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سرمقاله

شرایط کاهش 
نرخ تورم 

فضــای حاکم بــر اقتصاد 
ایران مستعد افزایش تورم 
است. دلیل اصلی رشد تورم 
نوسانات شدید نرخ ارز است. 
در ماه های اخیر روند صعودی نرخ ارز منجر به ایجاد 
بستری برای رشد تورم شده است. روند تصاعدی 
نرخ ارز نیز به عوامل مختلفی بســتگی دارد که 
عوامل خارجی در ماههــای اخیر دلیل اصلی آن 

است. با افزایش...

  حمید حاج اســماعیلی، 
کارشناس اقتصادی 
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ساالنه سه تا چهار میلیارد 
دالر صرف واردات 

موبایل می شود

مرکز آمار ایران: نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه کاهش یافت

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارها
صفحه2

صفحه2

تهاتر نفت  در  قبال  ساخت  مسکن
پای   چینی ها   به   ساخت   مسکن   باز   شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که میزان 
کاربران فعال در پیام رسان های داخلی به ۳۵ میلیون 
نفر رسیده و تالش وزارتخانه ارائه بهترین خدمات 
به کاربران داخلی است. عیسی زارع پور در حاشیه 
جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
میزان استفاده مردم از پلتفرم های داخلی روز به روز 
افزایش می یابد و تا امروز بیش از ۳۵ میلیون از مردم 
کشور عضو پلتفرم های داخلی شدند. وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات افزود: به عنوان نمونه پیام رسان 
»ایتا« به ۲۱ میلیون کاربر فعال در ماه رسیده است و 
نزدیک به ۱۵ میلیون نفر از مردم کشور در پیام رسان 
»بله« فعال هســتند و پیام رسان »روبیکا« نیز ۳۸ 
میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. وی خاطرنشان کرد 
که وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات تمام تالش 
الزم را برای خدمات رســانی بهتر و با کیفیت برای 
همه پیام رسان های داخلی فراهم می کند. زارع پور 
در ادمه درباره واردات گوشی تلفن همراه و ممنوعیت 
آیفون ۱۴ نیز گفت: گوشی وسیله زندگی مردم است 
و هرگونه محدودیتی که ممکن است مشکالتی برای 
مردم ایجاد کند، حداقل باید اطالع رسانی شود ؛ در 
حال حاضر در این حوزه قدری عدم شفافیت وجود 
دارد و از وزارت صمت می خواهــم که تکلیف این 
موضوع را روشن کنند. وی عنوان کرد: البته دیروز در 
فرودگاه تصویری منتشر شد که واردات آیفون ۱۴ و 
به باال مشکالتی دارد اما در هر حال باید اطالع رسانی 
شود. وی با یادآوری اینکه این وزارتخانه در حوزه ثبت 
سفارش گوشی و محصوالت الکترونیکی مسئولیتی 
ندارد، گفت: در حال حاضر گوشی به جزو الینفک 
زندگی مردم تبدیل شــده است و باید تالش کنیم 
که اوال به سمت گوشی های تولید داخل برویم. زارع 
پور افزود: ساالنه بین سه تا چهار میلیارد دالر صرف 

واردات ۱۴ تا ۱۵ میلیون...

اجتماعی

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه اکنون 
حجم بدهی بیمارستان ها و داروخانه های دولتی به دلیل 
عدم پرداخت مطالبات شــان از سوی بیمه ها بسیار باال 
رفته است، گفت: دو فاکتور واقعی دیدن بودجه دارویاری 
و تخصیص و پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها در 

روند تامین دارو موثرند.
ســید علی فاطمی درباره وضعیت پرداخت مطالبات 
بیمه ای و بدهی دارویاری به داروخانه ها، گفت: پرداخت 
مطالبات دارویاری به داروخانه ها همچنان با تاخیر مواجه 
است. باید توجه کرد که با تاخیر در پرداخت مطالبات 
داروخانه هــا، داروخانه ها اعــم از دولتی و خصوصی به 
شــرکت های توزیع بدهکارند و شرکت های پخش هم 
به کارخانه های داروسازی و واردکنندگان بدهکارند و 
علت این ماجرا به پرداخت مطالبات از سوی سازمان های 

بیمه گر برمی گردد.
وی با بیان اینکه اگر بیمه ها مطالبــات داروخانه های 
دولتی و خصوصی را به موقع و درست پرداخت کنند، 
قاعدتا نباید مشکلی داشته باشــیم و زنجیره تامین به 
درستی عمل می کند، گفت: در حال حاضر بیمه سالمت 
دو ماه تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها دارند، تامین 

اجتماعی هم تاخیری ســه ماهه در پرداخت مطالبات 
دارد و بیمه نیروهای مســلح بیش از چهار ماه بدهی به 
داروخانه ها دارد که این تاخیرها داروخانه ها را به شدت 
تحت فشار قرار می دهد. در عین حال اخیرا سازمان های 
بیمه گر پرداخت ها را به صورت نامشخص انجام می دهند؛ 
به طوری که ۶۰ درصد بدهی را پرداخته و ۴۰ درصد را 
برای ماه بعد نگه می دارند یــا پرداخت های دارویاری و 
پرداخت های سهم بیمه را جدا انجام می دهند و حتی 
در استان های مختلف به صورت یکسان عمل نمی کنند.

فاطمی با بیان اینکه پرداخت مطالبــات دارویاری به 
داروخانه ها باید به روز باشد، گفت: زیرا وضعیت ما مشابه 
با سایر گیرندگان یارانه است. مانند یارانه سوخت، یارانه 
نان و ... که بالفاصله به جایگاه دار سوخت و نانوا پرداخت 
می کنند، اما چرا پرداخت یارانه به داروخانه ها سه ماه و 
بعضا بیشتر طول می کشد. در این صورت کار داروخانه ها 
مشکل می شــود و وقتی داروخانه پول نداشته باشد، 
نمی تواند بدهی هایش را به موقع به شرکت های پخش 
بپردازد یا بعضا ممکن است داروخانه هایی باشند که دیگر 
با سازمان های بیمه گر همکاری نکنند و بخواهند دارو را 

آزاد به بیمار بدهند. 

خوانندگان پاپ برگزاری کنســرت های خود را در 
تهران و شهرستان ها نوید می دهند و بدین ترتیب 
خوشبختانه چراغ کنســرت ها البته در حوزه پاپ 
خاموش نخواهد شد؛ اما مسئله ای که در این بین قابل 
توجه است، قیمت گذاری این کنسرت هاست؛ در حال 
حاضر اجرای فرزاد فرزین در تهران تا سقف قیمت 
۶۰۰ هزار تومان به فروش می رسد و کنسرت زانکو در 
کیش هم به قیمت ۸۰۰ هزار تومان فروخته خواهد 
شد. در روز پایانی سی وهشتمین جشنواره موسیقی 
فجر تنها دو کنسرت مجید رضوی و رضا بهرام در دو 

سانس ۱۹ و ۲۲ به روی صحنه رفت.
پس از اتمام جشنواره، کنسرت های دیگری هم در 
تهران و شهرستان ها به روی صحنه می روند که البته 
این امر با در نظر گرفتن آسیب های اقتصادی که به 
هنرمندان موسیقی و سایر فعاالن صنعت موسیقی 
وارد شد، جای خوشحالی دارد. اما مسئله ای که جای 
نگرانی دارد، افزایش قابل توجه نرخ کنسرت هاست که 
البته از سوی کنسرت گذاران چنین توجیه می شود 
که با توجه به نرخ هزینه ها در شرایط فعلی، راه دیگری 

پیش روی آنها نبوده است.
هرچنــد در بین کنســرت هــای تهــران، عمده 
قیمت گذاری بلیت تا ســقف ۵۰۰ هزار تومان بوده 
اســت ولی فرزاد فرزین کنسرت پیشــروی خود را 
با بلیت هایی تا ســقف ۶۰۰ هــزار تومان به فروش 
خواهد رساند. همچنین »زانکو« پس از اجرای قبل از 
جشنواره اش، حاال قیمت بلیت کنسرت جدیدش در 
جزیره کیش را تا سقف قیمت ۸۰۰ هزار تومان تعیین 
کرده است و این در حالی است که دیگر خوانندگان 

پاپ، کنسرت های خود را تا سقف قیمت ۷۰۰ هزار 
تومان در این جزیره به فروش می رسانند.

در نهایت اگــر بخواهیم نگاهی کلی بــه اجراهای 
پیشرو داشته باشــیم، گروه موســیقی »لیان« به 
سرپرستی محسن شریفیان که قرار است چهارشنبه 
۱۰ اسفند در تاالر وحدت به روی صحنه برود، اجرای 
خود را به مدت یک شــب دیگر برای پنجشــنبه، 
۱۱ اســفند ماه هم تمدید کرده اســت و هر دوی 
این اجراها ساعت ۲۱ برگزار می شوند. همچنین از 
جمله کنسرت های دیگری که در روزهای اخیر در 
تهران برگزار خواهند شد می توان به کنسرت فرزاد 
فرزین پنجم اسفند در ســالن میالد نمایشگاه بین 
المللی، کنســرت »زانکو« هفت ماسفند در سالن 
میالد نمایشگاه بین المللی، علی عبدالمالکی هشتم 
اسفند ماه در سالن میالد نمایشگاه، کنسرت نمایش 
 »کافه عاشقی« تا ۱۰ اسفند در پردیس تئاتر شهرزاد 

اشاره کرد. 
البته کنســرت های پیشــرو تنها به تهران محدود 
نمی شوند، بلکه افرادی از جمله میثم ابراهیمی سوم 
اسفند در ســالن پانوراما، گرشا رضایی سوم اسفند 
در مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینای همدان، 
مجید رضوی جمعه پنجم اسفند در مجتمع فرهنگی 
و هنری بوعلی سینای همدان، ناصر زینلی پنجم و 
ششم اســفند ماه در تاالر انتظار کرمانشاه و مسعود 
صادقلو ششم اسفند در کنسرت هال vip مریم در 
کیش و مهدی مرکزی ۱۵ اســفند در تاالر فرهنگ 
و هنر کرمان در سایر شهرهای ایران به روی صحنه 

می روند.

رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی 
تأکید کرد: تمایل داریم ایران و روسیه در سطح 
منطقــه ای و بین المللی نیز همکاری داشــته 
باشند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی، حجت االسالم  والمسلمین 
محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســالمی در جریان ســفر خود به 
روسیه با پریماکوف، رئیس آژانس همکاری های 
بین المللی فدراسیون روسیه دیدار و گفت وگو 

کرد.
در این دیدار که با حضور کاظم جاللی، ســفیر 
و مســعود احمدوند، رایزن فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در روسیه انجام شد، حجت االسالم 
والمســلمین ایمانی پور گفت: دولــت ایران بر 
توســعه روابط میان همســایگان تاکید دارد و 
خوشبختانه سطح روابط میان ایران و روسیه در 

مرتبه باالیی قرار دارد.
وی ابــراز امیدواری کــرد تبــادل هیأت های 
فرهنگی بین ایران و روســیه گســترش یابد و 

زمینه اجرایی شدن توافقات فراهم شود. رئیس 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با تأکید بر 
اینکه بر همکاری های فرهنگی، علمی و هنری 
دو کشور در سطح دوجانبه عالقه مند هستیم، 
اظهار داشــت: تمایل داریم ایران و روســیه در 
 ســطح منطقه ای و بین المللی نیــز همکاری 

داشته باشند.
وی در این زمینــه پیشــنهادهایی را به طرف 
روس مطــرح کرد.کاظــم جاللــی، ســفیر 
فوق العــاده و تام االختیار جمهوری اســالمی 
ایران در روســیه نیز با تبیین روابط دو کشــور 
در زمینه های مختلف، توســعه روابط فرهنگی 
را یکی از اولویت های سیاســت خارجی ایران 
و روســیه ذکر کرد و گفت: حضور دانشجویان 
ایرانی در روسیه می تواند پلی برای توسعه روابط 
باشد و مسیر را برای همکاری ها هموار کند. وی 
همچنین، توسعه سطح تعامالت فرهنگی ایران 
 و روسیه در سپهر منطقه ای و بین المللی را مهم 

و ضروری خواند.

در پی تــداوم اتهام زنی های بی پایه و اســاس 
انگلیس علیه جمهوری اسالمی ایران، خانم ایزابل 
مارش کاردار موقت سفارت این کشور در تهران 
به وزارت امور خارجه احضار شــد. رئیس اداره 
سوم غرب اروپا در این مالقات که روز سه شنبه ۲ 
اسفند انجام شد، طرح ادعاهای بی پایه و اساس 
را تداوم سیاست ایران هراسی خواند و خواستار 
توقف این رویکرد غیردوستانه دولت بریتانیا شد.

وی همچنین ضمن سیاســی کارانه دانســتن 
تحریم های جدید انگلیس افزود کشــوری که 
شــدیدترین تبعیض ها و اجحافهــا را در حق 

مهاجران و مسلمانان روا داشته و پناهجویان را بر 
خالف قوانین بین المللی باالجبار به رواندا منتقل 
می کند، در جایگاهی نیست که در مورد حقوق 

بشر سخن بگوید.
وی تصریح کرد، جمهوری اسالمی ایران در چهار 
دهه گذشته نشان داده که تسلیم جوسازی ها و 
فشار های خارجی نمی شود و بر همین اساس 
به زودی پاســخ متقابل نســبت به تحریم های 
رژیم بریتانیا را اعالم خواهد کــرد. خانم ایزابل 
مارش اعالم کرد مراتب را در اسرع وقت به لندن 

منعکس خواهد کرد.

عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شورای 
اســالمی، واردات فناوری و تخصص را یکی از 
دستاوردهای سفر رییس جمهور به چین عنوان 
کرد و گفــت: واردات تکنولوژی های مختلف به 
کشور، سبب رشد صنایع و جهش تولید در کشور 
می شود. علیرضا عباســی درباره دستاوردهای 
سفر رییس جمهور به چین و امضاء ۲۰ تفاهم نامه 
بین دو کشور گفت: در دولت های گذشته، اقتصاد 
کشور به صادرات و واردات بین چند کشور غربی 
محدود شده بود در حالی که آورده تراز تجاری با 
کشورهای اروپایی در ابتدای اجرای برجام حدود 

۲ میلیارد یورو بود.
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شورای 
اسالمی، یکی از ویژگی های سفر رییس جمهور 
به چین را افزایش تراز تجاری بین دو کشور عنوان 
کرد و افزود: کشور درگذشته خود را از منبع عظیم 
و ظرفیت شرق آســیا محروم کرده بود. اما اگر 
بخواهیم سیاست خنثی سازی تحریم ها را دنبال 
کنیم، باید چتر روابط خود را باکشورهای مختلف 
افزایش دهیم که افزایش تراز تجاری ایران با چین 

در تامین همین سیاست است.
وی با اشــاره عضویت ایران در سازمان های بین 
المللی که در دولت سیزدهم در حال انجام است، 
عنوان کرد: رویکرد دولت فعلی در توسعه روابط 
همســایگی و منطقه ای به عضویــت ایران در 
سازمان های منطقه ای چون شانگهای، بریکس 
و اورآسیا منجر شده است که این ظرفیت سبب 
کاستن از آثار تحریم ها می شود. نماینده مردم 
کرج در مجلس یکی از اثرات سفر رییس جمهور 
به چین را سرمایه گذاری در حوزه راهسازی عنوان 
کرد و اظهار داشت: کشور به بهبود زیرساخت های 
مهمی در شــبکه ریلی و راه و ترابری نیاز دارد و 
برای رسیدن به این هدف باید از سرمایه گذاری 

و تخصص کشورهایی نظیر چین استفاده کنیم.
عباســی با تاکید بر دوری از عقد قرارداد برای 
واردات کاالهای مصرفی با کشــورهای اروپایی 

اظهار داشت: اینکه به عنوان مثال با کشورهای 
اروپایی برای خرید لوازم خانگی قرارداد تجاری 
امضاء کنیم، مشــکالت زیرساخت های کشور و 
کمبودهایی که در این حوزه وجــود دارد، رفع 
نخواهد شــد. اما اگر تکنولــوژی فناوری های 
مختلف را به کشور وارد کرده و تولید بخش های 
مختلف صنعتــی را ارتقاء دهیــم، در حقیقت 
جهشی در ارتقاء صنعت کشور انجام خواهد شد. 
این نماینده مجلس با اشاره به تاثیر سفر رییس 
جمهور به چین در حوزه کشاورزی اظهار داشت: 
در حوزه ارتقاء علم و فناوری در حوزه کشاورزی 
با کشــور چین قراردادهای خوبی منعقد شد و 
این روابط به توســعه، تجهیز و نوسازی اراضی 
که می تواند برای افزایش سطح زیر کشت، تولید 
غالت و قرار گرفتن در الگوی کشــت موثر واقع 

شود، منجر می شود.
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: ســاالنه حدود یک میلیون 
تن برنج وارد کشور می شود در حالی که با بهره 
گیری درســت از اراضی قابل کشت در سواحل 
شمالی، می توان بخش اعظمی از این نیاز را در 
داخل رفع کرد. وی یکی از محورهای توافق ایران 
و چین در سفر آیت اهلل رئیسی به پکن را بهسازی 
و زهکشــی اراضی نوار شمالی کشــور با هدف 

ارتقای تولید محصوالت کشاورزی بوده است.
عباسی خاطرنشان کرد: در بخش تهاتر برخی از 
محصوالت کشاورزی نیز قراردادهای مناسبی 
بین دو کشور رد و بدل شده است. چرا که کشور 
در برخی از اقالم افزایــش تولید دارد و صادرات 
آنها به ویژه در حوزه کشاورزی می تواند در بهبود 
شرایط اقتصادی کشور تاثیر به سزایی ایفا کند. 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور ۲۴ 
بهمن ماه به دعوت همتای چینی خود به پکن 
سفر کرد؛ امضای ۲۰ سند همکاری، صدور بیانیه 
همکاری های مشترک ایران و چین و نهایی شدن 

هشت قرارداد اقتصادی دستاورد این سفر بود.

معاون اداره کل بیمه گری و درآمد ســازمان بیمه 
ســالمت ایران با تاکید بر اینکه بیمه سالمت ایران 
با حمایت از پناهندگان آســیب پذیــر، به کاهش 
هزینه های درمانی آنها کمک می کند، گفت: در حال 
حاضر قریب به ۱۲۰ هزار نفر از اتباع خارجی با استفاده 
از کمک های بین المللی و قریب به ۵۰ هزار نفر نیز با 
اســتفاده از منابع داخلی جمهوری اسالمی ایران از 

مزایای بیمه سالمت برخوردار هستند.
جمشید شایانفر گفت: درخصوص خدمات سازمان 
بیمه ســالمت ایران به اتباع و پناهنــدگان، گفت: 
اولین توافق همکاری مشترک سازمان بیمه سالمت 
ایران و کمیســاریای عالی پناهندگان مســتقر در 
جمهوری اســالمی ایران در خصوص اجرای پروژه 
تأمین دسترسی به بیمه پایه سالمت همگانی برای 
پناهندگان در جمهوری اسالمی ایران )بسته جامع 
خدمات بیمه پایه سالمت شامل خدمات سرپایی، 
بستری و بستری موقت( در اکتبر سال ۲۰۱۵ میالدی 

به امضا رسید که همچنان نیز استمرار دارد.
وی افزود: پیش از توافق مورد نظر نیز اتباع خارجی 
به خصوص بیماران خاص و صعب العالج با معرفی 
وزاررت کشور تحت پوشــش بیمه پایه سالمت قرار 

می گرفتند.
او تصریح کرد: به دنبال انعقاد تفاهم نامه مورد نظر، 
تمامی پناهندگان معرفی شــده ساکن ایران مشابه 
اتباع ایرانی تحت پوشش بیمه پایه سالمت قرار گرفته 
و از مزایای بسته جامع پایه بیمه سالمت کشور، شامل 
خدمات مشابه با خدمات ارائه شــده به اتباع ایرانی 

از جمله درمان سرپایی، بســتری و بستری موقت 
برخوردار شدند.

وی افزود: البته با اجرای این پروژه، تمامی پناهندگان 
از جملــه آنانی که مبتــال به بیماری هــای خاص 
)هموفیلی، تاالسمی، بیماران دیالیزی، پیوند کلیه، 
MS( و صعب العالج بودند نیز از خدمات بیمه ای این 

سازمان بهره مند شدند.
شایانفر تاکید کرد: پوشش بیمه پناهندگان، مشکالت 
آنان را در زمینه تامین سالمت و دسترسی به خدمات 
بیمه پایه سالمت مرتفع کرده و مشکالت مالی مربوط 
به هزینه های خدمات مراقبت های بهداشتی، درمانی 
و جراحی های کمر شکن از جمله جراحی مغز، قلب 
و همچنین نگهداری کودکان نــارس در NICU و 
برخورداری مادران باردار از خدمات مربوط به زایمان 
و داروهای گران قیمت را کاهش داده و در این زمینه 
سازمان بیمه سالمت ایران، حفاظت مالی گروه مورد 
نظر را بدون دســت چین کردن پناهندگان و ایجاد 

شرط سالمت در بیمه پایه بر عهده داشته است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قریب به ۱۲۰ هزار 
نفر از اتباع خارجی با استفاده از کمک های بین المللی 
و قریب به ۵۰ هزار نفر نیز با استفاده از منابع داخلی 
جمهوری اســالمی ایران از مزایای بیمه ســالمت 
برخوردار هستند، اظهار کرد: ۱۰۰ درصد حق بیمه 
ســاالنه، برای حدود ۱۲۰هزار پناهنده آسیب پذیر 
تحت پوشش به خصوص مبتالیان به بیماری های 
خاص و اعضای خانواده های آنان، توسط کمیساریای 

عالی پناهندگان پرداخت می شود.

احضار کاردار موقت انگلیس به وزارت امورخارجه  حجم باالی بدهی های داروخانه های دولتی

واردات فناوری، از دستاوردهای سفر رییس جمهور به چین است

۱۷۰ هزار تبعه خارجی تحت پوشش بیمه سالمت

سياسیفرهنگی 

بلیت های ۶۰۰ هزار تومانی فرزاد فرزین

همکاری های فرهنگی ایران و روسیه در سطح بین المللی 



اقتصاد2
ایران

سرگردانی خریداران ربع سکه 
بورسی

بانــک مرکزی اعــام کرده بــود خریداران 
ربع سکه بورسی بعد از ۵ روز کاری می توانند 
سکه خود را از خزانه بانک رفاه دریافت کنند. 
بــه ازای هــر روز دیرکرد در زمــان تحویل 
هم بانک رفاه ۱۰۰ تومــان از متقاضی پول 

می گیرد.
حاال مخاطبــان می گویند که بعــد از خرید 
ربع سکه وقتی به ســایت بانک رفاه مراجعه 
می کنند امکان تعیین زمان بــرای دریافت 
وجود ندارد. افرادی هم که اخیرا موفق به ثبت 
شــده اند زمان دریافت سکه شان آخر اسفند 
است. بانک رفاه دلیل این زمان بندی دریافت 
را ازدحام مشتریان متقاضی اعام کرده است. 
درحالی که متقاضی بعد از ۵ روز کاری اجازه 
دریافت سکه را ندارد اما باید هزینه انبارداری 

برای چندهفته را پرداخت کند.

۲۰۰ هزار میلیارد تســهیالت 
برای ازدواج و فرزندآوری 

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: 
ما در تبصــره ۱۶ الیحه به مســائل ازدواج، 
فرزندآوری و ودیعه مســکن پرداختیم و بر 
همین اساس ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه 
برای این حوزه اختصاص دادیم. شمس الدین 
حســینی رئیس کمیســیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۲ با تشــریح جزئیاتی از روند بررســی 
الیحه بودجه در کمیســیون تلفیق گفت: ما 
از ابتدای آغاز به کار کمیســیون تلفیق ۵۰ 
جلسه رسیدگی برگزار کردیم که ۱3 جلسه 
صرف بررســی کلیات و 37 جلسه نیز صرف 
بررســی جزئیات بودجه شــد.  وی افزود: به 
عبارتی دیگر ۴۶۰۰ نفر ســاعت در جلسات 
تلفیق وقت صرف بررسی بودجه شد که با کل 
وقت اختصاص یافته به بررسی بودجه ۱۴۰۱ 
برابری مــی کند. همچنین تفاوت بررســی 
بودجه سال ۱۴۰۲ با بودجه سال جاری این 
بود که ما پیش از بررسی پیشنهادات، تبصره 
های مهم از جمله تبصره یک، ۱۲، ۱۴ و ۱8 
را در یک کارگروهی متشکل از اعضای هیئت 
رئیســه کمیســیون تلفیق و نمایندگانی از 
شورای نگهبان و مرکز پژوهش ها و همچنین 
نمایندگان دولت و سازمان برنامه مورد بررسی 
قرار دادیم تا ابتدا یک جمع بندی کارشناسی 
درباره این تبصره شکل بگیرد که همین اقدام 
موجب افزایش انسجام تبصره های مهم شد. 

رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲ با بیان این که ســقف بودجه به میزان 
3۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از دو درصد 
افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: از آنجا 
که پیشنهاد اختصاصی ســهمیه ۱۵ لیتری 
به خانوار فاقد خودرو نتوانســته بود دو سوم 
رای  اعضای تلفیق را کسب کند، بنابراین در 
گزارش نهایی تلفیق نیــز موضوعی مبنی بر 
اختصاص چنین ســهمیه ای  به خانوار فاقد 

خودرو وجود ندارد. 
حســینی عنوان کرد: ما در تبصره ۱۶ الیحه 
به مسائل ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن 
پرداختیم و بر همین اساس ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان بودجه برای این حوزه اختصاص دادیم. 
ما همچنین در مصوبه ای به بانک ها با اجازه 
وزیر اقتصاد مجوز دادیم که اموال مازاد خود را 
فروخته و همچنین بانک های دولتی بتوانند با 
تضمین دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان )همت( 
اوراق مالی تا پنج ســال منتشر کنند و منابع 

حاصله صرف افزایش سرمایه بانک ها شود.

خبر

مرکز آمار ایــران اعام کرد 
نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۴۰۱ 
نزولی شــد و به 3,۵درصد 
رسید که در مقایسه با دی ماه 
۰.8واحد درصد کاهش داشته 
اســت. مرکز آمار ایران اعام کرد: نرخ تورم نقطه ای در 
بهمن ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵3,۴ درصد رسیده است؛ یعنی 
خانوارهای کشور به طور میانگین ۵3.۴ درصد بیشتر از 
بهمن ۱۴۰۰ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل 
۲,۱ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« با 
افزایش ۱.3 واحد درصدی به 7۰,۵ درصد رســیده و 
گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ۲.3 
واحد درصدی به ۴3.۵ درصد رســیده است. نرخ تورم 
نقطه ای برای خانوارهای شهری ۵۲,7 درصد می باشد 
که نســبت به ماه قبل ۲.۱ واحد درصد افزایش داشته 
است؛ همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۶.7 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.8 واحد درصد افزایش 

داشته است.
نرخ تــورم ماهانه بهمن ۱۴۰۱ به 3,۵ درصد رســیده 
که در مقایســه با همین اطاع در ماه قبل، ۰,8 واحد 
درصد کاهش داشته اســت. منظور از نرخ تورم ماهانه، 
درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نســبت به ماه قبل 
می باشد. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« ۴.7 درصد و برای گروه عمده 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« ۲.7 درصد بوده است.
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شــهری و روستایی 
به ترتیب 3,۴ درصد و ۴ درصد می باشد که نسبت به ماه 
قبل برای خانوارهای شهری ۰,9 واحد درصد کاهش و 

برای خانوارهای روستایی ۰,3 واحد درصد کاهش داشته 
است. نرخ تورم ساالنه بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای 
کشور به ۴7,7 درصد رسیده است که نسبت به همین 
اطاع در ماه قبل، ۱,۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد. 
نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره 

مشابه قبل از آن می باشد.
همچنین نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شهری و 
روستایی به ترتیب ۴۶,9 درصد و ۵۱.7 درصد می باشد 
که برای خانوارهای شــهری ۱.۴ واحد درصد افزایش 
و برای خانوارهای روســتایی ۱.7 واحد درصد افزایش 

داشته است.
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »ســبزیجات« )فلفل دلمه ای، بادنجان و کاهو( و 

گروه »انواع گوشــت« )گوشت گوسفند، گوشت گاو یا 
گوساله و انواع ماهی( می باشد. در گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمات«، گــروه »حمل ونقل« )انواع 
اتومبیل ســواری و الســتیک اتومبیل(، گروه »هتل 
و رســتوران« )انواع غذاهای سروشــده در رستوران( 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در بهمن ماه ۱۴۰۱ برای 
دهک های مختلف هزینه ای از ۴۵,۱ درصد برای دهک 

دهم تا ۵۴.9 درصد برای دهک اول است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است واقعیت این است 
که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی اعتمادی 
مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم 
شــدت بگیرد. حجت میرزایی درباره وضعیت تورم در 
اقتصاد کشور می گوید: تورم هم یک شاخص سنجش 
ثبات اقتصادی و هم ســنجش ســطح رفاه است و هم 

این که به شدت در سطح رفاه و شکل گیری ذهنیت مردم 
تاثیرگذار و تعیین کننده است. وی افزود: باور جدی این 
است که تورم در ایران تا حد بسیار زیادی ناشی از افزایش 
نرخ ارز است و شواهد جدی هم برای آن وجود دارد، اما 

تنها عامل نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چند عامل دیگر 
هم روی تورم موثر است. یکی سفته بازی اماک و رفتار 
غیرمسووالنه برخی بنگاه های اقتصادی فعال در بازارهای 
مالی در بازار مسکن شهری و بازار ارز است. یکی از عوامل 
هم ممکن است ریشه در ســازوکارهای فاسد واردات 
داشته باشد. بخشی هم ریشه در کسری بودجه و افزایش 
حجم نقدینگی دارد. میرزایی متذکر شد: این ۴ عامل را 
باید به عنوان عوامل اصلی افزایش تورم در کشور در نظر 

بگیریم و هر ۴ عامل با قدرت فعالند.
وی گفت: واقعیت این است که همه شــواهد در کنار 
انتظارات تورمی و بی اعتمادی مردم حاکی از این است 
که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد. این عوامل 
تاثیر خود را روی سرعت گردش پول می گذارد و مردم 
بسیاری از خریدهای آینده خود را به صورت پیش رس 

امروز انجام می دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود: مردم برای حفظ قدرت 
خرید خود تا آن جایی که می توانند، بخشی از نقدینگی 
یا سپرده های بانکی خود را تبدیل به دارایی می کنند؛ 
اگرچه این پول مجددا در شبکه بانکی برمی گردد، اما 
ســرعت گردش پول را افزایش می دهد. کمااین که در 
دوره هایی مثل هفته های اخیر که قیمت ارز روند افزایشی 
دارد، تمایل به جایگزینی ارز، طا و سکه برای خانوارهایی 
که نقدینگی نسبتا کمتری دارند و جایگزینی با خودرو یا 
ملک برای خانوارهایی کــه نقدینگی بزرگ تری دارند، 
افزایش پیدا می کند. میرزایی خاطرنشان کرد: به هرحال 
به نظر می رسد ما در سال ۱۴۰۱ از تورم ۵۰ درصد عبور 
می کنیم و آثار این افزایش نرخ ارز، خیلی زود خود را در 

نرخ های تورمی باالتر نشان می دهد.

مرکز آمار ایران: نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه کاهش یافت

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارها

وزیر تعاون: 
هیچ بدهی به بانک ها نداریم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 88 هزار 
میلیارد تومان از بدهی انباشته شده صندوق 
تامین اجتماعی به کمک دولت پرداخت شد 
و در حال حاضر هیچ بدهی به بانک ها نداریم. 
سید صولت مرتضوی در حاشیه هیات دولت 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در صندوق 
فوالد و سایر صندوق ها که به شدت با کسری 
بودجه مواجــه بودیم. از دولت بــرای اینکه 
سخاوتمندانه کسری بودجه تامین اجتماعی 
و سایر صندوق ها را تامین کرد تشکر می کنم.

مرتضوی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ دولت در 
دو مرحله به صندوق ها کمک کرد؛ اوالً بدهی 
انباشــته شــده صندوق تامین اجتماعی که 
صندوق تامین اجتماعی در اعداد بزرگترین 
بدهکاران بانکی بود با کمکی که دولت انجام 
داد، 88 هزار میلیــارد تومان بدهی پرداخت 

شد و با بانک های عامل تسویه شد.
وی افزود: از ســوی دیگر در شــورای عالی 
اقتصادی و با اهتمامی که ســران قوا داشتند 
حدود ۱3۰ هزار میلیــارد تومان که نزدیک 
به ۱۱۰ هزار میلیارد تومــان آن از مطالبات 
معوق صندوق ها بــود را دولت تصویب کرد، 
سهام شرکت نفت شازند را به تامین اجتماعی 
و ســایر صندوق ها که البته یک بخشی هم 
متعلق به مطالبات بنیاد شهید بود را پرداخت 
کرد. خوشبختانه تشریفات اداری آن طی شد 
ما االن که در خدمت شــما هستیم ریالی به 
بانک ها بابت مازاد برداشــت بدهکار نیستیم 

و از این بابت بسیار جای تقدیر و تشکر دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در 
بودجه ۱۴۰۲ هم برای صندوق ها از محل های 
مختلف تامین منابع شده است؛ نخست اینکه 
دوباره واگذاری سهام شــرکت ها پیش بینی 
شده است و عاوه بر آن تهاتر نفت پیش بینی 
شده اســت. در شــورای عالی اقتصادی هم 
پیشنهادات جدیدی مطرح است که اگر این 
پیشــنهادات محقق شــود به اعتقاد ما سال 
۱۴۰۲ تقریباً بخــش اعظمــی از مطالبات 
صندوق ها از دولت اخذ می شــود. مرتضوی 
گفت: در حــال حاضــر بالغ بــر 9۰ درصد 
هزینه های صندوق بازنشســتگی کشوری را 

دولت تأمین می کند.
وزیــر کار دربــاره تعیین حداقــل حقوق و 
دســتمزد اظهار کرد: تیم های کارشناسی با 
شــاخص های متعدد و متنوعی که قانونگذار 
پیش بینی کرده است شــاخص ها را بررسی 
می کننــد. وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
دربــاره تعیین حقوق و دســتمزد بیان کرد: 
شــورای عالی کار که متشــکل از سه بخش 
اســت، بخش اول نماینــدگان دولت، بخش 
دوم نمایندگان کارگــران و بخش دیگر هم 
نماینــدگان کارفرمایان هســتند و اصل بر 

سه جانبه گرایی است.
مرتضوی بیان کرد: انشــاءاهلل در اســفندماه 
جلسات مختلفی را تشــکیل می دهیم آنچه 
حق و عدل باشد در چارچوب قوانین و مقررات 
و با رعایت اصــل ســه جانبه گرایی تصمیم 
مناسب اتخاذ خواهد شد. امیدوار هستیم که 
تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را 

به دستگاه های مختلف برای اجرا اباغ کنیم.

8/5 میلیون حســاب جاری و 
شخصی تفکیک شده است

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت:طبق گزارش 
بانک مرکزی این کار حداقل برای 8/۵ میلیون 
حساب جاری و شــخصی تفکیک شده است 
که تکمیل آن به عهده دوستان بانک مرکزی 
است. سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه 
هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
حواشی منتشر شده درباره نشست خبری اش 
گفت: ســوال درباره حکمرانی اقتصادی بود 
 که به تفصیل در مورد آن صحبت کردم. وزیر 
امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: من پاسخ آن 
سوال را مفصا دادم و اتفاقات را در حکمرانی 
اقتصادی به طور کامل تشــریح کردم اما آن 
خبرگزاری شــیطنت کرد و فقــط از عبارات 
ابتدایی صحبتم استفاده کرد. وی با اشاره به 
تفکیک حساب های شخصی و تجاری، افزود: 
طبق گزارش بانک مرکزی این کار حداقل برای 
8/۵ میلیون حساب انجام شده و تکمیل آن به 
عهده دوستان بانک مرکزی است. خاندوزی 
درباره آسیب کسب و کارهای اینترنتی گفت: 
وزیر ارتباطات در کارگــروه اقتصاد اینترنتی 
پیشنهاداتی را آورده بود که باید درباره مصوب 

شدن آن باید از او سوال کرد.
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در روزهــای اخیــر شــاهد کمبود عرضــه تایر 
)الستیک( در بازار هستیم؛ موضوعی که درگذشته 
نیز مشاهده شده بود. بر اساس اظهارات سخنگوی 
انجمن تایر، تولید و توزیع تایر طبق روال گذشته 
ادامه دارد؛ اما عده ای به علت تفاوت شدید قیمت 
در دو سوی مرز، تایرهای دولتی را به کشورهای 

همسایه قاچاق می کنند.
در روزهــای اخیــر شــاهد کمبود عرضــه تایر 
)الســتیک( در بــازار هســتیم، موضوعــی که 
درگذشته نیز مشاهده شده بود. مطابق با آمارهای 
رســمی تایرســازان داخلی، ۲۵9 هزار تن انواع 
تایر خودروهای سواری، وانتی، باری و اتوبوسی، 
کشاورزی و ماشین آالت راه سازی و صنعتی را در 
سال ۱۴۰۰ تولید کردند. همچنین تولیدکنندگان 
تایر از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۱9۶ هزار 
تن انواع تایر خودروهای سواری، وانتی، اتوبوسی، 

کشاورزی، راه سازی و صنعتی تولید کردند.
این آمار در هم ســنجی با ســال گذشــته، رشد 
یک درصدی را نشــان می دهد درواقع این میزان 
تولید شامل ۱8 میلیون و ۴۲۰ هزار و 87۶ حلقه 
تایر است که از این نظر در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته ۲ درصد رشد داشته است. با وجود 

این رشد، اما در روزهای شاهد شرایطی عجیبی در 
بازار تایر هستیم، شرایطی که به فروش تایر دولتی 
منجر شد، حتی تارنماهایی نیز به جهت خرید تایر 
معرفی شد؛ اما همچنان مشــکات تایر در بازار 
مشهود است. اما علت کمبود تایر در بازار چیست؟

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران 
در خصوص کمبود عرضه تایر در بازار اظهار داشت: 
تولید و توزیع تایر در کشــور کماکان طبق روال 
گذشته ادامه دارد؛ اما عده ای به علت تفاوت شدید 
نرخ ارز نیمایی و آزاد، تایرهای دولتی موجود در 
بازار را جمع آوری کرده و به کشــورهای همسایه 
قاچاق می کنند. او افزود: انجمن صنعت تایر ایران 
چندین بار درخواست داشته اســت که انحصار 
صادرات تایر فقط در اختیار تولیدکنندگان داخلی 
باشد و کسی غیر از تولیدکنندگان نتواند تایر صادر 
کند؛ زیرا این موضوع به دلیل خرید ریالی و فروش 
آن با دالر باعث اختال در بازار داخلی خواهد شد.

تنها ادامه داد: متأسفانه، تاکنون درخواست های 
انجمن صنعت تایــر در خصوص انحصار صادرات 
تایر مورد موافقت قرار نگرفته است، از طرفی اگر 
صادرات تایر در انحصار تولیدکنندگان باشد، بازار 
داخلی و همچنین صادرات به خوبی تنظیم خواهد 

شد. به گفته سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران، 
کاهش روزبه روز ارزش ریــال و به تبع آن افزایش 
قیمت مواد اولیــه، باعث باالرفتــن قیمت تمام 
شده تولید تایر شده اســت. وی تصریح کرد: به 
سبب افزایش هزینه ها، درخواست افزایش قیمت 
توسط انجمن تولیدکنندگان تایر ارائه شد؛ اما با 

این موضوع موافقت نشده است.
ســخنگوی انجمن صنعت تایر ایــران در ادامه 
پیرامــون اینکه مجــوز افزایش قیمــت باید در 
اختیار انجمــن صنعت تایر باشــد، گفت: طبق 
قوانین ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان، 
تولیدکنندگان می توانند ۱7 درصد سود بر اساس 
قیمت تمام شده دریافت کنند، بهتر است افزایش 
قیمت نیز در اختیار انجمن صنعت تایر باشــد و 
فقط نظارت به منظور مقابله بــا تخلف و دریافت 

سود بیش از حد، صورت پذیرد.
تنهــا تأکید کــرد: اگر قیمــت تایــر در اختیار 
تولیدکنندگان باشد انگیزه تولید، سرمایه گذاری، 
جذب نقدینگی از بانک ها و توسعه صنعت تایر و 
همچنین تأمین نیازهای روزافزون تایر در کشور 
افزایش پیدا خواهد کــرد. او در بخش دیگری از 
اظهارات خود گفت: در حال حاضر تایرســازان، 

الستیک خودروهای ســواری که اصلی ترین نیاز 
بازار اســت را به راحتی تولید و تأمین می کنند، 
حتی به سبب تولید بیش از نیاز کشور، تایرسازان 
قادر هستند، مازاد الستیک تولیدی را صادر کنند. 
ســخنگوی انجمن صنعت تایر ایران در خصوص 
میزان تولید تایر خودروهای ســنگین نیز اظهار 
داشــت: تایر خودروهای ســنگین دو نوع بایاس 
و رادیال دارد کــه تایرهای بایاس بیــش از نیاز 
بازار تولید می شود، البته همه کارخانه ها از تمام 
ظرفیت خود استفاده نمی کنند و این امر به علت 

عدم فروش است.
او افزود: البته در خصوص تایرهای رادیال اوضاع 
متفاوت است و تنها دو واحد تولیدی مشغول به 
فعالیت هستند، در نتیجه به سبب پاسخگویی نیاز 
بازار، الزم است واردات صورت گیرد که این عمل 
نیز در حال انجام است. تنها در پایان ضمن اشاره 
به عدم حمایت دولت از تایرســازان گفت: دولت 
در تمامی صنایع به منظــور حمایت تمهیداتی را 
مدنظر قرار دهد، یکی از این موارد، حضور فعالین 
اقتصادی در سفرهای خارجی دولت مردان است 
و امید داریم به منظور بازاریابــی صنایع این امر 

محقق شود.

مدیرعامل شــرکت پاالیش و پخش فراورده هــای نفتی گفت: 
افزایش قیمت بنزین در بودجه مطرح نشــده و موضوع افزایش 
قیمت مطرح نیســت. جلیل ســاالری در جمع خبرنگاران در 
پاسخ در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده و 
تخصیص بنزین نوروزی، اظهار کرد: هیچ برنامه ای برای افزایش 
قیمت بنزین وجود ندارد و تا کنون برای تخصیص سهمیه بنزین 
نوروزی تصمیم گیری نشده اســت. وی افزود: در ایام عید شاهد 
افزایش مصرف هستیم و در شرایط کنونی میانگین مصرف ۱۰3 

تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است.
وی با اشــاره به تحویل بنزین به خانواده هایی که بنزین خودرو 
ندارند، گفت: پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مطرح شده که بنده 
اطاع ندارم که تاکنون رای آورده است یا خیر؛ بعد از کمیسیون 
تلفیق وارد صحن علنی خواهد شد و نهایتا در قانون بودجه تعیین 
تکلیف می شود و تاکنون پیشنهادی در این راستا به ما داده نشده 
است. ساالری اضافه کرد: ضمن این که این دسته از افراد می توانند 
از ظرفیت کارت هایی که در جایگاه ها قرار دارند کماکان استفاده 

کنند. وی ادامه داد: در این ایام با توجه به این که سوخت رســانی 
به نیروگاه ها را برعهده داشــتیم و با توجه به شــرایط سرد سال 
می بایست ســوخت حمل و نقل را پوشــش می دادیم به طوری 
که روزانه حدود 8۵ میلیون لیتر نفــت گاز باید در بخش حمل 
و نقل توزیع می شد همچنین ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین را جابه جا 
می کردیم لذا باید برای این مساله مدیریت صورت می گرفت تا در 

مجاری عرضه توقف اتفاق نیفتد.
مدیرعامل شــرکت پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی با بیان 
این که همکاران ما در مجموعه مدیریت اقداماتی را انجام دادند 
که با اســتفاده از این اقدامات توانستیم تامین سوخت زمستانی 
را مدیریت کنیم، گفت: در حوزه بنزین ۴۰ لیتری باید گفت که 
موضوع روی بنزین ۴۰ لیتری نیست در برخی از مواقع محدودیت 
وجود ندارد و بحثی از محدودیت عرضه ســوخت نیست اما در 
فصول سال که نتوانیم سوخت را جابه جا کنیم یکسری اقدامات را 
در برخی مناطق پیش بینی می کنیم که فعا این موضوع در تهران 

و کانشهرها مطرح نشده است.

مقدمات تهاتر نفت در قبال اجرای پروژه های مسکونی فراهم شده و در 
اولین گام قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان از این طریق به طرح نهضت 

ملی مسکن اختصاص پیدا کند.
به گزارش ایســنا، از حدود یک ســال قبل دولت و مجلس به بررسی 
چارچوبی برای تهاتر نفت با پیمانــکاران پروژه های عمرانی وزارت راه 
و شهرسازی پرداختند. یکی از این برنامه ها طرح نهضت ملی مسکن 
است. به نظر می رسد اخیرا اولین قدم ها برای اجرای این هدف با تامین 
۲۰ هزار میلیارد تومان برداشته شــده و به زودی این رقم به این پروژه 
تزریق می شود. در جلسه ای با حضور رئییس هیأت عامل صندوق ملی 
مسکن، اعضای هیأت عامل این صندوق و جمعی از مدیران وزارت راه و 
شهرسازی و وزارت نفت، روش های تأمین مالی از محل اعتبار تهاتر نفت 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مسعود رهنماـ  رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در این خصوص 
گفته است: پس از رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، مقدمات 
تخصیص مستقیم بخشی از درآمد فروش نفت به صندوق ملی مسکن 
فراهم شده است. در اولین قرارداد تهاتر نفت مقرر شد معادل ۲۰ هزار 

میلیارد تومان از این محل توسط صندوق ملی مسکن مستقیما به پروژه 
های کان نهضت ملی مسکن تزریق شود.

وی افزود:  در مدت چهار ماهه از شــروع به کار صندوق ملی مســکن 
تا کنون توانســته ایم بیش از 3۱ هزار میلیارد تومــان در قالب جذب 
۴۰۰۰ میلیارد تومــان از منابع قانون بودجه عمومــی ۱۴۰۱، بالغ بر 
۲۰۰۰ هزارمیلیارد تومان از محل خط اعتباری مســکن مهر، بالغ بر 
۵7۰۰ میلیارد تومــان از محل مالیات بر خانه هــای لوکس و خالی و 
 ۲۰  هزار میلیارد تومان از محل اباغ اعتبــار تهاتر نفت، تآمین مالی 

کنیم.
بنابراین گزارش هنوز مشخص نشده که شرکت های خارجی در فرآیند 
دریافت نفت در برابر احداث مسکن ورود کرده اند یا داخلی. اما با توجه 
به بحث تحریم ها تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن می تواند گشایش 
خوبی در جهت اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن باشد؛ بخصوص در 
شرایطی که بانک ها بجز بانک مسکن طی یک سال اخیر تمایلی برای 
اختصاص منابع به این طرح نداشــتند و طرف تقاضا هم توانایی کافی 

برخوردار نبود.

الستیک در بازار نایاب شد

تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن جدی شدافزایش قیمت بنزین مطرح نیست

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

شرایط کاهش نرخ تورم 
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی 

فضای حاکم بر اقتصاد ایران مستعد افزایش تورم است. دلیل اصلی رشد تورم نوسانات شدید نرخ ارز است. در ماههای اخیر روند صعودی نرخ ارز منجر به ایجاد بستری برای رشد تورم شده است. روند تصاعدی نرخ ارز 
نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد که عوامل خارجی در ماههای اخیر دلیل اصلی آن است. با افزایش نرخ ارز تمامی بازارها بخصوص بازار کاالهای اساسی دستخوش تحول و رشد قیمتها می شوند. وابستگی اقتصاد به 
درآمدهای ارزی بسیار زیاد است. بنابراین طبیعی است که افزایش نرخ ارز بر بازارهای مختلف تاثیر بگذارد. از سوی دیگر به رغم اعام بانک مرکزی و آمارهای رسمی در رابطه با کنترل تورم، شواهدی دال بر کاهش 

تورم دیده نمی شود. سازوکارهای مهار نرخ ارز موفق عمل نکرد و در ماههای اخیر سرعت رشد بسیار تشدید شد. 
حال باید منتظر ماند و دید آیا بانک مرکزی با سیاست های جدید خود می تواند در کنترل و از همه مهم تر ثبات نرخ ارز موفق عمل کند یا خیر. این در حالی است که پیش بینی ها از شرایط اقتصادی ایران نشان می 
دهد با توجه به مشکات خارجی ایجاد شده ممکن است روند رشد نرخ ارز در ماههای آینده ادامه یابد. بنابراین رشد تورم و افزایش آهنگ رشد تورم دور از انتظار نخواهد بود. تشدید تحریم ها بخصوص بعد از تحوالت 

چند ماه اخیر نیز مزید بر علت شده است. همچنین با توجه به نزدیک شدن به ایام پایان سال تقاضا برای ارز بیشتر خواهد شد و این اتفاق به افزایش قیمت ارز منجر می شود.
اگر دولت واقعا تصمیم به مدیریت و کنترل تورم در اقتصاد دارد باید عوامل اساسی تورم زا را در کشور مدیریت و اصاح کند. اولین آنها تورم ساختاری است. تورم ساختاری به این معنی که در کشور هزینه ها و منابع کشور 
متعادل و همخوان نیستند. یعنی دولت هزینه های زیادی دارد. همیشه منابعی کمتر از هزینه ها دارد و مجبور است همه ساله برای تامین هزینه ها اقداماتی را انجام دهد که تورم زاست مثل استقراض از بانک مرکزی.

موضوع دیگری که ایجاد تورم در اقتصاد می کند نابسامانی های اقتصادی ناشی از شوک های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که شرایط اقتصاد کشور را با بحران روبرو می کند مانند تحریم ها. تحریم ها که یکی از عوامل 
اساسی در اقتصاد کشور است گرچه ساختاری نیست و ناشی از مدیریت نیست اما همیشه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و در دو بخش واقعی و غیرواقعی که همان بار روانی در جامعه هست تورم را به شدت باال برد است.
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معاون دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداری 
درباره احتمال افزایش نرخ بلیت اتوبوس، سواری 
کرایه و مینی بوس در ایام نوروز تاکید کرد: تا به 
این لحظه قیمت بلیت ها افزایش پیدا نکرده و با 
همان قیمت ها قبل پیش فروش در حال انجام 
اســت. مهدی حاج علی درباره برنامه ریزی های 
انجام شــده برای فروش بلیت بــرای ایام نوروز 
1402 اظهار داشت: پیش  فروش اینترنتی بلیت 
نوروزی از یکم اســفند ماه آغاز شده و و از هفتم 
اسفند ماه هم پیش فروش حضوری در کنار پیش 

فروش اینترنتی انجام می شود.
وی گفت: زمــان اجرای طرح نــوروزی فروش 
بلیت از 24 اســفند ماه امســال تا 15 فروردین 
ماه 1402 خواهد بود و 8 هزار دســتگاه ناوگان 
اتوبوسی، 31 هزار دستگاه ناوگان سواری کرایه 
و 25 هزار دستگاه مینی بوس آماده اجرای طرح 
نوروزی هستند.  معاون دفتر حمل ونقل مسافر 
سازمان راهداری درباره احتمال افزایش نرخ بلیت 
اتوبوس، سواری کرایه و مینی بوس در ایام نوروز 
تاکید کرد: تا به این لحظه قیمت بلیت ها افزایش 
پیدا نکرده و با همان قیمت ها قبل پیش فروش 

در حال انجام است.
حاج علی افزود: طبق مصوبه دولت ستاد تنظیم 
بازار درباره افزایش قیمت بلیت تصمیم می گیرد و 
تا این لحظه از سوی ستاد تنظیم بازار در این باره 
تصمیم نگرفته شده و دستوری مبنی بر افزایش 

قیمت بلیت نوروزی ابالغ نشده است.
وی درباره پیشنهاد شرکت های مسافری برای 
میزان افزایش قیمت بلیت اتوبوس و سواری کرایه 
گفت: با توجه  به اینکه در ایام نوروز اتوبوس ها و 
ناوگان حمل و نقل عمومــی جاده ای به صورت 

یکسرخالی تردد می کنند و با توجه اینکه امسال 
ایام مبارک رمضان با ایام نوروز تداخل داشته و 
این تردد یکسرخالی بیشتر می شود و درخواست 
شرکت های مســافربری این بوده که ترددهای 
یکسر خالی جبران شــود اما هنوز ستاد تنظیم 
بازار در این باره تصمیمی نگرفته اســت و پیش 
فروش بدون افزایش قیمت ها ادامه دارد.  معاون 
دفتر حمل ونقل مسافر ســازمان راهداری ادامه 
داد: امسال ســامانه لیســت انتظار را برای ایام 
نوروز راه اندازی می کنیم که با این ســامانه در 
صورت تکمیل ظرفیت افراد می توانند اطالعات 
و شماره تماس خود در را در سامانه لیست انتظار 
ثبت کنند و در صورت انجام سرویس فوق العاده 
در مسیر مد نظر به افراد در لیست انتظار اطالع 

داده می شود.
حاج علی با تاکیــد بر اینکه عدم صــدور بلیت 
در پایانــه و دریافت وجه از مســافران در داخل 
اتوبوس با دستگاه پوز و کارتخوان تخلف است، 
اظهار داشت: شرکت ها باید به ازای هر نفر و هر 
مسافر بلیت صادر کنند و اخذ پول از مسافران در 
داخل اتوبوس تخلف است و در صورت مشاهده 
این تخلف مســافران آن را به بازرسان سازمان 
راهداری که در داخل پایانه ها مســتقر هستند، 
اطالع دهند تا برابر قانون با آن شــرکت برخورد 

شود.
وی ادامه داد: دفاتر نظارتی ســازمان راهداری 
در تمــام پایانه هــا حضــور دارنــد، مســتقر 
هســتند و تا زمان ســرویس دهی شــرکت ها 
مشــغول به کار هســتند و مســافران هرگونه 
 شــکایت خود را می توانند به بازرســان حاضر 

در پایانه اطالع دهند.

رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور گفت: با 
تمرکز روی ســی ان جی بدون اینکه دولت یک 
ریال سرمایه گذاری کند امکان جایگزینی روزانه 
تا 20 میلیون لیتر بنزین وجود دارد. محســن 
جوهری دربــاره عدم النفع تعطیلی جایگاه های 
عرضه سی ان جی در پی تعطیلی چند روزه که به 
دلیل افزایش مصرف گاز در کشور رخ داد، اظهار 
داشــت: قبل از تعطیلی مجدد روزی ۷ میلیون 
دالر عدم النفع داشــتیم، زیرا کاهــش روزانه ۷ 
میلیون متر مکعبی سی ان جی موجب افزایش 
مصرف بنزین معادل ۷ میلیون لیتر شد و عالوه بر 
این خسارت زیادی به جایگاه داران سی ان جی به 
دلیل تعطیلی جایگاه ها وارد شد که البته از دولت 

درخواست کرده ایم خسارت وارده جبران شود.
وی افــزود: دوره اول توقف عرضــه جایگاه های 
سی ان جی 22 روز طول کشید و بیشتر تعطیلی ها 
در استان های خراسان، گلســتان، مازندران و 
گیالن، آذربایجان غربــی و اردبیل بود و اکنون 
مشکل برطرف شده و کل جایگاه ها فعال هستند.

رئیس انجمن صنفی ســی ان جی کشور تصریح 
کرد: در حال حاضر مخازن یک میلیون ناوگان 
فعلی که از سی ان جی استفاده می کنند نیاز به 
تعویض و نوســازی دارد. چندین بار درخواست 
دادیم که دولت حداقل نســبت به تعویض این 
ناوگان اقدام کند اما تاکنون کاری انجام نشــده 
و بی تفاوتی دولت در ایــن زمینه باعث افزایش 
انفجار مخازن ســی ان جی خودروها شده است 
که این موضوع عالوه بر خســارات جانی و مالی 
برای مردم و جایگاه داران؛ بزرگترین تهدید برای 

صنعت سی ان جی نیز محسوب می شود.
وی خاطرنشــان کرد: بهترین راهکار کشــور 
برای کاهش مصرف بنزین ترغیب مردم جهت 
استفاده از  سوخت سی ان جی است، اما مشکل 
اینجاست که خودروســازان داخلی عالقه ای به 
تولید خودروهای دوگانه ســوز ندارند و واردات 
خودروهای دوگانه سوز نیز انجام نمی شود، تبدیل 

خودروهــای بنزینی به دوگانه ســوز هم هزینه 
بسیار زیادی دارد که پرداخت این هزینه در توان 
مردم نیست. جوهری گفت: اوایل دهه 80 دولت 
وقت اقدامات خوبی برای احــداث جایگاه های 
سی ان جی و تبدیل یک میلیون دستگاه خودرو 
انجام داد که اگر آن پروژه ادامــه پیدا می کرد، 
کشور با معضل مصرف روزانه 100 میلیون لیتر 

بنزین مواجه نبود.
وی بیان داشت: اقدامات دولت در توسعه سوخت 
ملی ســی ان جی در بیش از یک دهه گذشته نه 
تنها تاثیر آنچنانی در افزایش مصرف سی ان جی 
و جایگزینی بیشتر با بنزین نداشته، بلکه اقدامی 
در راستای ساماندهی و حفظ ناوگان دوگانه سوز 
فعلی کشور نیز انجام نشده و حدود یک میلیون 
دستگاه خودرو دوگانه ســوز با مشکل انقضای 
تاریخ مخزن و فرسودگی مواجه هستند و مالکین 
این خودروها نیز توان مالی برای خریداری مخزن 
جدید را ندارند، علیرغم درخواست های متعدد، 
دولت هیــچ اقدامی برای تعویــض مخازن این 

خودروها نیز انجام نداده است.
رئیس انجمن صنفی ســی ان جی کشور با بیان 
اینکه اکنون میزان تولید خودروی دوگانه ســوز 
توسط خودروسازان خیلی کمتر از خودروهای 
بنزینی اســت، گفــت: در حال حاضــر تعداد 
خودروهای کشــور 24 میلیون دســتگاه است 
که فقط 4 میلیــون از کل خودروهای کشــور 
دوگانه سوز هستند و این آمار خودروهای کشور 
در شرایطی اســت که جایگاه های توان تامین 
سوخت سی ان جی برای 8 میلیون خودرو را دارند 
بنابراین کمبود شــدید تقاضا یکی از معضالت 
صنعت سی ان جی است. وی در ادامه تاکید کرد: 
با مصرف هر متر مکعب سی ان جی در خودروها، 
جایگزینی یک لیتر بنزین اتفــاق خواهد افتاد 
و در شــرایط فعلی بدون اینکه دولت یک ریال 
سرمایه گذاری کند امکان جایگزینی روزانه تا 20 

میلیون لیتر نیز وجود دارد.

رئیــس ســازمان حمایــت گفــت: مجوزی 
بــرای افزایــش قیمت لــوازم خانگــی و مواد 
شــوینده مجوزی داده نشــده و واحد هایی که 
خودســرانه افزایــش قیمــت داده انــد ملزم 
بــه برگردانــدن قیمت ها شــده اند. حســین 
فرهیــدزاده گفت: جلســه ای بــرای تنظیم و 
نظارت بر بازار ایــام پایانی ســال و ماه مبارک 
 تشــکیل و در خصوص مشــکالت اســتان ها 

صحبت شد.
رئیــس ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان گفت: با توجــه به برنامه قرارگاه 
با یک اقدام مشترک ذیل کمیته اقدام مشترک و 
با همکاری تعزیرات و اتاق اصناف و وزارت جهاد 
کشاورزی تالش داریم تا بازار را تنظیم کنیم و از 

ظرفیت بازرسان استفاده کنیم.
فرهیدزاده گفــت: با اســتفاده از ظرفیت های 
ارتباطی مانند ســامانه 124 برای ثبت شکایات 
در خدمت مردم هســتیم و اگر گران فروشــی 
اتفاق افتاده اطالع رسانی شــود ضمن اینکه به 
دنبال ایجاد یک اپلیکشــن برای ایجاد سامانه 
124 هســتیم تا مردم شــکایات خود را ثبت و 

پیگیری و استعالم قیمت کنند. رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان 
کرد: بحث نظــارت به تامین و توزیع بســتگی 
دارد و همــکاران در وزارت جهاد کشــاورزی و 
صمت در تالش برای تأمین کاال های اساســی 
هســتند و مشــکلی در این زمینه وجود ندارد، 
 بنابراین در حــوزه نظارت از تمــام ظرفیت ها

 استفاده می شود.
فرهیدزاده در خصوص افزایــش قیمت کاال ها 
گفت: تولیدکنندگانی که درخواســت افزایش 
قیمت دارند مستندات را برای ما ارسال می کنند و 
دفاتر صمت و جهاد بررسی می کنند اگر مجوزی 
برای افزایش قیمت بگیرند، می توانند قیمت های 
جدید را اعمال کنند، اما اگر مجوز نگیرند اجازه 

افزایش قیمت ندارند.
وی افزود: لوازم خانگی و مواد شوینده مجوزی 
برای افزایش قیمت دریافت نکرده اند و معاونت 
سرمایه ای سازمان حمایت آن واحد هایی را که 
خودســرانه افزایش قیمت داده اند را احضار و به 
آن ها تذکر داده و ملزم به بازگشــت قیمت ها به 

قبل شده اند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکي تهران گفت: قیمت کنجد در دو ماه 
گذشته از ۶0 هزار تومان به 130 هزار تومان و خمیر مایه از 580 هزار 
تومان به یک میلیون تومان رسیده، اما هنوز ما به قیمت سال 1400 
نان مي  فروشیم در حالیکه اسنپ به اندازه دو نان فقط کرایه حمل از 

فروشنده و خریدار مي گیرد.
محمد سلیماني، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکي تهران یارانه اخیر 
دولت به نانوایان ســنگکي را با توجه به تعداد باالي کارگران در هر 
واحد کارگاهي، ناچیز برشمرد و گفت: سهم هر نانوایي از قیمت هر 
نان که در سال 1400 به قیمت 3 هزار تومان مصوب شد از 10 درصد 
به 20 درصد رسیده اســت. اگرچه یارانه دولت به نانوایان سنگکي 
دو برابر شده است، اما سایر هزینه ها مانند مواد اولیه به دلیل تورم 

دستخوش تغییرات قابل توجهي شده است.
سلیماني خاطرنشان کرد: در روش پخت سنتي در هر نانوایي حداقل نیاز 
به سه کارگر است؛ دو برابر شدن یارانه دولتي تنها هزینه افزایش قیمت 

غذاي کارگران کارگاه را پوشــش میدهد. دلیل آن هم افزایش قیمت 
متغیرهاي تولید مانند قبض آب است. به عنوان مثال قیمت قبض آب 
یکي از واحدهاي تولیدي از 500 هزار تومان به 800 هزار تومان رسیده 
است و در اوایل سال 1401 دســتمزد کارگران واحدهاي تولیدي 5۷ 
درصد رشد داشته است. وي تاکید کرد: یارانه 20 درصدي به هر قرص 
نان بر اساس نرخ سال 1400 است؛ زماني که قیمت نان 3000 تومان 
بود. این یعني افزایش سهم نانوایي ها مبتني بر قیمت هاي سال 1400 
است و کل پرداختي به نانوایان براي هر قرص نان فقط ۶00 تومان است. 
بر اساس آنالیز ما که به وزارت صمت ارائه شد قیمت هر نان ساده باید 
5000 تومان باشد، زیرا نان سنگک به صورت سنتي تولید مي شود و 

ابزار صنعتي در فرآیند تولید آن کمترین دخالت را دارد.
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکي افزایش قیمت نهاده هاي تولیدي را 
بسیار محسوس دانست و اظهار داشت: قیمت کنجد در دو ماه گذشته 
از ۶0 هزار تومان به 130 هزار تومان رســیده اســت. خمیر مایه را 

شرکت تعاوني در دو ماه قبل به قیمت 580 هزار تومان در بستههاي 
ده کیلویي به نانوا ارائه میکرد امروز در بازار آزاد هر ده کیلو به قیمت 
یک میلیون تومان خرید و فروش میشود. هر کارگاه نان در ماه ۹0 
الي 100 کیلو مصرف خمیر مایه دارد که از این میزان فقط 30 کیلو 
توسط تعاوني به نانوا داده میشود و باقي آن را باید به قیمت آزاد بخرد.
وي با بیان اینکه هزینه تولید در نانوایي هاي شهرستاني بسیار کمتر 
از نانوایي هاي تهران است، از برنامه وزارت صنعت براي پرداخت یارانه 
به همه نانوایان با یک مدل انتقاد کرد. سلیماني دلیل قیمت باالي نان 
سنگک فروخته شده در شرکت اسنپ را پورسانت باالي این شرکت 
برشمرد و گفت: مبلغ 4500 تومان در هر سرویس از نانوا بابت کرایه 
حمل محصول گرفته میشود و 20 درصد نیز به عنوان پورسانت روي 
قیمت هر نان اعمال مي شود و این پورسانت و هزینه حملي که هم از 
نانوا و هم از مصرف کننده گرفته مي شود، قیمت نان را به شدت در 

فضاي مجازي باال برده است.

مدیرکل نظارت بر کاال های اساســی وزارت کشــاورزی گفت: در 
قرارگاه امنیت غذایی طرح تشــدید نظارت بر بازار گوشت و مقابله 
با گران فروشی آغاز شــده است. حســین امراللهی گفت: در حال 
حاضر قیمت  گوشت نسبت به قیمت تمام شــده  آن نزدیک شده  
چرا که پیــش از این در حوزه تولید مشــکالتی وجود داشــت واز 
زمانی که در اردیبهشــت ماه اصالح قیمت ارز  صــورت گرفته بود 
 ما تغییــر قیمتی در حوزه نهاده ها داشــته ایم اما قیمت گوشــت 

تغییری نداشت. 
به گفته مدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی،  
قیمت نهاده  1400 تومانی با  اصالح قیمتی صورت گرفته به ۶ هزار 
تومان و جو 2هزار تومانی به 12 هزار تومان رســید کاه و یونجه هم 
همین طور  تغییر قیمتی را داشتند اما  قیمت گوشت تغییری نکرده 

بود و  ما خرید حمایتی از دامدار تا آذر ماه داشتیم.
امراللهــی گفت: ما تا آذر مــاه 1۷ هزار دام ســبک خرید حمایتی 
 کرده ایم و حدود  ۷00 هزار دام سنگین خرید حمایتی کرده ایم و 
گوشت های عشــایری بود که درحال حاضر به صورت منجمد وارد 

بازار شده است و با کیفیت عشایری فصل تابستان است. او می گوید: 
به دلیل آنکه  مشکالتی در خورد کردن   گوشت منجمد  بود از روز 
گذشته  گوشت های منجمد شده  به صورت بسته بندی های یک 
کیلویی وارد بازار شده و در کنار عرضه گوشت منجمد معمولی این 

اقدام با قیمت های معمولی وارد بازار شده است.
مدیرکل نظارت بر کاالهای اساســی وزارت جهاد کشاورزی درباره 
میانگین قیمت گوشــت افزود:  در فروشگاه های میانگین در سطح 
کشور  قیمت های که گرفته ایم  بین 280 تا 2۷0 هزار تومان بوده 
است  در حال حاضر دام قیمت مصوب ندارد و  براساس عرضه تقاضا 
است و با درصدهای سود ســازمان حمایت اعالم کرده است امکان 

افزایش قیمت آن وجود دارد .
امراللهی گفت: در قرارگاه امنیت غذایی  طرح تشدید نظارت بر بازار 
گوشت و مقابله با گران فروشی  آغاز شــده و به بازرسان ابالغ کرده 
ایم تا پایان ماه رمضان طرح تشدید  ادامه داشته باشد وفاکتور خرید 
را توزیع کنندگان نظارت کنند و در  صورتی که درصد سود قانونی 
رعایت نشده پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ابالغ می شود. او 

گفت: در تهران الشه گوسفند 280 هزار تومان است و راسته 10 تا 
15 درصد باالتر است. فروش گوشت قطعه بندی شده  تا اطالع ثانوی 

مجموع است 
امر الهی گفت:  دولت اقدام به واردات گوشــت گــرم و منجمد در 
چمدان برش زمانی کرده اســت  دولت خریــد حمایتی ۷00 هزار 
راس دام کرده اســت و در یک بــرش زمانی 1۷ هزار تن گوشــت 
منجمد وارد کرده و در برش زمانی دیگر برابر با شــب عید 15 هزار 
 تن دیگر وارد خواهد کرد و درماه رمضــان ۶م اقدام به واردات دیگر 

خواهد کرد.
مدیرکل نظارت بر کاالهای اساســی وزارت جهاد کشاورزی یادآور 
شد: واردات گوشت های وارداتی گرم  هم ادامه دارد با توجه به آنکه 
مردم به تازه خوری  عالقه مند هستند  از بخش خصوصی هم برای 
واردات گوشت گرم دعوت کرده ایم  و این بخش هم اقدام به واردات  
گوشت کرده اند بخشی از محموله ها وارد شده و بخش دیگری هم 
به زودی وارد می شود. او تاکید کرد: هیچ مشکلی در کمبود گوشت 

در بازار نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح دستاوردهای سفر رئیس جمهور به چین در 
حوزه کشاورزی گفت: لبنیات و سیب ایرانی به زودی به چین صادر می شود. 
وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت پیش بینی می شود 
در دو سال آینده، ارزش صادرات لبنیات ایرانی به چین به یک میلیارد دالر 
برسد. به گفته ساداتی نژاد، درباره صادرات ســیب هم با پکن توافق شده 
است و در نخســتین مرحله، حدود 100 هزار تن از این محصول به چین 

صادر می شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در دولت سیزدهم در وزارت جهاد کشاورزی 5 
محور اصلی در بخش کشاورزی مد نظر و مورد پیگیری بوده که یکی از این 
پنج محور حوزه دیپلماسی غذایی بوده، یعنی در کنار اینکه ما حوزه تولید را 
حمایت و تقویت می کنیم باید بازار های صادراتی را هم برای آن مهیا و موانع 
و مشکالتش را هم برطرف کنیم، برای انجام این کار یک قرار گاه دیپلماسی 
غذایی در وزارت جهاد از شروع دولت سیزدهم شکل گرفت و به طور منظم 

و هفتگی هر هفته روز های چهارشنبه ساعت ۶ تا 8 صبح این قرارگاه در 
وزارت جهاد تشکیل شده اســت. اهداف این قرارگاه رفع ممنوعیت های 
صادراتی، ســاماندهی واردات محصوالت کشاورزی و مشکالت مختلفی 
اعم از گمرکی، حمل و نقلی و مالی و غیره است. تاکنون 45 جلسه برگزار 
شده؛ مصوبات خوبی هم داشته و توانسته کمک بسیار ارزشمند به حوزه 
صادرات در بخش محصوالت کشاورزی کند، به چند مسئله اگر بخواهم به 
عنوان دستاورد های این قرارگاه اشاره کنم، صادرات در بخش کشاورزی به 
صورت فرایند محور در آمده یعنی بستر های تولید برای کشور هایی که ما 
به آن ها محصول صادر می کنیم حائز اهمیت است که این محصول در کجا 
تولید شده، در چه بستری، و ساز و کار فرایند آن چیست، حتی بعضی از 
کشور ها آنقدر حساسیت شان در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی زیاد 
شده حتی نیروی انسانی که در آن بخش کار می کند برایشان مهم است که 
آن ها وضعیت بیمه شان چگونه است لذا االن حساسیتی زیادی کشور ها در 

بخش محصوالت کشاورزی دارند برای اینکه این کار اتفاق بیفتد در ابتدای 
دولت سیزدهم ما محدودیتی در صادرات فلفل دلمه به کشور روسیه پیش 
آمد و مسائل مختلفی هم داشت. در اوراسیا هم همینطور است، برای اینکه 
تقلبی هم صورت نگیرد در مجوز هایی که صادر می شود به صورت آنالین 
بین دو کشور صورت می گیرد، بخشی از صادرات هم محصوالت باغی است 
مانند خرما، سیب، کیوی، پرتقال، برای این ها هم ما در ۶ ماه آینده شناسنامه 
تولید را انجام می دهیم، چون باغات ایران را شناسنامه دار می کنیم بنابراین 
شرایطی را مهیا می کنیم که انشاءاهلل بتوانیم محصول ایرانی با کیفیت و 
بدون هیچ دغدغه ای صادر شود، نکته دوم که از خروجی های بسیار خوب 
است تعیین حد مجاز سموم و آفت کش است، قبال 40 محصول کشاورزی 
در کشور ما حد مجازش مشخص شده بود بنابراین محصوالت دیگر وقتی 
صادر می شد بعضاً دچار محدودیت می شد به خاطر اینکه ما آن استاندارد 

کشور هدف را رعایت نکرده بودیم.

اتحادیــه  دبیــر 
صادرکنندگان خشــکبار 
ایران با اشــاره بــه اینکه 
در بازار آجیــل کمبودی 
وجود ندارد گفت: صادرات 
خشکبار 50 درصد کاهش یافته است. به گزارش 
مهر، کشور مناســبت های مذهبی و ملی بسیاری 
دارد. یکی از سنت های مناسبت های ملی مانند شب 
یلدا و عید نوروز، شب نشــینی و دید و بازدیدهای 

روزانه است.  
یکی از اقــالم مصرفی این ایام، آجیل و خشــکبار 
اســت. رصد این بازار از تنوع قیمتــی انواع آجیل 
و محصوالتی مانند پســته خبر می دهد. وضعیت 
قیمت ها به گونه ای اســت که بخش زیادی از این 
محصوالت برای قشر زیادی از مردم دست نیافتنی 
شــده اســت. به عنوان مثال در مرکز شهر قیمت 
آجیل شــب عید تا 800 هزار تومــان در هر کیلو 

می رسد و هر چه از مرکز شهر به شمال شهر نزدیک 
تر شویم این اعداد باالتر رفته و به آیا کمبود تولید و 
عرضه منجر به افزایش قیمت ها شده یا علت موضوع 

دیگری است؟
زین العابدین هاشمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان 
خشکبار ایران در پاســخ به این پرسش مهر که آیا 
صادرات منجر به کمبود کاال در بازار داخل شــده 
اســت، گفت: در مدت دو سال گذشــته صادرات 
روند کاهش داشــته و پیش بینی می شود تا پایان 
سال صادرات خشــکبار کمتر از یک میلیارد دالر 
باشد. این در حالی است که در سال های قبل سابقه 
صادرات 3.5 میلیارد دالری هم در بخش خشکبار 
رقم خورد. وی افزود: امسال صادرات خشکبار بیش 

از 50 درصد کاهش را تجربه کرد.
وی در ادامه سخنان خود با اشــاره به اینکه 80 تا 
۹0 درصد محصوالت خشکبار ایران صادر می شود، 
بیان کرد: با این وجود همان طور که آمد صادرات 
امسال کاهشی بود. عالوه بر این نباید فراموش کرد 
بین محصوالت صادراتی و محصوالت توزیع شده 

در بازار داخل تفاوت است؛ محصول بازار، آجیلی و 
به معنی کیفیت باالست؛ اما چون با چند واسطه به 
دست مصرف کننده می رسد قیمت ها نامتعارف به 
نظر می رسد. ضمن اینکه نمی توان تأثیر نوسان بازار 

ارز را نادیده گرفت.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در پاسخ 
به آمار صادرات خشــکبار از کشور گفت: صادرات 
سال ۹۹، 2.5 میلیارد دالر بود. این عدد سال 1400، 
1.5 میلیارد دالر شد. امسال هم در 10 ماهه نخست 
سال ۷۹0 میلیون دالر خشکبار از کشور صادر شد.

هاشــمی درباره وضعیت صادرات پسته هم گفت: 
صادرات این محصول اســتراتژیک امسال بیش از 
۷0 درصد کاهش یافت. به عنوان مثال در 10 ماهه 
نخست سال ۹۹، 1۶4 هزار تن به ارزش یک میلیارد 
و 104 میلیون دالر پسته از کشور صادر شده بود که 
این عدد در سال 1400 به 11۹ هزار تن به ارزش 
۷۹۷ میلیون دالر رسید اما امسال این عدد فقط 4۶ 
هزار تن به ارزش 328 میلیــون دالر بود. بنابراین 
قیمت باالی برخی اقالم خشکبار و آجیل در بازار 

داخل مربوط به صــادرات نبوده ضمن آنکه عنوان 
شد محصول صادراتی با آجیل عرضه شده در بازار 
متفاوت است. دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار 
ایران در پایان اظهار کرد: پیش بینی می شود حجم 
تولید سال آینده افزایشی باشد زیرا امسال صادرات 
افت زیادی داشت و بخشی از محصوالت امسال به 
محصوالت جدید سال آینده اضافه شده و 1402 

سال بحرانی برای حوزه خشکبار خواهد بود.
قره باش، تولید کننده آجیل امــا از کاهش میزان 
تولید محصوالت کشــاورزی به علت خشکسالی 
خبرداد و گفت: متاســفانه آجیل هم از این مقوله 
مســتثنی نبوده که یکی از دالیل گرانی آن هم به 
شــمار می رود. عارف قره باش اظهار کرد: میزان 
تولید محصوالت کشــاورزی به علت خشکسالی 
در سال های اخیر کاسته شده در نتیجه در بخش 
آجیل نیز با کمبود محصول روبه رو شــده ایم که 

منجر به افزایش قیمت شده است.
این تولیدکننــده آجیل افزود: بــا افزایش قیمت  
آجیل، شــکل معامله آن در بازار نیــز تغییر کرده 
و دیگر نمی توان به صورت مــدت دار معامله کرد 
همچنین نقدینگی فروشــنده ها نیز کفاف خرید 

نقدی را نمی دهد.
به گفته قره باش، گرانــی آجیل تنها به زیان مردم 
نبوده بلکه فروشندگان نیز با کاهش قدرت خرید 
مردم از این شرایط متضرر شده اند. وی ادامه داد: در 
گذشته که قیمت ها افزایش نیافته بود، کشاورزان و 
باغداران این محصول را به بازار داخلی می فروختند 
و فروشنده نیز پرداخت را با چک در نهایت پس از 
دو ماه انجام می داد، اما امروز به دلیل نوساناتی که 
در بازار وجود دارد کشاورزان معامله مدت دار قبول 

نمی کنند.
این تولیدکننده آجیــل با بیان ایــن موضوع که 
قیمت های سرسام آور خشکبار باعث شده بسیاری 
از مردم مصرف آجیل را از برنامه غذایی خود حذف 
کنند، خاطرنشان کرد: امســال در برخی از اقالم 
افزایش قیمت داشــتیم اما با توجه به فرارسیدن 
ب یلدا و اهمیت این شب برای ایرانیان در تالشیم 
تا آجیل را به قیمتی عرضه کنیم که تمامی اقشار 
جامعه توان خرید آن را داشــته باشند. قره باش به 
تاثیر نرخ ارز بر قیمت تمام شــده آجیل هم اشاره 
کرد و افزود: نوسانات یا افزایش روز افزون نرخ ارز، 
محصوالتی نظیر بادام هندی یا دیگر اقالم وارداتی 

را هم دستخوش تغییر می کند.

News kasbokar@gmail.com

بازار آجیل کمبودی ندارد

کاهش ۵۰ درصدی صادرات خشکبار 

 عدم صدورمجوز  برای افزایش قیمت لوازم خانگی و مواد شوینده

قیمت سنگک ساده باید ۵۰۰۰ تومان باشد

طرح تشدید نظارت بر بازار گوشت آغاز شده است

لبنیات و سیب ایرانی در راه چین

فروش حضوری بلیت نوروزی اتوبوس از هفتم اسفند

خسارت ۷ میلیون دالری افزایش مصرف گاز به جایگاه ها
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هر پيامك چقدر برايتان هزينه دارد؟
ارســال پیامک در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه هزینه های متفاوتی 
دارد و با اســتفاده از ســیم کارت های دائمی و اعتباری، از حداقل ۸.۹ تا 
حداکثر ۲۹.۴ تومان را شامل می شود. با گسترش پیام رسان ها و شبکه های 
اجتماعی که از اینترنت بهره می گیرند، استفاده از خدمات تماس و پیامک 
اپراتورها کاهش یافته اســت، با وجود این هم چنان در مواقعی که شبکه 
اینترنت برقرار نیست و یا به دالیل دیگر، کاربرانی هستند که با استفاده از 

خطوط سیم کارت، به ارسال پیامک اقدام کنند.
ارســال پیامک در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه، از جمله همراه اول، 
ایرانسل و رایتل و هم چنین بسته به دائمی یا اعتباری بودن این سیم کارت ها 
قیمت متفاوتی دارد که تعرفه ی آن در وب سایت هر یک از اپراتورها آمده 
است. اما براساس اطالعات سایت اپراتورهای تلفن همراه می توان دریافت 
که هزینه پیامک برخی از آنها نسبت به ســال گذشته با تغییراتی همراه 
بوده است. به طور مثال هزینه هر صفحه پیامک فارسی با سیم کارت های 
دائمی اپراتور همراه اول ۸.۹ تومان اســت. این عدد برای پیامک هایی که 
به زبان انگلیسی نوشته شــوند ۲۲.۲ تومان به ازای هر صفحه خواهد بود. 
همچنین ارسال پیامک با سیم کارت های اعتباری همراه اول، به ازای هر 
صفحه پیامک فارسی، ۱۰.۶ تومان هزینه دارد و با ارسال هر صفحه پیامک 

انگلیسی نیز کاربران باید ۲۶.۴ تومان بپردازند.
در اپراتور ایرانســل دائمی، هزینه هر صفحه پیامک فارسی ۱۱.۹ تومان 
است. این عدد برای پیامک هایی که به زبان انگلیسی نوشته شوند، ۲۵.۲ 
تومان به ازای هر صفحه خواهد بود. هزینه ارسال پیامک با سیم کارت های 
اعتباری ایرانسل نیز به ازای هر صفحه پیامک فارسی، ۱۳.۶ تومان بوده و هر 
صفحه پیامک انگلیسی نیز برای کاربران ۲۹.۴ تومان هزینه خواهد داشت.

همچنین تعرفه ارسال پیامک با سیم کارت های دائمی اپراتور رایتل، ۸.۸ 
تومان به ازای هر صفحه پیامک با زبان فارسی است. این در حالی که ارسال 
هر صفحه پیامک به زبان انگلیسی در این سیم کارت ها، ۲۲ تومان هزینه 
دارد. هم چنین کاربران برای ارســال پیامک با استفاده از سیم کارت های 
اعتباری رایتل به ازای هر صفحه به زبان فارســی ۱۰.۵ تومان می پردازند 
و ارسال پیامک به زبان انگلیسی نیز ۲۶.۲ تومان به ازای هر صفحه هزینه 

دارد.
طبق الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ گفته شــده بود اپراتورهای ارائه دهنده 
خدمــات مخابراتی، عــالوه بر قیمــت هر پیامــک، مبلــغ ۳۰ ریال از 
اســـتفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حســـاب درآمد عمومی 
ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشــور واریز می کنند. درآمد حاصله 
متناسب با وصول تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان جهت اجرای قانون حمایت 
از حقوق معلوالن و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار ســازمان 
بهزیســتی قرار می گیرد و ۵۰۰۰ میلیارد تومان باقی مانده صرف شبکه 
ملی اطالعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات می شود. همچنین 
در الیحه بودجه سال آینده هم به این مسئله اشاره شده و براساس اطالعات 
جداول الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ قیمت هر پیامک ۳۰ ریال افزایش پیدا 

خواهد کرد و  درآمد دولت از این محل ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

پس از مسدود سازی در چند ایالت؛
تيك تاک مجبور به افشای داده ها در آمريكا شد

تیک تاک از راه اندازی خدمات موسوم به TikTok API به عنوان بخشی از 
"تعهد مستمر خود به شفافیت و پاسخگویی" در آمریکا برای در دسترس 
قرار دادن داده های شخصی کاربران خبر داد. شبکه اجتماعی تیک تاک به 
افراد بیشتری برای دسترسی به داده های خود مجوز داده است. این برنامه 
میزبانی ویدئوهای کوتاه از سال گذشته با کمک اعضای شورای مشورتی 
محتوا و ایمنی، خدمات API خود را به صورت بتــا ارائه کرده و اکنون در 
حال گسترش دسترسی به API به محققان وابسته به مؤسسات دانشگاهی 

غیرانتفاعی در ایاالت متحده است.
در این زمینه هر پیشنهادی که توسط دانشــگاه ها و محققان عالقه مند 
ارائه شود، باید توسط بخش امنیت داده ایاالت متحده )USDS(، شرکت 
تابعه جدید TikTok که برای مطابقت با بررسی های امنیت ملی در ایاالت 
متحده تأسیس شده، تأیید شود. درخواســت هایی که تأیید می شوند به 
دسترسی کاربر به اطالعات حساب عمومی و محتوایی که کاربران در تیک 
تاک پســت می کنند، مانند جزئیات موجود در نمایه های کاربر، نظرات، 
الیک ها و موارد دلخواه منجر خواهد شد. API TikTok  به محققان امکان 
می دهد از رسانه های اجتماعی مورد استفاده نسل جوان به عنوان یک منبع 
API جایگزین اطالعات بهتر استفاده کنند. سایر شبکه های اجتماعی نیز

های تحقیقاتی را ارائه می کنند، اما حداقل در مورد توئیتر، استفاده از آن 
مستلزم صرف هزینه قابل توجه است.

تیک تاک به شدت در تالش اســت ثابت کند تهدیدی برای امنیت ملی 
آمریکا نیست و لذا به اشــخاص ثالث بیشــتری امکان داده به داده های 
خصوصی کاربران دسترسی داشته باشند. تیک تاک برای کاهش تنش، 
ســال ها با دولت ایاالت متحده مذاکره کرده، اما چندیــن ایالت آمریکا 
اخیراً نصب این برنامه را بر روی گوشــی های دولتی ممنــوع کرده اند و 
 هنوز هم با درخواســت هایی بــرای ممنوعیت کامــل در ایاالت متحده 

مواجه است.

هفته خوبی در انتظار بيت كوين است؟
ارزش بازار کریپتوها افزایش یافت و بیت کوین از آستانه ۲۵ هزار دالر عبور 
کرد، اما آیا هفته خوبی در انتظار بازار ارزهای دیجیتال است؟ ارزش ارزهای 
رمزنگاری شده مهم جهان روز سه شنبه افزایش یافت و بیت کوین از سطح 

۲۵ هزار دالر گذشت.
این هفته ممکن است برای بازار ارزهای دیجیتال هفته کندی باشد زیرا 
روز دوشنبه ایاالت متحده تعطیل بود و رویدادهای اقتصادی مهم زیادی در 
ایاالت متحده و اروپا برنامه ریزی نشده است. تحلیلگران بیان کردند که این 

مورد می تواند آغازی برای شکست بیت کوین باشد.
بیت کوین پس از رسیدن به باالترین سطح روزانه، در ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه 
صبح به وقت شــرقی ۰.۸۰ درصد افزایش یافت و به قیمت ۲۵ هزار و ۳۰ 
دالر فروخته شد، در حالی که اتر ۰.۱۱ درصد صعود کرد و در همان زمان 

به ۱۷۰۵ دالر رسید.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۱۰ تریلیون 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۷۲ درصد کمتر شده 
اســت. در حال حاضر ۴۲.۴۷ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار 

بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۵ درصد کاهش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشــته ۶۸.۱۷ میلیارد 
دالر است که ۹.۰۶ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۹.۴۲ میلیارد دالر اســت که ۱۳.۸۳ درصد از کل 
حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار 
اکنون ۶۰.۳۵ میلیارد دالر است که ۸۸.۵۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

اخبار

نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی به منظــور رفع 
ایرادهای شورای نگهبان، 
بار دیگــر طــرح اصالح 
موادی از کتاب پنجم قانون 
مجازات اسالمی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده 
را که به تشدید مجازات سایت های شرط بندی و 
قماربازی آنالین اختصاص دارد، اصالح کردند. به 
گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جلســه علنی، 
ایرادات شورای نگهبان به طرح اصالح مواد ۷۰۵ تا 
۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
و مجازاتهای بازدارنده( را اصالح و تصویب کردند؛ 
این طرح به تشدید مجازات گردانندگان سایت های 

شرط بندی و قمار شهرت دارد.
بر این اساس و به منظور رفع ایراد شورای نگهبان 
در ماده واحــده، عبارت »مــواد )۷۰۵( تا )۷۱۱( 
کتاب پنجــم قانون مجازات اســالمی)تعزیرات و 
مجازات هــای بازدارنده( مصــوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ به 
شرح زیر اصالح« به عبارت »در کتاب پنجم قانون 
مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده( 
مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ در عنوان فصل بیست و هشتم، 
عبارت »تجاهر به اســتعمال مشــروبات الکلی و 
قماربازی و ولگردی« به عبارت »تجاهر به استعمال 
مشــروبات الکلی و ولگردی و بــرد و باخت)قمار، 
شرط بندی، بخت آزمایی( « اصالح و مواد )۷۰۵( تا 

)۷۱۱( به شرح زیر اصالح« تغییر می یابد.
موضوع طرح :ماده واحده – مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون 
مجازات اســالمی بخش تعزیرات به شرح موادزیر 
اصالح می گردد: مــاده ۷۰۵: هرکس به هر نحوی 
اعم از رایانه ای یا غیررایانه ای مرتکب قمار بازی یا 
شرط بندی شود یا در بخت آزمایی شرکت نماید، 
عالوه بر ضبط اموال حاصل از جرم، به جزای نقدی 
درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور 

هر کدام بیشتر باشد محکوم می شود.
تبصره ۱: قمار عبارت اســت از هرنــوع بازی با هر 
وســیله ای که طبق قواعد ویژه آن بــازی، بازنده 
یا بازندگان ملزم به پرداخــت وجه، مال، منفعت، 
خدمت یا امتیــاز مالی بــه صورت مســتقیم یا 

غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد.
تبصره۲: شرط بندی عبارت است از هر نوع توافق 
میان دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی وقوع 
امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت 
وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد. 

منظور از برنده شخصی اســت که پیش بینی او در 
باره واقعه خاص محقق شده باشد. شرط بندی بین 
اشخاص شرکت کننده در مســابقات سوارکاری، 
تیراندازی و شمشیربازی برروی نتایج آن مسابقات 

مشمول مجازات این ماده نیست.
تبصره۳: بخت آزمایی عبارت است از هر نوع توافق 
میان دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی 
یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در 
نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت 
یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار 
گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر 
مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که 
بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می 

شوند، پرداخت شود.
تبصره ۴: چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت 
پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کاال و امثال 
آن صورت پذیرد به گونه ای که اقدامات پوششــی 
انجام شده عرفاً مقصود اصلی برگزار کننده یا غالب 
شرکت کنندگان نباشد، مرتکب به مجازاتهای مقرر 

در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۵: مرتکــب در مواردی کــه عواید حاصل 
از جرم وی کمتــر از جزای نقدی درجه ۶ باشــد، 
می تواند بــرای یک بار از طریق همــکاری مؤثر با 
مراجع قضایــی و انتظامی، از تخفیــف مجازات، 

معافیت کیفر یا بایگانی پرونده برخوردار شود.
تبصــره ۶: هــرگاه اقدامات فوق به عنــوان حرفه 
یا سردســتگی یک گروه مجرمانه ســازمان یافته 
باشــد، مرتکب عالوه بــر ضبط عوایــد حاصل از 
قمار،شرط بندی یا بخت آزمایی به حبس درجه ۶ و 
جزای نقدی درجه ۵ یا معادل دو برابر ارزش عواید 

مذکور، هرکدام بیشتر باشد محکوم می شود.
ماده ۷۰۶: هر کس اقدام به دایر یا اداره کردن مکان 
یا هرنوع سامانه رایانه ای برای قمار یا شرط بندی یا 
برگزاری بخت آزمایی نماید به حبس و جزای نقدی 
درجه ۵ محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا 
از این طریق وجه، مال،منفعت،خدمت یا امتیاز مالی 
به دست آورده باشد، عالوه بر مجازات فوق و ضبط 
مال، به جزای نقدی معادل دو برابر عواید مذکور نیز 

محکوم خواهد شد.
تبصره: هرکس اقدامات فــوق را به عنوان حرفه یا 
سردسته یک گروه مجرمانه ســازمان یافته انجام 
داده باشــد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، 
حوالجات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحســاب یا 
وســایل پرداخت مثل چک یا کارت های بانکی که 
در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده 
است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که 
رفتار او مشمول عنوان افساد فی االرض یا اخالل در 

نظام اقتصادی نباشد، عالوه بر ضبط اموال ناشی از 
جرم، به حبس درجه ۴ و جزای نقدی معادل دوبرابر 

ارزش اموال مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰۷: هرکس اقدام به تولید، معامله، حمل یا 
نگهداری، در معرض فروش قــراردادن یا ارائه ابزار 
قمار به دیگری نماید به جزای نقــدی درجه ۶ یا 
جزای نقدی معادل ارزش عوایــد مذکور هر کدام 

بیشتر باشد محکوم می شود.
تبصره ۱:وارد کردن آالت و وسایل مخصوص قمار 

به کشور مشمول حکم قاچاق کاالی ممنوع است.
تبصره ۲:در تمامی موارد مذکور در مواد فوق، ابزار 
قمار و ابزاری که منحصراً برای شرط بندی یا بخت 
آزمایی به کار می رود معدوم خواهد شد، مگر آنکه 
منفعت مشروعی داشته باشــد که در این صورت 

ضبط خواهد شد.
ماده ۷۰۸: هرکس قمار بازی،شرط بندی یا بخت 
آزمایی را تبلیغ یا ترویج یا اشخاص را به هر نحوی 
به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید،به 
حبس و جزای نقــدی درجه ۷ محکــوم خواهد 
شــد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، 
مال،منفعت،خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده 
باشــد،عالوه بر مجازات فوق و ضبط عواید حاصل 
از جرم به جزای نقدی معادل دوبرابر عواید مذکور 

محکوم خواهد شد.
تبصره: هر کس در قمارخانه قبول خدمت کند یا به 
نحوی از انحاء با دایر کننده یا اداره کننده آن کمک 
نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ســاخت، طراحی 
نگهداری، پشــتیبانی یا راه اندازی هر نوع پایگاه یا 
سامانه در تأسیس، اداره یا دایرکردن قمارخانه ، مرکز 
شرطبندی و بخت آزمایی مساعدت و همکاری نماید 

به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.
ماده ۷۰۹: هرگاه یکی از ضابطین دادگســتری و 

سایر مأمورین صالحیت دار از وقوع جرایم موضوع 
مواد ۷۰۴ تا ۷۰۸ مطلع شود و مراتب را به مقامات 
ذیصالح اطالع ندهد یا برخالف واقع گزارش کند، 
جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء 
است،عالوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال 

به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.
مــاده ۷۱۰: هر یــک از ارایه دهنــدگان خدمات 
ارتباطی یا خدمات پرداخــت یا عملیات بانکداری 
الکترونیکی که از وقوع جرایم فوق در بستر خدمات 
ارایه شده از سوی آنها مطلع شوند، مکلفند مراتب 
را فــوراً به مراجع قضایــی اطالع دهنــد، در غیر 
این صورت عالوه بر ضبط عواید ناشــی از جرم به 
جزای نقدی درجه ۳ و در صــورت تکرار به جزای 
نقدی درجه ۲ و در مرتبه سوم به تعطیلی از یک تا 

سه سال محکوم خواهند شد.
مــاده ۷۱۱: جرایم موضوع تبصــره ۶ ماده ۷۰۵ و 
ماده ۷۰۶ جرایم اقتصادی محســوب می شوند و 
دادگاه با توجه به نوع جرم ارتکابی مرتکبان را برای 
بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار 
به مدت ۲ تا ۵ سال از یک یا چند خدمت ارتباطی و 
فناوری اطالعات،از قبیل اینترنت،تلفن همراه،اخذ 
نام دامنه مرتبه باالی کشوری، خدمات پرداخت، 
خدمات بانکداری الکترونیکی، داشتن دسته چک 
یا اصدار اسناد تجارتی محروم می کند. قاضی اجرای 
احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این 
اشــخاص را برای ابالغ به ارایه دهندگان خدمات 
مذکور،از قبیــل بانک مرکــزی، وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات،مرکز ثبت نــام دامنه، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ارایه کند. عدم اجرای حکم مذکور، حسب 
مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد ۷۱۰ یا ۵۷۶ 

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات خواهد بود.

به منظور تامين نظر شورای نگهبان اجرايی می شود 

تشدید مجازات شرط بندی آنالین 
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات اعالم کرد که 
میزان کاربــران فعال در پیام رســان های داخلی 
به ۳۵ میلیون نفر رسیده و تالش وزارتخانه ارائه 
بهترین خدمات به کاربران داخلی اســت. عیسی 
زارع پور در حاشیه جلســه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: میزان استفاده مردم از 
پلتفرم های داخلی روز بــه روز افزایش می یابد و 
تا امروز بیش از ۳۵ میلیون از مردم کشــور عضو 
پلتفرم های داخلی شدند. وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات افزود: به عنوان نمونه پیام رسان »ایتا« به 
۲۱ میلیون کاربر فعال در ماه رسیده است و نزدیک 
به ۱۵ میلیون نفر از مردم کشــور در پیام رسان 
»بله« فعال هستند و پیام رسان »روبیکا« نیز ۳۸ 
میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. وی خاطرنشــان 
کرد که وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات تمام 
تالش الزم را برای خدمات رسانی بهتر و با کیفیت 
برای همه پیام رسان های داخلی فراهم می کند. 
زارع پور در ادمه درباره واردات گوشی تلفن همراه 

و ممنوعیت آیفون ۱۴ نیز گفت: گوشــی وسیله 
زندگی مردم است و هرگونه محدودیتی که ممکن 
است مشکالتی برای مردم ایجاد کند، حداقل باید 
اطالع رسانی شــود ؛ در حال حاضر در این حوزه 
قدری عدم شفافیت وجود دارد و از وزارت صمت 
می خواهم که تکلیف این موضوع را روشن کنند. 
وی عنوان کرد: البته دیــروز در فرودگاه تصویری 
منتشر شد که واردات آیفون ۱۴ و به باال مشکالتی 
دارد اما در هر حال باید اطالع رســانی شود. وی با 

یادآوری اینکه این وزارتخانه در حوزه ثبت سفارش 
گوشی و محصوالت الکترونیکی مسئولیتی ندارد، 
گفت: در حال حاضر گوشی به جزو الینفک زندگی 
مردم تبدیل شده است و باید تالش کنیم که اوال 
به سمت گوشی های تولید داخل برویم. زارع پور 
افزود: ساالنه بین سه تا چهار میلیارد دالر صرف 
واردات ۱۴ تا ۱۵ میلیون گوشی تلفن همراه می 
شود و ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری 

در این بخش وجود دارد.

دبیر ستاد توســعه زیســت فناوری معاونت علمی، 
فناوری و اقتصــاد دانش بنیــان از صرفه جویی ارزی 
باالی زیســت فناوری گفت: در حوزه دارو توانستیم 
صرفه جویی ارزی ۱.۸ میلیــارد دالری را ثبت کنیم. 
به گزارش معاونت علمی، تولید ۹۷ درصدی داروهای 
مورد نیاز کشور یکی از دستاوردهای قابل توجه توسعه 

زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور است. این اتفاق 
در حالی رخ داده که ما هنوز موفق نشدیم از بخش قابل 
توجهی از توانمندی و ظرفیت کارخانجات داروسازی و 

متخصصان بومی کشور استفاده کنیم.
صنعت دارو یکی از صنایع راهبردی و استراتژیک است و 
به نوعی تأمین امنیت ملی هر کشوری به آن گره خورده 

است و بومی ســازی آن به عنوان پدافند غیرعامل در 
کشورها مورد تاکید و توجه قرار دارد. این کار در ایران 
به دلیل برخی مشکالت و فشارهای بین المللی ضرورت 
بیشتری دارد و خوداتکایی کشــور در حوزه دارویی 

می تواند ناجی کشور در بحران هایی چون کرونا باشد.
مصطفی قانعی دبیر ســتاد توســعه زیست فناوری 

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری با اشــاره به اینکه توســعه تولیــد دارو در 
کشور بسیار حیاتی اســت، گفت: بر اساس آمارنامه 
دارویی حــدود ۱.۸ میلیــارد دالر صرفه جویی ارزی 
 از فعالیت های زیســت فناورانه در حوزه دارو به ثبت

 رسیده است.

رویداد نمایشگاهی مسأله محور سازمان اقتصادی 
کوثر با تاکید بــر اقتصاد دانش بنیــان با حضور 
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس 
جمهوری و رئیس بنیاد شــهید و امور ابثارگران 
برگزار شد. روح اهلل دهقانی معاون علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری در این همایش 
که با حضور سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور 
ابثارگران در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد 
با اشاره به ضرورت حرکت همه بخش ها به سوی 
تخصیص بازار به شرکت های دانش بنیان با هدف 
توســعه زنجیره ارزش عنوان کرد: به برکت تدبیر 
حمایت رهبر معظم انقالب جریان علم و فناوری 
کشور به تقطه ای رسیده که همه بخش های کشور 
بر این باور رسیده اند که کلید پیشرفت کشور علم 

و فناوری است.
دهقانی با بیــان این که باید به ایجــاد بازار برای 
شــرکت های کوچک و نــوآور در زنجیره ارزش 
توجهی جدی صورت بگیرد عنوان کرد: در رویکرد 

اقتصاد دانش بنیان که رویکردی جدید و مترقی 
است، نوآوری و دانش در حلقه های پایین زنجیره 
هــای ارزش، ارزش های افــزوده چندصدبرابری 

ایجاد می کند.
معاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیان 
رییس جمهــوری با اشــاره بــه ضــرورت اقدام 
دســتگاه ها برای تخصیص بازار به شــرکت های 
دانش بنیان و فناور گفت: اقدام بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در تخصیص بازار به این شرکت ها گامی 
ارزشمند و در راســتای ارزش های انقالب و دفاع 
مقدس است.این بنیاد، پیشگام شده است تا ضمن 
تامین نیازهایش فرصت های بــازار را در اختیار 
شرکت های دانش بنیان قرار دهد و امروز حرکت 
بنیاد شهید عالوه بر این که یک حرکت اقتصادی و 
نوآورانه است، یک حرکت و اقدام آرمانی به شمار 

می رود.
رئیس بنیاد ملی نخبــگان، ابراز امیدواری کرد به 
برکت اعیاد مبارکی که پیــش رو داریم اتفاقات و 
تحوالت مثبتی در این رویداد رخ دهد و شــاهد 

انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های اثرگذار باشیم. 
معاونت علمی نیز به واســطه اهرم هــا و بازوهای 
حمایتی که در اختیار دارد، در کنار بنیاد شهید و 
سازمان اقتصادی کوثر آمادگی دارد تا ایده های 
نوآورانه به بازار برســد و شرکت های دانش بنیان 
در پیوند با شــرکت های بزرگ زنجیره ارزش، به 

اثرگذاری باال برسند.
سامانه بامک )بازارمشترک کوثر( که بازار مشترک 
کوثر اســت که ارتباط و پیوند میان شرکت های 
دانش بنیان مشتریان و شرکت های تابعه سازمان 
اقتصادی کوثر را شــکل می دهد. با اســتفاده از 
ابزارهایی که بامک در اختیار شــرکت های قرار 
می دهد زمینه رد برای تسهیل خرید و فروش کاال 

فراهم می کند.
در بخش دیگری از این مراسم، سید امیرحسین 
قاضی زاده هاشــمی رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران با اشــاره به تالش بــرای رفع نیازهای 
راهبردی کشــور در این ســازمان گفــت: بنیاد 
شــهید و ســازمان اقتصادی کوثر عــزم خود را 

جزم کرده اســت تا نیاز کشــور را در بخش های 
 راهبــردی، بــه کمــک شــرکت های نــوآور

 تامین کند
رئیس بنیاد شهید ادامه داد: در هر جایی که کشور 
نیاز به کمک داشته باشــد ورود خواهیم داشت و 
در این ارتباط از حمایت معاونت علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بهره خواهیم 
گرفت تا بتوانیم در حوزه تامین نیازهای راهبردی 

کشور به اطمینان خاطر برسیم.
معاون رئیس جمهــوری اظهار داشــت: خانواده 
شــهدا، جانبازان و آزادگان در رشته های مختلف 
فنی، حقوقــی، اقتصــادی، علوم پزشــکی و... 
توانایی های زیادی دارند که از آنها در بخش های 
مختلف ســازمان اقتصادی کوثر و دیگر بخش ها 
استفاده می شود. گفتنی است رویداد نمایشگاهی 
مسئله محور سازمان با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان 
از دوم تا پنجم اسفند ماه توسط سازمان اقتصادی 
کوثر در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود.

ساالنه سه تا چهار میلیارد دالر صرف واردات موبایل می شود

صرفه جویی ارزی ۱.۸ میلیارد دالری در حوزه داروهای زیستی

ارزشافزودهواقعیراشرکتهاینوآورپایینزنجیرهارزشایجادمیکنند


