاري از مردم مصرف مرغ 

و تخم مرغ را از سبد غذایي خود حذف خواهند کرد.
یوسف خاني در پاسخ به این پرسش که آیا با اصالح 
نظام یارانهاي آیا این احتمال وجود دارد که شــاهد 
تنشهاي قیمتي در بازار باشیم؟ تصریح کرد: به نظر 
من چنین اتفاقي نخواهد افتــاد چراکه دیگر رانت و 
فسادي وجود ندارد بلکه به نظر میرسد بازار رقابتي 
ایجاد خواهد شد چراکه هر تولیدکننده سعي میکند 
باقیمت کمتر محصول خود را به کشتارگاه برساند تا 

خریدار داشته باشد.
وي خاطر نشان کرد: از دید اصالح نظام یارانهاي روي 
دیگري هم دارد و آن ایجاد نظــم و انضباط در بازار 
است. متاسفانه نظم بازار با ارز ترجیحي از بین رفته 
بود و باید افزایش قیمتها با حذف این ارز از محلهاي 
دیگر براي مصرفکننده واقعي جبران شود. امیدواریم 
اگر همه چیز بنا به برنامه پیش برود شاهد بازار رقابتي 

از نظر کیفیت و قیمت باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: 
30 درصد مزارع کشــاورزی در استان اردبیل به 
سامانه نوین آبیاری مجهز شده است. خلیل نیکشاد 
اظهار کرد: ما با خشکسالی شدید روبه رو هستیم به 
طوری که رصد و پایش هواشناسی نشان می دهد 
در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل در 3 ماهه اول بــا 40 درصد کاهش بارندگی 
روبه رو هستیم. وی تصریح کرد: این کاهش بارش ها 
نمود و نشانه ای از ورود به بحران و چالش جدی در 
حوزه کشاورزی است که با ادامه این روند و افزایش 
دمای هوا که به طور متوسط ۱.5 درجه جهش یافته 

ما شرایط خاص و بحرانی را پیش رو داریم.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اردبیل 
گفت: در کنار کمبود بارش ها، مــا با تبخیر زیاد 
آب و بروز عوامل خسارت زا نیز روبه رو هستیم که 
ضرورت مدیریت صحیح کاشت، داشت و برداشت 
و همچنین تأمین نهاده های دامی را بیش از گذشته 
ضروری می سازد.نیکشاد افزود: 775 هزار هکتار 
ســطح اراضی و باغات اســتان اردبیل است که از 
این میزان 40 هزار و 500 هکتار باغات، 235 هزار 
هکتار اراضی آبی و 500 هزار هکتــار نیز اراضی 

دیم است.
وی کاشــت 45 محصول متنوع را در آب و خاک 
حاصلخیز این استان یادآور شد و خاطر نشان کرد: 
در بحث غالت دانه ریز بیشترین کشت و زرع مربوط 

به گندم آبی و دیم با ظرفیت 2۸0 هزار هکتار، جو 
اعم از آبی و دیم ۸0 هزار هکتار و تولید محصوالت 
باغی بیش از 40 هزار و 500 هکتار اســت.رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان کشت محصوالت 
متنوع دانه های روغنی و صنعتی را نظیر پنبه، کلزا، 
سویا و بادام زمینی یادآور شد و اضافه کرد: کشت 
حبوبات در اراضی دیم دشــت اردبیل به سرعت 
افزایش یافته و توسعه این کشت را تا 35 هزار هکتار 

شاهد هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در 
کشت پاییزه 55 هزار هکتار اراضی آبی به زیر کشت 
محصوالت متنوع رفته و قسمت محدودی از کشت 
و زرع پاییزه در اراضی آبی باقی مانده که به سرعت 
در حال انجام است.نیکشاد ادامه داد: در بخش دیم 
نیز از 235 هزار هکتار اراضی قابل کشت، ۱۹0 هزار 
هکتار تاکنون به زیر کشــت رفته و تنها 50 هزار 
هکتار اراضی در شمال استان به ویژه شهرستان های 
بیله سوار و گرمی باقی است که به دلیل نامناسب 
بودن شرایط برای خاک ورزی، کشاورزان در انتظار 

عملیات خاک ورزی و کاشت هستند.
نیکشاد گفت: اصالح کشت و زرع در همه مناطق 
استان با توجه به اقلیم خشکسالی مورد توجه بوده و 
ما از کشاورزان شمال استان خواسته ایم تا از کشت 
محصوالت آب بر نظیر هندوانه، ســبزی و صیفی 

پرهیز کنند.

بازار مســکن مدتی طوالنی 
درگیر رکود بــوده اما به نظر 
می رســد این روزها عرضه 
آپارتمانهای زیرقیمت و نقلی 
افزایش داشته است. همواره 
مشتریان دست به نقد برای آپارتمانهای کوچک متراژ 
وجود دارد و عرضه این امالک همیشــه مشتری پسند 
بوده است. بر اساس اظهارات فعاالن بازار مسکن به رغم 
افزایش میانگین قیمت مسکن به هر متر 32 میلیون 
تومان شاهد هستیم که بیشتر معامالت در این بازار حول 
قیمت هر متر تا حداکثر 25 میلیون تومان انجام می شود. 
آپارتمان های کوچک متراژ نیز از این قاعده مستنثی 
نبوده و رونق خرید و فروش این امالک در همین محدوده 

قیمتی مشاهده می شود. 
به عبارت بهتر، به دلیل باال بودن حجم عرضه آپارتمانهای 

زیر قیمت، قدرت چانه زنی طــرف تقاضا افزایش یافته 
اســت. با اینکه متوســط قیمت هر متر خانه در شهر 
تهران 32 میلیون تومان اســت، نبض معامالت در بازه 
قیمتی ۱5 تا 25 میلیون تومان می تپــد و 62 درصد 
واحدهای مســکونی با قیمت کمتر از متوسط تهران 

معامله می شوند.
این در حالی است که همواره کمبود واحدهای کوچک 
متراژ نوســاز در بازار مســکن کامال محسوس است. 
مشکلی که طی سالهای اخیر همواره وجود داشت. فقر 
آپارتمانهای مرغوب با قیمت مناســب در مقابل فشار 
تقاضا باعث شده تا معدود فایل هایی از این نوع زودتر از 

آپارتمانهای لوکس فروخته شوند.
همچنین بر این اساس کارشناسان صنعت ساختمان 
و مســکن معتقدند برای تحقق ســاخت ساالنه یک 
میلیون مسکن باید به سوی ساخت خانه های کوچک 
متراژ حرکت کرد. تولید خانه های کوچک متراژ برای 
خانوارهای تک نفره یا کم بضاعت سال هاســت که در 

بسیاری از شهرهای جهان از جمله لندن، پاریس، تورنتو، 
هنگ کنگ و نیویورک انجام می شود اما با وجود کوچک 
شدن بعد خانوار در ایران، تامین تقاضای واقعی مسکن 
در کالنشهرها مغفول مانده است. یک کارشناس اقتصاد 
مسکن معتقد اســت که اگر نیاز بازار مسکن در بخش 
کوچک متراژ پاسخ داده نشود به شکل حاشیه نشینی 
خود را نشان خواهد داد. یک کارشناس اقتصاد مسکن 
در همین رابطــه در گفت و گو با کســب و کار" گفت: 
در سال های اخیر قیمت مســکن در تهران و شهرهای 
بزرگ به طور مستمر در حال افزایش بوده و در بسیاری 
از موارد خارج از توان خانوار شده است. مباحثی همچون 

کوچک سازی در چنین شرایطی مطرح می شود.
مهدی سلطان محمدی اضافه کرد: اگر قیمت ساخت، 
ارزان بود و خانوارها امکان تهیه مسکن را داشتند شاید 
اصال کوچک سازی مطرح نمی شد. مساله این است که 
همه شــهرهای بزرگ جهان به سمت صنعتی سازی و 
آپارتمان های کوچک رفته انــد و این پدیده مخصوص 

تهران نیست. هرچند کمبود خانه های کوچک متراژ با 
کیفیت به شدت در شهر تهران احساس می شود. علت 
این نیســت که متقاضی نبوده یا سازندگان نخواستند 
یا سیاســت دولت  به این سمت نبوده است. بلکه دلیل 
اصلی آن است که مقررات ساخت در تهران اجازه چنین 

توسعه ای را نمی دهد.
به گفته وی، دولت باید در طرحهای مسکنی خود مانند 
طرح نهضت ملی مسکن، تولید واحدهای 40 و50 متری 
را هم در دستور کار قرار داده تا بتواند به نیاز گروه های 
مختلف جامعه پاسخ دهد. به دلیل گرانی مسکن، نیاز به 
تولید واحدهای متراژ کوچک در تمامی کالنشهرهای 
دنیا، ایجاد شده است و کشورهای مختلف با ساخت این 

نوع واحدها به این نیاز اجتماعی پاسخ داده اند.
وی خاطر نشان کرد: این نیاز را نمی توان نادیده گرفت 
و گروه های اجتماعی مختلف به تناسب شرایط سنی 
و مدل زندگی شــان به متراژهای مختلف مســکونی 

نیازدارند.

واحدهای ۴۰ و ۵۰ متری در طرح نهضت ملی مسکن ساخته شود 

تامین مسکن، خارج از توان خانوار  
پیشنهاد ساخت واحدهای ۴۰ و۵۰ متری در طرح نهضت ملی مسکن

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

گمانه زنی های بســیاری در 
رابطه بــا حــذف ارز دولتی تا 
ســال آینده وجود دارد و آنچه 
مشخص است اینکه در الیحه 
بودجه سال ۱40۱ ارز دولتی 
تنها به گندم و دارو اختصاص یافته و برای اقالمی مانند نهاده 
های دامی تخصیص این ارز تا پایان سال حذف خواهد شد. 
همچنین اگرچه گفته شده که قرار است ارز ترجیحی واردات 
خوراک مرغ حذف شــود و قیمت مرغ و تخم مرغ به ۸0 و 
۱۱0 هزار تومان برسد اما دبیر انجمن تولیدکنندگان مرغ 
می گوید در جلسه ستاد تنظیم بازار هنوز صحبتی درباره 

حذف ارز دولتی خوراک مرغ نشده است. 
مشاهدات نشان می دهد در بودجه سال آینده ۱40۱ قرار 
نیست بر واردات دارو و سایر کاالهای اساسی ارز ترجیحی 
اختصاص پیدا کنــد و در ازای آن یارانه ۱30 هزار میلیارد 
تومانی در مصرف این اقــالم جــای ارز 4200 تومانی را 
می گیرد. با این حال با دســتور رئیــس جمهوری، بانک 

مرکزی از تعیین سهمیه جدید و تامین ارز مورد نیاز دارو 
خبر داده است.

به هر ترتیب بســیاری از فعاالن اقتصادی با حذف این ارز 
موافق و بسیاری دیگر مخالف هستند. مخالفان حذف ارز 
4200 تومانی معتقدند حذف این ارز به رشــد بی سابقه 
قیمتها بخصوص در بازار کاالهای اساسی منجر خواهد شد 
و کاهش بیش از اندازه قدرت خرید مردم را خواهیم داشت. 
در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس می گوید: تضمینی وجود ندارد که قیمت کاالها 
سر به فلک نکشد. مجتبی رضاخواه، در برنامه تهران بیست 
گفت: با حذف ارز 4200 از کاالهای اساسی، تضمینی برای 
عدم افزایش کنترل نشده قیمت ها نیست. رضاخواه افزود: 
با حذف ارز 4200 از کاالهای اساسی هیچ تضمینی وجود 
ندارد که قیمت ها فراتر از انتظارات و پیش بینی های ما باال 
نرود. اما دولت با پرداخت یارانه به مردم این اختالف قیمت 

ها را جبران خواهد کرد.
این در حالی است که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
نیز گفته است ایده هایی برای جبران حذف ارز 4200 تومانی 
مطرح شده و ممکن اســت به دهک های پایین برای رفع 

نیازهای ضروری کارت اعتباری داده شود. مهدی طغیانی با 
بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی نیازمند سلسله مقدماتی 
است که برای فراهم شــدن آن نیازمند حدود 2 ماه زمان 
هستیم، افزود: در این میان و برای مواجه با حاشیه ها بحث 
انبارداری مطرح است. انبارهای کشور به عنوان زیرساخت 
باید از ذخایر کافی برخوردار باشــند، زیرا عده ای سودجو 
همیشه از خالهای بوجود آمده بیشترین استفاده را کرده و 
فضای جامعه را ملتهب می کنند و بازارها را در شوک قیمتی 

محصوالت فرو می برند.
پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور گفت نیزمعتقد است 
بیشتر نهاده های بخش دام اکنون با ارز 4200 تومانی وارد 
می شــود و اگر این ارز به 23 هزار تومان برسد شاهد گران 
شــدن قیمت در بخش نهاده خواهیم بود که گران شدن 
گوشت و ســایر محصوالت دامی را به دنبال دارد. بنابراین 
این تصمیم باید با دیدگاه کارشناســانه تری گرفته شود. 
شاید دولت از این تصمیم منتفع شود اما بازار مصرف و تولید 

ممکن است از تبعات منفی این تصمیم تأثیر بگیرد.
محمد واعظ، دانشیار گروه علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان با 
اشاره به اینکه در کنار کاهش دامنه تخصیص و افزایش نرخ 

ارز رسمی، باید سیاست های جبرانی همچون باال بردن یارانه 
نقدی و ایجاد کارت اعتباری برای خرید آن کاالها به قیمت 
ارزان رواج یابد، گفت: در گام نخست، نرخ ارز 4200 تومان 
باید به ۱0 هزار تومــان، در گام دوم از ۱0 هزار به ۱5 هزار 
تومان و در گام سوم از ۱5 هزار تومان به قیمت تعادلی نیمایی 
افزایش یابد و در هرگام باید سیاست های تکمیلی مربوطه 
اجرا شود.دانشیار گروه علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره 
دالیل تأخیر حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران، ادامه داد: 
دولت همواره نگران عدم امکان تأمین معیشت گروه های کم 
درآمد در شرایط نرخ جدید ارز برای کاالهای اساسی است.

وی تأکید کرد: بدون طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن 
و جایگزین برای حــذف ارز 4200 تومانی، امکان مصرف 
گروه های کم درآمد از کاالهای ضــروری همچون مرغ و 
دارو را با خطر مواجه می کند. واعظ افزود: دلیل دیگر تأخیر 
حذف ارز 4200 تومان، نگرانی دولت نســبت به افزایش 
قیمت کاالهای بهره مند از این ارز است که منجر به تکانه 
گسترده تورمی می شود که نه تنها به میزان قابل توجهی 
سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت، بلکه اقتصاد 

ایران با تکانه تورمی روبرو می شود.

یارانه ناشی از حذف ارز دولتی به دست دهک های پایین خواهد رسید؟

زمزمه گرانی برخی اقالم خوراکی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

فروش مرغ به زير نرخ مصوب در واحدهاي صنفي

تجهیز ۳۰ درصد مزارع اردبیل به سامانه نوين آبیاری

علت افزايش ۳ برابری قیمت سیب زمینی

آجیل فروشان به دلیل گراني و فروش كم بسیار متضرر شده اند

عوامل افزايش قیمت غیرمنطقي آجیل و خشکبار
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پمپ ايران ساخت انتقال سياالت را تسهيل كرد
پمپ اسکرو از دسته پمپ های جابه جایی مثبت است که در عبور جریان 
از میان قطعات پمپ به  صورت محوری عمل می کند و کارایی گسترده ای 
در صنعت دارد. حسین شهرکی مدیرعامل شرکت ارشیا نیرو گستران آژند 
که این محصول را تولید کرده است، توضیح داد: پمپ ها وکمپرسورهای 
اسکرو به برای ثبات کاری باال و نوسان بســیار پایین در پمپاژ سیال و نیز 
امکان تولید دبی فشارکاری باال، کاربرد گسترده ای درصنایع مختلف به 
ویژه صنایع نیروگاهی و نفت و گاز دارند.پیچیدگی باال و مالحظات گسترده 
و متنوع، به همراه دقت های بسیار باالی تولید اســکروها، سبب شده تا 
دانش طراحی، دانش ســاخت و تولید و نیز تجهیزات پیشرفته و حساس 
مربوطه در انحصار چند شرکت بین المللی باقی بماند که محصول تولید 
شده در آن شرکت ها دو برابر نمونه ایرانی قیمت دارد.سیال در این پمپ 
از بین پیچ  های نصب شــده روی روتور حرکت می  کند. چرخش پیچ ها و 
درگیری آن ها با هم، باعث حرکت محوری سیال می شود. این حرکت در 
ســایر پمپ های روتاری به صورت دایره ای است. الگوی جریان محوری و 
سرعت  های داخلی پایین در پمپ اسکرو، در مواردی چون گرفتن روغن 
از سیال و یا هم زدن بسیار کارایی دارد.یکی از کاربردهای پمپ اسکرو در 
آسانسورهای پیشرفته است که جا به جایی را ایمن تر و بدون لرزش رقم 
می زند. شرکت ارشیا ابتدا با بررسی های علمی و تحلیل مهندسی اقدام 
به طراحی و ساخت ماشــین مخصوص چند محوره ای کرد که توسط آن 
اولین اسکروهای سوخت مایع توربین GE-F9 مطابق نمونه شرکت های 
خارجی ساخته شد. پس از آن عملیات مهندسی معکوس، ریخته گری و 
ماشینکاری مجموعه کامل پوسته پمپ مذکور انجام شد.عالوه بر این دنده 
های جناغی انتقال قدرت و تایمینگ پمپ های اســکرو نیز تولید شد. به 
تدریج با اصالح و بهبود نقاط ضعف ماشین مخصوص 5 محوره، طراحی و 
ساخت نسل دوم دستگاه تولید اسکروها درحال انجام است. فرآیند تولید 
اسکروهای پمپ ســوخت مایع توربین ها براســاس کیفیت نمونه های 
خارجی اجرا و پس از آن ســاخت مجموعه کامل پمپ اسکروی سه تایی 
انجام شد. برای اولین بار در خاورمیانه تست پمپ اسکرو با سه هزار دور بر 
دقیقه در داخل شرکت ارشیا انجام شده است.این مدیر حوزه دانش بنیان 
با اشاره به این که 40 فرصت شغلی در شرکت ارشیا نیرو گستران آژند ایجاد 
شده است، گفت: پمپ های اســکرو تولید شده در داخل کشور از کیفیت 
باالیی برخوردار هستند و صادرات این محصول نیز ممکن است. مشخصا 
موفقیت شرکت های دانش بنیان زمانی بیشتر می شود که حمایت های 
الزم صورت گیرد. متاسفانه شاهد هستیم امروز هنوز هم از برخی شرکت 
های دانش بنیان مالیات اخذ می شود در حالی که می توان در این حوزه 

تسهیالتی در نظر گرفت.

270  محصول حمايت شد تا فناوری های حوزه گاز 
توسعه يابد

فن بازار تخصصــی گاز به عنــوان زمینی برای عرضه و تســهیل فروش 
محصوالت فناورانه این حوزه ایجاد و تاکنون 270 محصول در این پلت فرم 
ثبت شده اســت. 143  شــرکت دانش بنیان و خالق با تولید محصوالت 
فناورانه کاربردی در صنعت گاز، به رونق این حوزه کمک کردند. محصوالتی 
که با توان داخلی به تولید رسیده اند و پاسخی فناورانه به نیازهای داخلی 
هستند. ایران یکی از کشورهای غنی از منابع زیرزمینی مانند گاز است به 
همین دلیل توسعه فناوری های کاربردی در این حوزه، دو مزیت دارد یکی 
اینکه این منابع را با فناوری عجین می کند و دوم اینکه مزایای اقتصادی 
آن به رونق کسب و کارها منجر می شود.در همین راستا، فن بازار معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری برای راه اندازی فن بازارهای تخصصی 
به سراغ این صنعت قدیمی در کشور رفت و با شناسایی فعاالن این حوزه 
تالش کرد تا زنجیره کاملی از بازیگران این حوزه شکل گیرد و محصوالت 
و دستاوردها به دست بازار و صنعتگران برسد.این تکاپوها منجر به معرفی 
143 شــرکت به این حوزه و 270 محصول فناورانه به بازار شده و صنعت 
گاز کشور با استفاده از این تولیدات در مســیر خودکفایی و بهره مندی از 
نوآوری های فناورانه گام برداشته اســت. برخی از این محصوالت شامل 
»پمپ گریز از مرکز نفتی و غیرنفتی«، »ســولفور زدایی از مازوتـ  نفتا و 
میعانات گازیـ  گازوئیل«، »پوشــش های مقاوم به سایش و خوردگی«، 
»مخزن فلز، کامپوزیت نگهداری محلول های خورنده«، »تخته های عایق 
الکتریکی«، »بخاری گازی کنوکتوری با بهره وری چند برابر دارای فن، با 
ورق های گالوانیزه« و غیره می شود. همه این محصوالت بومی هستند و با 
تالشی دانش بنیان به تولید رسیده اند و نقشی موثر در کاهش واردات این 
محصوالت گران قیمت ایفا می کنند. این اتفاق منجر به پیشگیری از خروج 

میزان باالیی ارز از کشور شده اند.

تضمینیبرایخریدمحصوالتایرانساخت
قانون از توسعه بازار توليدات داخلی پشتيبانی می كند

فعالیت بیش از 6 هزار شرکت دانش بنیان بهترین شاخص برای رونق گرفتن 
تولیدات ایران ساخت است. اما اگر بازار داخلی به خرید این تولیدات بومی 
ترغیب نشود، عمال شعار حمایت از این تولیدات، معنا و مفهومی ندارد. در 
واقع جهش تولید در گرو خرید محصوالت ایران ساخت است. شعاری که 
می تواند ایران را از مشکالت بازار واردات و هزینه های زیاد این کار خالص 
کند. اما تحقق این شعار وابستگی کاملی به توسعه بازار داخلی محصوالت 
ایرانی دارد. بــا رونق صنایع داخلــی می توان به کاهش بیــکاری، رونق 
کسب وکارهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات امیدوار شد.اگر به تحقق 
اقتصاد مقاومتی فکر می کنیم باید حمایت از کاالهای ایرانی را در اولویت 
قرار دهیم. این کار عالوه بر توانمندسازی و خوداتکایی کشور در رفع نیازها، 
زمینه ساز دست یابی به اقتصادی درون زا و ارتقای سطح زندگی می شود. 
یکی از ارکان اصلی حمایت از محصوالت ایران ســاخت، بدنه دولت است. 
بزرگ ترین بازار برای این محصوالت، دستگاه های دولتی هستند که ارائه 
خدمات می کنند و تامین تجهیزات و دستگاه های آنها از این بازار می تواند 
ارزش افزوده باالیی برای این مجموعه های فناور ایجاد کند.بر همین اساس 
اواخر ســال 97 بود که نمایندگان، طرح »قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی ایرانــی« را در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی بررسی کردند و ســال 98 این قانون به تصویب و 
تایید شورای نگهبان نیز رسید؛ تا دســتگاه های دولتی نیازهای خود را از 
مبادی و با محصوالت داخلی تامین کنند.در این قانون تاکید شــده است 
که همه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به 
دولت، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های تابعه 
آنها، بنیادها، نهادهای انقالبی و غیره ملزم به خرید کاالی ایرانی هستند. 
این کار مجالی برای ورود محصوالت دانش بنیان به دستگاه های دولتی نیز 
فراهم کرد. اما هنوز برخی دســتگاه ها از اجرای این طرح، طفره می روند 
و برای اجرای آن اما و اگرهایی دارند که این مشــکل با تشــکیل کمیته 
پیگیری تخلفات دستگاه های مشمول قانون حداکثر در حوزه شرکت های 

دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مرتفع شد. 

اخبار

اُمیکرون کنفرانس امنیت سایبری را به تاخیر انداخت
کنفرانس RSA که یک رویداد امنیت سایبری مهمی به شمار می رود و هر ساله در سانفرانسیسکو برگزار می شود، در پی افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ تا ژوئن به تعویق افتاد. برگزاری 

این کنفرانس در ابتدا برای فوریه برنامه ریزی شده بود. لیندا گری مارتین، نایب رییس کنفرانس RSA در بیانیه ای اعالم کرد که سازمان دهندگان در تماس نزدیک با شهر سانفرانسیسکو 
بوده اند و توصیه های سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا را دنبال می کنند.وی گفت: به دلیل افزایش موارد ابتال به واریانت اُمیکرون در آمریکا و سراسر 

جهان، تیم ما علم و دستورالعملی که در حال حاضر داریم را مورد بررسی قرار داد و تشخیص داد جابجایی تاریخ برگزاری کنفرانس به ژوئن، به نفع سالمت و ایمنی جامعه ما خواهد بود. 

رئیــس اتحادیــه بازرگانان 
تجهیزات پزشــکی ایــران با 
اشاره به تاثیر حذف ارز 4200 
تومانی بر بازار و تامین تجهیزات 
پزشــکی می گوید: دغدغه ما 
حذف ارز 4200 تومانی نیســت. دغدغه مــا عدم توجه 
کافی به شــکاف نرخ پایه ارزی از 4200 به نیمایی است. 
دغدغه ما عدم امکان استفاده از تسهیالت بانک ها و وجود 
ضوابط و ساز و کار مناسب برای بنگاه های اقتصادی است 
که بتوانند کاالیی با قیمت شــش برابری را تامین کنند. 
دغدغه ما توان پایین مشتری تجهیزات پزشکی از لحاظ 
پرداخت است که همواره اقالم مورد نیاز را نسیه خریداری 
می کرده و امروز با چند برابر شــدن قیمــت و ارزش کاال 
برای تسویه حســاب با تامین کننده ها مشکل دارد.حذف 
دالر 4200تومانی به شــیوه کنونی با ارائه الیحه بودجه 
1401 از سوی دولت به مجلس قطعیت پیدا کرد. حذف 
این ارز اگرچه مورد تایید کارشناســان بــه دلیل رانت و 
سودجویی های صورت گرفته است، اما موضوع نگران کننده 
تاثیر شــوک های اقتصادی و گرانی هایی ناشی از حذف 
این ارز اســت. این نگرانی عالوه بر کاالی اساسی و دارو در 
مورد اقالم حساسی همچون تجهیزات و ملزومات پزشکی 
بیشتر است. فعاالن این حوزه معتقدند در صورتی که برنامه 
خروج مناسب و پیش بینی های الزم برای پر کردن شکاف و 
اختالف نرخ ارز دولتی و نیمایی دیده نشود، آثار و تبعات این 
شکاف، مشکالت متعددی را برای بیماران، مراکز درمانی و 
شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی در پی خواهد 
داشــت.رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران 
در گفت و گو با »کســب وکار« با اشاره به حذف ارز 4200 
تومانی در بودجه 1401 گفت: کامال موافقیم شکل حمایت 
در موضوع بیماران و مراکز درمانی تغییر کند و ارز 42000 
تومانی حذف شود و در نقطه مناسب تر و موثرتر قرارگیرد و 
ازطرفی شاهد کوچک و ضعیف شدن اقتصاد و نزول کیفیت 
در تجهیزات و ملزومات پزشکی نشویم اما مشروط به اینکه 
مولفه ها و برنامه خروج از این شرایط دیده و پیش بینی شود.

ابوالفتح صانعی افزود: برای حذف ارز 4200 تومانی، باید 
یک برنامه خروج داشته باشیم تا در چرخه تامین تجهیزات 
و ملزومات پزشکی در دو بعد عرضه کننده و تامین کننده، 
به مشکل برنخوریم و در زمان مناســب کاالها را عرضه و 
تامین کرد و در دسترس مراکز درمانی و بیماران قرار داد.
صانعی ادامه داد: در حال حاضر که شکاف نرخ دالر نیمایی 
و دالر دولتی نزدیک به شش برابر شده است، بدون در نظر 
گرفتن و پیش بینی ملزومات تامین این شکاف، مشکالت 
قبل چند برابر خواهد شد و قطع به یقین در بخش درمان 
که متوجه وزارت بهداشــت و مســئوالن است، با چالش 
سرنوشت ساز رو به رو خواهیم شد و بیماران و مراکز درمانی 
با محدودیت هایی جدی در تامین اقــالم ضروری مواجه 
می شوند و تامین کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی 
نیز در معرض کوچک شدن ، افزایش ریسک زیان و حتی 

ورشکستگی قرار می گیرند.

پرکردنشــکافواختالفنرخارز۴۲۰۰
تومانیوارزنیمایی

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران با بیان 
اینکه در شرایط جدید باید به چندین سوال پاسخ داد که 
با کمترین چالش و تبعات در حوزه ملزومات پزشکی رو 
به رو شویم. افزود: پرســش های اساسی این است که آیا 
اعتبار الزم برای پر کردن شکاف بین ارز 4200 تومانی 
و ارز 25-26 هزار تومانی و این فاصله چند برابری وجود 
دارد؟ آیا نقدینگی مراکز درمانی برای خریدها پیش بینی 
شده است؟ آیا شرکت ها نقدینگی الزم برای این اختالف 
چند برابری نرخ ارز را دارند. این شــکاف را چه کســی 
قرار است پر کند؟ آیا از ســوی بیمه پیش بینی شده که 
این شکاف پرداخت شــود؟ در حوزه تجهیزات پزشکی 
که ارتباطی به بیمه ندارد و به وزارت بهداشــت و مراکز 

درمانی مربوط است، آیا این شــکاف به لحاظ اعتباری 
پیش بینی شده است؟ آیا بیمه این اختالف ملزومات را 
پرداخت می کند یا برعهده بیمار است؟صانعی افزود: شاید 
بیمار روی اقالم بــا ارزش پایین توان پرداخت به صورت 
نسبی را داشته باشد اما در زمینه اقالم با ارزش باالتر این 
امکان حداقل برای بخش اصلی جامعه وجود ندارد. تنها 
به عنوان یــک نمونه اگر بیمه هزینه پروتــز ارتوپدی را 
پرداخت نکند و این هزینه بر عهده بیمار قرار گیرد، پروتز 
ارتوپدی از حدود 10 میلیون به 60 میلیون می رســد؟ 
سوال من این اســت چند درصد از جامعه توان پرداخت 
این عدد را دارد. آیا بیمــار می تواند این مابه التفاوت 50 
میلیون تومانی را در صورت پرداخت نشدن از سوی بیمه 
پرداخت کند؟او ادامه داد: بنابراین مهمترین تدبیری 
که برای حل و پیشگیری از این مشکل و بحران باید در 
نظر گرفت، پر کردن شکاف و اختالف نرخ ارز 4200 
تومانی و ارز نیمایی اســت که باید به طور جدی مورد 
توجه قرار گیــرد. در حوزه تجهیــزات، باید اعتبارات 
الزم به وزارت بهداشــت برای پر کردن این شــکاف 
داده شــود. در بعد اقالم یک بار مصــرف و ملزومات 
 پزشــکی نیز این اختالف قیمت باید به بیمه پرداخت 

شود.

ازتجارتوارزآزاداستقبالمیکنیم
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران با بیان 
اینکه از تجارت آزاد و ارز آزاد اســتقبال می کنیم، گفت: 
منافع و مصلحت فعــاالن اقتصادی در تجــارت آزاد با 
فرصت  های برابر است، اگر تجارت آزاد نباشد، ابتکار عمل 
و برنامه ریزی برای فعاالن اقتصادی به حداقل می رسد. از 
همین رو برای حوزه تجارت بهترین فضا، مسیر تجارت 
آزاد اســت که قید و بندهای اضافه نداشته باشد تا فعال 
اقتصادی بتوانند کاالیی که نیاز دارد را متناسب با سرمایه 
و ظرفیت بنگاه سفارش دهد و برنامه تامین کاال و فروش 

داشته باشد.

بیشازدوسالاستاقالمتجهیزاتیازارز
دولتیاستفادهنمیکند

این فعال اقتصادی باسابقه با بیان اینکه 45 درصد از 
کل چرخه اقتصاد حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی 
را تجهیزات در برمی گیــرد، گفت: در حوزه تجهیزات 
بیشــتر از دو ســال اســت که از ارز دولتی استفاده 
نمی کنیم و با ارز نیمایی تجهیزات مــورد نیاز را وارد 
کردیم. طی این مدت استفاده از ارز 4200 تومانی به 
بخشی از تجهیزات پزشکی محدود شده بود و در واقع 
کمتر از 50 درصد ملزومات پزشکی از این ارز استفاده 

می کنند.
وی افزود: طی ســال های اخیــر مراکــز درمانی به 
دلیل عدم کفایــت اعتبار و بودجــه، تجهیزات مورد 
نیاز و ضــروری را جایگزیــن و تهیــه نکرده اند و یا 
ایــن کار را در حداقــل ممکن انجام دادنــد. اپیدمی 
کرونا باعث شــد ضرورت ایــن نیاز تاحــدی پنهان 
شــود و بســیاری از عمل های جراحــی و درمانی به 
دلیل تمرکز بخش درمان بر کرونــا، از اولویت خارج 

 و نیازهای ضــرروی در حــوزه تجهیزات پزشــکی
 وارد حاشیه شد.

کمبودنقدینگیومحدودیتاستفادهاز
منابعبانکی

رئیس اتحادیــه بازرگانان تجهیزات پزشــکی ایران 
اقتصادی تاکید کرد: وقتی شکاف ارز شش برابر شود، 
شــرکت ها نیز در تامین اقالم ضروری به دلیل کمبود 
نقدینگی دچار مشکل می شوند. شرکت های تجهیزات 
پزشــکی تجارت خرد محسوب می شــود که سرمایه 
محدودی دارند و در کنار این ســرمایه خرد از منابع 
بانکی استفاده می کند. این در حالی است که استفاده از 
منابع بانکی نیز محدودیت های خود را دارد. شرکت ها 
به اندازه نیاز نمی توانند از منابع بانکی استفاده کنند و 
این اعتبارات به صورت محدود به آنها تعلق می گیرد. 
در نتیجه در مورد بانک ها نیز باید تجدید نظری صورت 
بگیرد. مثال بانک مرکزی شرایط تکلیفی برای بانک ها 
در نظر بگیرد که بانک ها موظف باشــند بخشــی از 
اعتبارات خود را به حوزه ســالمت و تامین تجهیزات 

پزشکی و دارو اختصاص دهند.

۹۵درصدشرکتهاامکاناستفادهازمنابع
بانکیرابهتناسباینتغییراتنرخندارند

صانعی ادامه داد: موضوع دیگری که باید به آن توجه 
کرد این است که واردکننده تجهیزات پزشکی از زمانی 
که سرمایه گذاری می کند که یک کاال را وارد کند، بین 
4 تا 6 ماه زمان صرف می شود و زمانی که کاال فروخته 
می شــود، تا زمانی که با مراکز تسویه شود، بین 6 تا 8 
ماه زمان می برد. در واقع این سرمایه بعد از یک سال تا 
یک سال و دو سه ماه قرار است، برگردد. این رقم، رقم 
کمی نیست که شــرکت های تجهیزات پزشکی توان 
پوشــش آن را داشته باشــند. در نتیجه باید دو اتفاق 
بیفتد؛ هم باید پیش بینی جیب مشتری و مراکز درمانی 
و بیمار را کرد. هم واردکننده که از چند ماه قبل باید 
این ســرمایه گذاری را انجام دهد، باید امکان استفاده 
مناسب از منابع بانکی را داشــته باشد. در حالی که با 
ضوابط و ساز و کارهای موجود بانکی، این امکان برای 

شرکت ها تقریبا وجود ندارد.

ضوابطوارداتاصالحشود
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران با اشاره 
بــه محدودیت های شــرکت های واردکننده تجهیزات 
پزشــکی گفت: برای خروج از ارز 4200 تومانی به ارز 
چندبرابری باید بررسی شود آیا روش ها و ضوابط موجود 
واردات مناسب است که باید گفت خیر این ضوابط هم 
مناسب نیســت. واردکننده تجهیزات پزشکی باید این 
امکان را داشته باشــد که به نحوی از اعتبار خارجی و یا 
از روش های نســیه با عرضه کننده ارز برای واردات کاال 
استفاده کند تا بتواند این شکاف را پر کند. اما متاسفانه 
ساز و کار موجود این امکان را از ما گرفته است. بنابراین 
ضوابط واردات نیز بازنگری شود و برای شرایط استفاده از 
ارز آزاد یا نیمایی این شرایط را باید تعریف کرد که بتوان 

از فرصت های رایج ومرسوم استفاده اعتبار ی درتجارت 
استفاده کرد و به پیشگیری از کمبود و بحران کمک کرد.
فرسودگیتجهیزاتپزشکیمراکزدرمانی

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران ادامه 
داد: بی اعتنایی به لزوم تامیــن تجهیزات و ملزومات 
پزشکی باعث افت کیفیت در بخش تشخیص می شود. 
بخش درمان نیــز به تجهیزات و ابــزار روز نیاز دارد و 
در صورت به روز رسانی نشــدن این تجهیزات، با افت 
کیفیت و طوالنی شدن فاصله درمان و افزایش هزینه 
بیماران مواجه خواهیم شــد. به عبارتی اگر تجهیزات 
پزشکی به روز نباشــد و حداقل با عمر مفید سرویس 
ندهد، این تجهیزات در حوزه تشــخیص قطعا دچار 
خطا خواهند شد و کیفیت مورد نیاز را نخواهند داشت. 
خطای دستگاه های فرســوده نیز قطعا هزینه و زمان 

درمان را افزایش خواهد داد.

کمبوداعتبــارمراکزدرمانــیبهعنوان
مشتریتجهیزاتپزشکی

صانعی با بیان اینکه با کمبود اعتبارات الزم، در فروش 
اقالمی که به صورت ضروری مــورد نیاز مراکز درمان 
است و حتی در وصول وجوه فاکتورهایی مراکز درمانی 
به مشــکل برخواهیم خورد، گفت: حدود 85 درصد 
مراکز درمانی کشــور یا دولتی اســت و یا متعلق به 
نهادهای عمومی اســت)55 درصد دانشــگاهی،18 
درصد تامین اجتماعی، 12 درصد نیروهای مســلح(. 
این مراکــز دولتی و عمومی همواره بــا کمبود اعتبار 
برای رفــع نیازها مواجه هســتند. قبل از ســال 97 
که ارز 4 هزار تومان بــود نیز مراکز درمانی تســویه 
مطالبات شــرکت ها را باالی یک سال انجام می دادند 
و حتــی در یک ســری مقاطع، مطالبات شــرکت ها 
 از مراکــز درمانی به بــاالی 2500 میلیــون تومان 
رسیده بود.رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی 
ایران با اشاره به تفاوت ســاز و کار و نوع مشتری دارو 
و تجهیزات پزشــکی گفت: به لحاظ نــوع پرداخت و 
تســویه بدترین مشتری شــرکت های دارویی مراکز 
درمانی هستند که بین 25 الی 30 درصد از مشتریان 
شــرکت های دارویی با بخش های سراسری را شامل 
می شــود و باقی مانده در حدود 70 درصد داروخانه 
های بخش خصوصی در سطح کشور هستند لذا دارو 
تا حدی به دلیــل این ترکیب مشــتری که عمده آن 
بخش خصوصی است شرایط بهتری دارد، چون بخش 
خصوصی امکان تأمین و انجام تعهد را از طریق چک 
دارند، شرکت های دارویی از این اسناد )چک( بعنوان 
سند اخذ تسهیالت از منابع بانکی استفاده می کنند. اما 
این امکان برای حوزه تجهیزات به علت اینکه 85 درصد 
از مشــتریان که دولتی یا متعلق به نیازهای عمومی 
هســتند امکان صدور چک وعــده دار را ندارند ضمن 
اینکه همواره کمبود نقدینگی دارند. در نتیجه بدترین 
مشــتریان بخش دارویی به لحاظ پرداخت بیشترین 
مشتریان ما را شامل می شوند که این معضل محدود 
به ارز نیمایی نیست و مراکز درمانی حتی با کاالیا پایه 

ارزی 42000 ریالی همواره این مشکل را داشته اند.

رئيس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكی ايران: پيش بينی  الزم برای خروج از ارز 4200 تومانی و پر كردن شكاف با ارز نيمايی انجام شود

تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تامین تجهیزات پزشکی
فرسودگی تجهيزات پزشكی مراكز درمانی                                          ضوابط واردات تجهيزات پزشكی اصالح شود 

مریمبابایی
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با حضور وزیر علوم از 4 دســتاورد پارک علم و فناوری 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران رونمایی شد. 
به گــزارش وزارت علــوم، با حضور دکتــر محمدعلی 
زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر پیمان 
صالحی معــاون پژوهشــی و دکتر علــی خیرالدین 
معاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری و با همراهــی دکتر علیرضا عشــوری رییس 
ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایراناز 4 
دستاورد شرکت های مســتقر در پارک علم و فناوری 
 ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران رونمایی 

شد.
جزئیات این دستاوردها به این شرح است: تصفیه آب و 
فاضالب مجهز به فیلتر سرامیکی پیشرفته این سیستم 
با توانایی حذف کدورت و آلودگی های آبها و فاضالبها، 
ویژگی هایی شــامل مقاومــت در برابر سیســتم های 
اسیدی و بازی، سازگاری با سیستم های پیش تصفیه، 
رسوب و لخته ســازی و همچنین طول عمر مفید زیاد 
در مقایســه با دیگر سیستم های فیلتراســیون را دارا 
اســت. از جمله کاربردهای این سیستم، تصفیه آبهای 

زیرزمینی و سطحی، پیش تصفیه و آماده سازی آب دریا، 
جداسازی فلزات سنگین از آبهای زیرزمینی، سطحی و 
آبهای شور، کاهش BOD و COD در فاضالب شهری، 
پساب صنعتی و آبهای سطحی، تصفیه فاضالب شهری 
 و پســاب صنعتی برای آبیاری و رسیدن به پارامترهای

 مجاز می باشد.
وزیر علوم با حضور در یک شــرکت فنــاوری از پروژه 
توســعه دانش فنی و تکنولوژی ســاخت دمنده های 
سانتریفیوژ رونمایی کرد. بر اساس مصوبه معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری این مهم بــه مرحله اجرا 
رسیده است و پایلوت اولیه تجهیز آن برای استفاده در 
 واحدهای بازیافت گوگرد مجتمع گاز پارس جنوبی ارائه

 خواهد شد.
این دستگاه مذکور در طبقه بندی ماشین های حساس 
نفت گنجانده شــده اســت و جــزء تکنولــوژی های 
پیشرفته در بین چند کشور خارجی به شمار می رود که 
بومی سازی آن نقش مهمی در ایجاد بستر توسعه صنعت 
نفت دارد که این مهم از وابستگی به شرکت های خارجی 
کاسته و صرفه جویی ارزی ساالنه تا 30 میلیون دالر را 

در پی خواهد داشت.
رونمایی از دو اقدام شــرکت های دانش بنیان مستقر 
در ســازمان پژوهش های علمی و صنعتــی در حوزه 
صنعت هوایــی از دیگر برنامه های این مراســم بود که 
شامل اخذ مجوز از ســازمان هواپیمایی کشوری ایران 
برای طراحــی متعلقات موتورهای جــت هواپیماهای 
مســافربری و راه انــدازی مرکز تعمیــرات تخصصی 
متعلقــات موتــور هلی کوپترهــای فعــال در بخش 
 امــداد هوایی با مجوز ســازمان هواپیمایی کشــوری

است.
در ادامه از دستگاه تصفیه و پاالیش مذاب سیلیکون با 
استفاده از روش های اکسیداسیون ترکیبی در شرکت 
شمیم شریف رونمایی شد. این تجهیزات که برای یکی از 
کارخانه ها ساخته شده است، رونمایی شد. این کارخانه 
اولین تولید کننده ســیلیکون در خاورمیانه است که 
سیستم تصفیه و باز فراوری آب دور ریز برج های خنک 
کننده و تصفیه و پاالیش مذاب ســیلیکون را طراحی 
کرده و ساخته اســت.در حال حاضر تمامی نیروگاه ها، 
پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها و کارخانجات فوالد دور ریز 

آب در برج های خنک کننده دارند که با این تکنولوژی 
می توان در مصرف آب در بخــش صنعت صرفه جویی 
کرد. با انجام این طرح بیــش از 200 هزار متر مکعب 
در سال در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد.در این 
بازدید هم چنیــن وزیر علوم از محصــول »نانو نی« به 

عنوان یک فیلتر بسیار سبک و قابل حمل بازدید کرد.
با استفاده از این فیلتر قابل حمل می توان در مسافرت 
و یا کمپ به طور مســتقیم از آب دریاچــه و یا آب در 
محفظه اســتفاده کرد. این محصول امــکان چند بار 
اســتفاده را دارد.همچنین وزیر علــوم و هیات همراه 
از یک شــرکت حوزه زیســتی نانو با فعالیت در حوزه 
نانوهیدروکســی آپاتیــت بیومیمتیــک بــا کاربرد 
دندانــی، پــودر اســتخوان، خمیردنــدان، کرم ضد 
 آفتــاب هیدروکس آپاتیت کلســیم مکمــل دارویی

 و دارو بازدید کرد.
در انتهای این برنامه وزیر و همراهان از دســتاوردهای 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در نمایشگاه 
 جنب ســالن برگزاری نشســت روســای پارک های

 علمی و فناوری بازدید کردند.

رونمایی از ۴ دستاورد پارک فناوری سازمان پژوهشهای علمی صنعتی


