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اخبار
مکالمۀ رایگان برای زلزلهزدگان

پایداری شبکۀ ایرانسل در «فین» با
وجود وقوع زلزله

در پی وقوع دو زلزلۀ  ۶.۴و  ۶.۳ریشتری
استان هرمزگان ،شبکۀ ایرانسل

حوالی «فین» در
کام ً
ال پایدار و در حال خدمترسانی به مشترکان
است .ایرانسل همچنین به مردم زلزلهزدۀ فین،
تا پایان هفته ،مکالمۀ رایگان ارائه کرد.
به گزارش امتیاز ،پس از وقوع زمینلرزه
در حوالی فین در استان هرمزگان ،شبکۀ
ایرانسل در شرایط پایدار به سر میبرد و با وجود
افزایش ترافیک تماس ،پیامک و دیتا ،ناشی از
نگرانیهای طبیعی ایجاد شده پس از وقوع زلزله،
در حال ادامۀ خدمترسانی به مشترکان است.
با توجه به رعایت اصول ایمنی و باالترین
استانداردهای بینالمللی در طراحی و ساخت
سایتهای ارتباطی ایرانسل ،با وجود وقوع
چند زلزلۀ شدید ،هیچ یک از سایتهای
ایرانسل در منطقۀ زلزلهزده دچار مشکالتی
نظیر سقوط ،تخریب و آسیب فیزیکی نشدهاند
و اتصال سایتهای ارتباطی ایرانسل به شبکه
و خدمترسانی به مشترکان منطقۀ فین ،بدون
مشکل در جریان است و صرفاً به دلیل طوالنی
شدن قطع برق ۱۲ ،سایت ایرانسل در کل استان
هرمزگان ،دچار مشکل موقتی تأمین انرژی شده
بودهاند که این مشکل با حضور کارشناسان فنی
ایرانسل و ارسال دیزل ژنراتور به سایتهای دچار
مشکل ،حل شده است.
ایرانسل آمادگی دارد تا درصورت درخواست
اپراتورهای دیگر ،از طریق رومینگ ملی ،میزبان
مشترکان آنها نیز باشد.
با هدف تسهیل ارتباطات در شرایط
اضطراری ،مکالمۀ مشترکان ایرانسل در شهر
فین با خطوط ایرانسلی و غیر ایرانسلی ،تا پایان
هفته ،رایگان خواهد بود.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران،
با رصد  ۱۰۰درصدی شبکه به صورت ۲۴
ساعته ،همواره در حالت آمادهباش قرار دارد تا
در صورت بروز و مشاهده کوچکترین اختالل،
آن را برطرف کرده و بهترین و با کیفیتترین
خدمات را به مشترکان خود ارائه میدهد.
روز یکشنبه ۲۳ ،آبان  ،۱۴۰۰در ساعتهای
 ۱۵و  ۳۷دقیقه و  ۱۵و  ۳۸دقیقه ،دو زمینلرزه
به بزرگی  ۶.۴و  ۶.۳ریشتر در عمق ۱۵
کیلومتری زمین ،در حوالی «فین» در استان
هرمزگان رخ داد و در استانها و حتی کشورهای
همجوار هم احساس شده است.
ایرانسل ،از ابتدای راهاندازی شبکۀ خود،
طرح پایداریِ شبکه در شرایط بحران را اجرا
کرده تا در مواقع بروز حوادثی مانند بالیای
طبیعی ،اختالل در تجربۀ مشترکان به حداقل
ممکن برسد.

وعده عشقی به بورسیها

درحالی که تصمیمات اخیر درمورد قیمت
گذاری خودروها معامالت بازار سرمایه را در دو
روز گذشته تحت تاثیر قرار داد ،رئیس سازمان
بورس از بررسی دوباره اصالح قیمت خودرو خبر
داده است.
چهارشنبه هفته گذشته گروه صنعتی
ایرانخودرو در حالی بیست و پنجمین طرح
فروش فوقالعاده چهار محصول خود را آغاز
کرد که افزایش قیمتهای جدید را برای چهار
محصول عرضه شده در این طرح اعمال کرده
بود .البته عمر این اتفاق کمتر از  ۴۸ساعت بود
و روز جمعه بود که در پی دستور رئیسجمهور
مبنی بر لغو افزایش قیمت خودروهای داخی،
گروه صنعتی ایرانخودرو در اطالعیهای از
بازگشت قیمت محصوالت مشمول افزایش به
نرخهای پیش از آبان خبر داد.
اتفاقی که معامالت بازار سرمایه را تحت
تاثیر قرار داد و باعث شد این بازار پرنوسان شود،
چراکه شرکت های بورسی که نرخ مصوب دارند،
از جمله شرکت های خودرویی که محصول را با
قیمت مصوب می فروشند ،از بازار آزاد تاثیر نمی
پذیرند و باید مجوز افزایش قیمت داشته باشند.
درواقع مهم نیست قیمت خودرو در بازار آزد
چند است ،بلکه قیمت در صورت مالی و روند
سود و زیان قیمت کارخانه مهم است.
سیاست بلندمدت دولت حذف قیمت
گذاری دستوری است

با این حال به نظر میرسد هنوز پرونده
قیمت گذاری خودروها بسته نشده است ،چراکه
رئیس سازمان بورس از بررسی مجدد اصالح
قیمت خودرو خبر داده است .مجید عشقی اعالم
ی های سازمان بورس و وزیر
کرده که با پیگیر 
اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و
رئیس جمهور برگزار و مقرر شد اصالح قیمت
خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود
که به زودی نتیجه آن اعالم می شود.
وی درباره نمادهای بسته شده خودروها نیز
گفته که این نمادها تا زمانی که اطالعیه شفافی
درباره اثرات این تصمیم ها بر روی سودآوری
شرکت ها اعالم نکنند ،بسته می مانند .در
پی انتشار اطالعیه اصالح قیمت خودرو ،نماد
شرکتهای اصلی که این اطالعیه را دادند ،در
روز چهارشنبه ( ۱۹آبان) قبل از معامالت بسته
شد تا شرکتها شفاف سازی کنند و اطالعات
تکمیلی را ارایه دهند.
عشقی با بیان اینکه اعالم حذف قیمت
گذاری دستوری سه شنبه گذشته ( ۱۸آبان)
باعث خوش بینی در بازار شد و اثر مثبتی در
سایر سهام داشت ،اظهار کرد که پنج شنبه (۲۰
آبان) به واسطه اختالف نظری که درباره نحوه
اجرای سیاست حذف قیمت گذاری دستوری
ایجاد شد ،این اطالعیه ملغی و روز شنبه به
دلیل ملغی شدن این سیاست ،بازار سرمایه
منفی شد .سیاست دولت در بلند مدت پرهیز از
قیمت گذاری دستوری است این سیاست بارها
توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت اعالم
شد و در دستور کار دولت قرار گرفت .سیاست
بلندمدت این است که از سیاست گذاری
دستوری فاصله بگیریم تا شرکتها بتوانند
سودآوری بلندمدتی داشته باشند.
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وعده وزیر صمت برای اتفاق بزرگ و یک جراحی در نظام اقتصادی کشور:

تالش برای خروج قیمت دالری از اقتصاد ایران

حذف تاثیرات دالر از نظام قیمتگذاری در
اقتصاد کشور یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم
است.
وابسته نبود سفره مردم به دالر و یورو .این
جملهای است که رئیس جمهور چندین بار و
درجاهای مختلف آن را تکرار کرده است .آخرین بار
در سفر به استان فارس بود که در جمع دامداران
مرودشتی تاکید کرد :اگر به دنبال استقالل هستیم،
نباید سفره مردم وابسته به دالر و یورو باشد.
اگر چه تاکنون جزئیات بیشتری درباره
روشها و راهکارهای دولت سیزدهم منتشر نشده،
اما به نظر میرسد حذف تاثیرات دالر از نظام
قیمتگذاری در اقتصاد کشور یکی از اهداف مهم
دولت باشد .هدفی که اواخر مهرماه وزیر صنعت،
معدن و تجارت نیز باردیگر آن را رسانهای کرد.
سیدرضا فاطمی امین در نشست هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت :یکی از
طرحهایی که پیگیری میکنیم خارج کردن قیمت
دالری از اقتصاد است که درباره فوالد توانستیم
دالر را از قیمتگذاری آن خارج کنیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :به طور
نمونه در حوزه خودرو  ۳۰درصد قطعه وارد
میکنیم ،اما قیمت  ۴۰درصد قطعات دیگر خودرو
که داخل تولید میشود نیز به دالر متصل است.
وی اضافه کرد :حدود دو ماه است که در فوالد
این روند را آغاز کردیم یعنی قیمت شمش که
اکنون  ۱۳هزار تومان است اگر قرار بود همچنان

وابسته به دالر باشد باید  ۱۸هزار تومان مبادله
میشد.
فاطمی امین گفت :به این ترتیب قیمت ورق،
میلگرد و شمش با واقعیات اقتصاد ایران تعیین
میشود که از از یک تا دو هفته آینده نیز در
مورد محصوالت مختلف این روش را آغاز خواهیم
کرد البته برای محصوالتی که ممکن است کسری
داشته باشیم به شکل عرضههای تلفیقی این
کسری را جبران خواهیم کرد.
وی افزود :عرضه  ۱۲ماهه فوالد و پتروشیمی
را در  ۲هفته آینده خواهیم داشت .اگر عرضه ۱۲

ماهه را شروع کنیم ،هر پیمانکار میفهمد قیمت
کاال تا  ۲ماه دیگر چقدر خواهد بود و این یعنی
پیشبینی کردن؛ همچنین بحث حذف سهمیهها را
که رانت ایجاد میکند با این اقدام ،اجرایی خواهیم
کرد.
آنچه وزیر صمت وعده داده ،اتفاق بزرگ و یک
جراحی در نظام اقتصادی کشور است که ممکن
است در کوتاه مدت عوارضی هم داشته باشد .اما
اینکه وزیر معتقد است باید رابطه دالر با تعیین
قیمت مواد اولیه ،کامودیتیها ()Commodity
را قطع کنیم یعنی چه؟ وآیا اساسا میتوان دالر را

از نظام قیمتگذاری مواد اولیهای که نرخ جهانی
آنها با دالر تعیین میشود حذف کرد؟
بسیاری از کارشناسان پس از انتشار سخنان
وزیر صمت دربرابر آن جبهه گرفته و این کار را نشدنی
و نسخه دیگری از قیمت گذاری دستوری دانستهاند
که باعث بروز معضالتی همچون قاچاق معکوس ،رانت،
امضاهای طالیی ،سهمیه فروشی و ...میشود.
هم اکنون قیمت پایه ماده اولیهای ،چون فوالد
با ضرب درصدی از قیمت جهانی آن  -معموال ۹۵
درصد-در نرخ روز دالر تعیین میشود .مثال اگر
قیمت جهانی هر تن فوالد آ دالر باشد این رقم در
نرخ روز دالر (ارز نیمایی) ضرب شده تا قیمت پایه
فوالد برای عرضه در بازار بورس تعین شود.
این مسئله سبب شده تا نرخ ارز تاثیر مستقیم
و یک به یک بر قیمت پایه کامودتیها در داخل
کشور داشته باشد .ازاین رو نوسانات نرخ ارز ،تاثیر
مستقیمی بر قیمت تمامی کاالها در کشور دارد.
البته این مسئله تنها مربوط به کشور مانیست
و سال هاست اقتصاد جهانی مبنای نرخ دالر برای
تعیین قیمت دیگر کاالها را پذیرفته است .اگرچه
در بسیاری از موارد رابطه معکوسی بین ارزش
دالر آمریکا و قیمت کاالهای اساسی وجود دارد،
اما بررسی تاریخچه قیمت کاالهای اساسی ،نشان
میدهد با کاهش ارزش دالر در برابر سایر ارزها،
قیمت کامودیتیها یا کاالهای اساسی رشدی
چشمگیر میکنند و اگر دالر در برابر سایر ارزهای
اصلی قویتر شود ،قیمت کاالها کاهش مییابد.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

تاییدیه صدور چک از طریق پیامک

رئیس کل بانک مرکزی گفت :امکان تاییدیه صدور چک از طریق
پیامک و خودپردازها نیز فراهم میشود.
صالح آبادی که برای پاسخ به سواالت نمایندگان در خصوص
چگونگی اجرای قانون چک در کمیسیون اصل  ۹۰حضور یافته بود
بعد از این جلسه در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت:
یکی از مهمترین بحثهایی که در قانون چک وجود دارد مربوط به
ثبت ،صدور و تاییدیه چک هست که باید امکان آن عالوه بر روشهای
فعلی که وجود دارد ،از طریق خودپردازها و پیامک نیز فعال شود.
وی اضافه کرد :با کمیسیون اصل  ۹۰توافق کردیم از آذرماه
امسال بانکها باید امکان تاییدیه صدور چک را از طریق خودپردازها
و پیامک فراهم سازند.
صالح آبادی افزود :همچنین حداکثر تا پایان امسال تمامی
بانکها باید این امکان را از طریق خودپردازها فراهم نموده و به
مشتریان خود خدمات ارائه دهند و ما با جدیت بیشتری این امر را
دنبال خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت :در این جلسه همچنین مطرح شد
که اگر فردی یک فقره چک میکشد و منابع این فرد در بانکهای
مختلف وجود دارد عالوه بر اینکه این چک بتواند از همان بانک وصول
شود ،اگر موجودی فرد کفایت نکند بتوان از سایر بانکها نیز که
موجودی دارد منابع مالی وی را برداشت تا چک پاس شود.
وی تصریح کرد :در حال حاضر  ۱۸بانک این امکان را فراهم
کرده اند و امیدواریم در دی ماه این امکان از طریق همه بانکهای
کشور فراهم شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود :یکی دیگر از موضوعاتی که در این
جلسه مطرح شد موضوع بحث چک با عنوان وثیقه بود که در حال
حاضر محدودیتهایی در قانون وجود دارد که قرار شد با همکاری
خود کمیسیون راهکار قانونی را پیدا کنیم.
وی گفت :همچنین بحث اعتبار چک نیز در این جلسه مطرح
شد که فرد تا چه اندازه میتواند چک را صادر کند و رقم چک تا
چه عددی میتواند باشد و قرار شد به تدریج این کار را انجام دهیم.

صالح آبادی افزود :این کار مستلزم این است که در شورای پول و
اعتبار این موضوع مطرح شود و انشاء اهلل این امر از موارد قانونی است
که با هماهنگی کمیسیون اصل نود به تدریج عملیاتی خواهیم کرد.

تخفیف ویژۀ داناپالس ایرانسل برای آموزش آنالین
«داناپالس» ،پلتفرم آموزش آنالین ایرانسل،
دریافت خدمات این پلتفرم با تخفیف ویژه را
امکانپذیر کرده است.
به گزارش امتیاز ،دانا پالس ،این امکان را
برای مشترکان جدید خود فراهم کرده تا طرحهای
« ۲۰( Aنفره)» ۱۰۰( ++B« ،نفره)»۳۰۰( F« ،
نفره)» ۵۰( A« ،نفره)» ۲۰( C« ،نفره)» و «B
( ۵۰نفره)» این پلتفرم را با  ۴۰درصد تخفیف،
تهیه و فعال کنند.
این طرحهای تخفیفی ،به مناسبت
گرامیداشت روز دانشآموز و روز دانشجو ،با هدف
کمک به توسعۀ آموزش آنالین در شرایط همهگیری
بیماری کرونا ،از  ۱۳آبان ،روز دانشآموز ،تا ۱۶
آذر ،مصادف با روز دانشجو ،برای مشترکان جدید
دانا پالس ،قابل فعالسازی و به مدت یک ماه از
زمان فعالسازی ،قابل استفاده است.

با یکپارچهسازی بستر برگزاری کالس آنالین
داناپالس با سامانههای مدیریت آموزشی ،امکاناتی
مانند برگزاری آزمونهای آنالین ،ارسال انواع
مختلف فایل ،تعریف و پیگیری تکالیف ،پروژه و
بسیاری امکانات دیگر ،در دسترس مراکز آموزشی
قرار گرفته است.
«دانا پالس» ایرانسل ،یکی از پلتفرمهای
اصلی شبکۀ دانا ،زیرساخت اختصاصی آموزش
هوشمند کشور ،برای آموزش آنالین و برگزاری
نشستهای مجازی و وبینار است که توسط
ایرانسل ،اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران،
برای کمک به تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی
ارائه شده است .دانا پالس ۱۴ ،مهرماه  ،۱۳۹۹در
قالب آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی کشور ،با
حضور رئیسجمهوری و وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات وقت ،افتتاح شد.

عالقهمندان به ثبتنام و استفاده از امکانات
پلتفرم برگزاری کالس آنالین ،جلسه آنالین و
وبینار داناپالس ،میتوانند به وبسایت این
پلتفرم به نشانی  plus.danaapp.irمراجعه
کنند.
امکانات ویژۀ داناپالس برای مراکز آموزشی

داناپالس ایرانسل ،با هدف تسهیل در استفادۀ
یکپارچه از سامانههای مدیریت آموزشی و بستر
برگزاری کالسهای آنالین« ،رابط برنامهنویسی
کاربردی ( »)APIخود را ارائه کرده است .با
استفاده از این امکان ،مراکز آموزشی میتوانند
به آسانی ،سامانۀ مدیریت آموزشی خود را به
بستر داناپالس متصل کنند .به این ترتیب ،مراکز
آموزشی نیاز به ایجاد مجدد حساب کاربری برای
دانشآموزان و معلمان و تعریف دوبارۀ محتوای
دروس نخواهند داشت .از این طریق ،هر مرکز

آموزشی میتواند سامانۀ مدیریت آموزشی خود،
شامل اطالعات آموزشی دانشآموزان ،دورههای
آموزشی ،آزمونهای برگزار شده و بسیاری موارد
دیگر را به بستر برگزاری کالس آنالین داناپالس
متصل کرده و از سرورهای قدرتمند داناپالس
برای برگزاری کالس بهرهمند شود .اطالعات
بیشتر در این زمینه ،در بخش توسعهدهندگان در
وبسایت داناپالس ،به نشانی danaplus.net/
 developersدر دسترس است.
داناپالس همچنین امکان شخصیسازی
برند ،لوگو و فایل ارائۀ موجود روی صفحه را برای
مؤسسههای آموزشی و اشخاص فراهم کرده است.
با استفاده از این امکان ،نام و لوگوی مؤسسه،
میتواند جایگزین اطالعات مربوط به داناپالس
شود و کاربران ،تجربۀ کاربری یکپارچهای را تجربه
کنند.

توسط شرکتهای دانشبنیان؛

 ۸۰درصد قطعات نیروگاهی ساخت داخل است
مدیرکل فناوری شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه سال
گذشته بیش از  ۳۵۰هزار قطعه نیروگاهی داخل کشور ساخته شده
است ،گفت :در سال جاری  ۳۶قرارداد ساخت داخل به به ارزش ۳۰۳
میلیارد تومان منعقد شد.
علی عیسیپور ،مدیرکل دفتر فناوری و بومیسازی نیروگاههای
شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از  ۳۵۰هزار
قطعه نیروگاهی داخل کشور ساخته شده است ،گفت :در راستای
اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص استفاده حداکثری از توان
ساخت داخل و توانمندسازی شرکتهای داخلی و قطع وابستگی
در شرایط تحریم ،تأمین قطعات مورد نیاز در راهبری شرکت مادر
تخصصی تولید برق حرارتی و شرکتهای زیرمجموعه از اولویت
باالیی برخوردار است.
وی ادامه داد :جهت رفع مشکالت نیروگاهها در خصوص قطعات
با تکنولوژی باال ،این شرکت امکانسنجی ساخت داخل با هدف
توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان و ایجاد خط تولید قطعات و
تجهیزات را در اولویت کارهای خود قرار داده و نتایج مؤثری در این
بخش به سرانجام رسیده است.

عیسیپور با تاکید بر اینکه بیش از  ۸۰درصد قطعات نیروگاهی
داخل کشور ساخته شده و در چرخه تولید برق مورد استفاده قرار
گرفتهاند ،افزود :تمامی پرههای توربین گازی که دارای تکنولوژی
پیچیدهای هستند و تا مقطعی تأمین آنها از معضالت نیروگاهها بود،
توسط شرکتهای دانشبنیان در داخل کشور ساخته میشود و یا در
حال ساخت هستند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از  ۳۵۰هزار قطعه
نیروگاهی با اعتباری بالغ بر دو هزار و  ۹۶۷میلیارد ریال ساخت
داخل شده است ،گفت :بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته در
سال جاری نیز  ۳۶قرارداد ساخت داخل به ارزش  ۳۰۳میلیارد تومان
منعقد شده است.
مدیرکل دفتر فناوری و بومیسازی نیروگاههای شرکت برق
حرارتی اضافه کرد :از طرفی برای تجمیع فعالیتهای صورت گرفته
در زمینه ساخت داخل و ایجاد بانک اطالعاتی منسجم ،این دفتر در
راستای مأموریت سازمانی خود ،عهدهدار مدیریت و به اشتراکگذاری
این دانش در نیروگاهها است .بدین منظور در سایت تمامی شرکتهای
مدیریت تولید برق درگاه ساخت داخل وجود دارد که تجربیات این

حوزه در آن قابل مشاهده است.
وی تاکید کرد :درصددیم اطالعات قطعات ساخته شده در بخش
ساخت داخل سایت شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی به آدرس
 https://www.namaniroo.tpph.irتجمیع و در اختیار عموم
قرار بگیرد که هم اکنون این اطالعات نیز توسط نیروگاهها در حال
تکمیل است.
عیسیپور اضافه کرد :همچنین با توجه به نیاز شرکتهای زیر
مجموعه به لیست سازندگان و تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات
ذیصالح و مورد تأیید ،بر اساس آئیننامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۶
قانون برگزاری مناقصات ،شورای ارزیابی سازندگان ،تولیدکنندگان
و پیمانکاران خدمات تخصصی بخش تولید صنعت برق متشکل از
مدیران شرکتهای تولید برق ،مدیریت تولید برق ،مادرتخصصی
تولید برق حرارتی ،دانشگاهی و پژوهشگاه نیرو تشکیل گردید.
مدیرکل دفتر فناوری و بومیسازی نیروگاههای شرکت برق
حرارتی ادامه داد :این شورا با همکاری کمیته فنی بازرگانی و
پژوهشگاه نیرو و انجام فراخوان در ستاد ایران ،تاکنون نسبت به
انتشار هشت لیست بلند از سازندگان داخلی اقدام کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران پاسخ داد؛

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی
تهران میگوید احتماال تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
به دارو تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
محمود نجفی عرب ،اظهار کرد :با وجود آنکه
فعاالن صنعت دارو از ماهها قبل درخواست داده
بودند که با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از این صنعت،
نرخها بر اساس ارز نیمایی محاسبه شود ،به نظر
میرسد با توجه به رای نیاوردن طرح دو فوریتی
حذف این ارز در مجلس ،الاقل تا پایان سال جاری،
تخصیص این ارز ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه هنوز تکلیف منابع ارز ۴۲۰۰
تومانی تا پایان سال مشخص نیست ،بیان کرد :بر
اساس براوردهای دولت ،حدود  ۸.۵میلیارد دالر منابع

با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،دارو گران میشود؟

در نظر گرفته شده برای ارز ترجیحی تاکنون تخصیص
پیدا کرده و برای ادامه سال نیاز به منابع جدید وجود
دارد و دولتیها حتی درخواست افزایش منابع تا
 ۱۲.۶میلیارد دالر را ارائه کرده بودند که فعال مجلس
مصوبهای برای آن ارائه نکرده است .رئیس کمیسیون
اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این
سوال که آیا در صورت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،قیمت
دارو افزایش خواهد یافت ،توضیح داد :قطعا همین طور
است و اگر ارز نیمایی به عنوان مبنا در نظر گرفته
شود ،قیمت تمام شده افزایش مییابد ،با این وجود
با توجه به مشکالتی که ارز دولتی به وجود آورده،
متخصصان بر لزوم حذف آن تاکید دارند و باید دید
برنامه دولت برای سال آینده چه خواهد بود .نجفی

عرب ادامه داد :تفاوتی که میان دارو و سایر کاالهای
اساسی دریافت کننده این ارز وجود دارد ،زیرساخت
موجود در حوزه بیمههاست .خوشبختانه آمارها نشان
میدهد که حدود  ۹۵درصد از افراد جامعه الاقل
تحت پوشش یک نوع بیمه قرار دارند و همین موضوع
کمک میکند که بار افزایش قیمت دارو بر شانه مردم
نیفتد .وی با بیان اینکه با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی،
برای حمایت دارویی از مردم منابعی در حدود ۵۰
تا  ۶۰هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود ،گفت :در
این رابطه باید ساز و کاری تعریف شود که دولت
نتواند از حمایت از مردم شانه خالی کند .با تخصیص
منابع الزم به بیمهها ،فشاری بر مردم وارد نمیشود و
هزینه افزایش قیمت را بیمهها پرداخت خواهند کرد.

این بهترین راهکار موجود در این زمینه خواهد بود و
امیدواریم برای سال آینده بهترین راهکار در این زمینه
اجرایی شود .از سال  ۱۳۹۷و همزمان با تحریمهای
جدید آمریکا و افزایش قیمت ارز ،دولت ارز ۴۲۰۰
تومانی را برای واردات برخی کاالهای اساسی در نظر
گرفت که دارو نیز بخشی از آن است .در سالهای
گذشته بسیاری از فعاالن اقتصادی اعالم کردهاند که با
توجه به عدم شفافیت و سو استفادههایی که از محل
ارز دولتی صورت گرفته ،دولت باید راهی جدید برای
حمایت از اقشار کم درآمد پیدا کند و این ارز را حذف
کند.در روزهای گذشته طرح دو فوریتی حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی که از سوی دولت به مجلس تقدیم
شده بود در صحن علنی رای نیاورد.

اخبار
نایبرئیس انجمن قطعهسازی هشدار داد

به داد صنعت قطعه نرسند ،نابودیاش
نزدیک است

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن
قطعهسازان کشور ،ضمن هشدار نسبت به ورشکستگی
و نابودی صنعت قطعه به سبب نبود سرمایه در
گردش مورد نیاز ،آخرین میزان بدهی خودروسازان
به قطعهسازان را  ۷۰هزار میلیارد تومان اعالم کرد
و از تعطیلی و تعلیق حدود  ۴۰۰شرکت قطعهسازی
خبر داد .مهدی مطلبزاده ضمن اشاره به اینکه در
حال حاضر حدود  ۱۵۰هزار خودرو در کف پارکینگ
خودروسازان به سبب عدم وجود کافی قطعات
یدکی ،ناقص باقی مانده است؛ اظهار کرد :چنانچه
ن خودروها تکمیل شده و به بازار عرضه شوند و
ای 
همزمان رونق در تولید ایجاد شود (با فاصلهگیری از
زیاندهی؛ چرا که افزایش تولید با زیان محقق نخواهد
شد) ،بهتبع بازار خودرو در کنار صنعت خودرو آرام
خواهد شد .نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور در رابطه با
آخرین وضعت صنعت قطعهسازی کشور ،تصریح کرد:
صنعت قطعه عمال رو به نابودی است و نفسهایش
به شماره افتاده است .قطعهسازان در شرایط بسیار
نامناسبی به سر میبرند و سرمایه در گردش آنها نزد
خودروسازان بلوکه شده است.
وی آخرین میزان مطالبات قطعهسازان را ۷۰
هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :از این ۷۰
هزار میلیارد تومان ۲۵ ،هزار میلیارد تومان در قالب
چکهای خرید دین ،قراردادهای سهجانبه با بانکها
و ،...تا اطالع ثانوی تعیین تکلیف شده است .البته در
این شرایط هم تا زمانیکه این چکها وصول نشوند یا
اقساط وامهای سه جانبه توسط خودروسازان پرداخت
نشود ،عمال باز هم قطعهسازان به پول خود دسترسی
نخواهند داشت .بخش دیگری از این مطالبات
معادل  ۱۵هزار میلیارد تومان ،مطالبات باالی ۱۲۰
روزه است .این عضو هیات مدیره انجمن همگن
قطعهسازی کشور خاطرنشان کرد :خودروسازان به
سبب زیانهای انباشته و ...توان پرداخت بدهی خود
به قطعهسازان را ندارد و بدین ترتیب صنعت قطعه
هم رو به ورشکستگی است .قطع به یقین با ادامه این
روند ،شاهد از بین رفتن شغلهای بسیار و بیکاری
تعداد کثیری از افراد خواهیم بود .در حال حاضر
حدود  ۴۰۰قطعهساز تعطیل شدهاند یا به حالت
تعلیق درآمدهاند و در حقیقت فعالیت سابق خود را
ن قطعهسازان چون نتوانستند مطالبات خود
ندارند .ای 
از خودروسازان را دریافت کنند ،سرمایه در گردش
و نقدینگی مورد نیاز برای فعالیت ندارند و دیگر در
اصطالح «از جیب هم نمیتوانند خرج کنند»؛ لذا
فعالیت آنها متوقف شده است.
مطلبزاده ضمن تاکید بر اینکه با اصالح
قیمتها ،صنعت خودرو و صنعت قطعه پویاتر خواهد
شد و تمرکز خود را بر روی افزایش تیراژ و ارتقا
کیفیت خواهد گذاشت گفت :با افزایش تیراژ تولید و
بهتبع افزایش عرضه به بازار ،در حقیقت سود دالالن
به تدریج کاهش و چهبسا حذف خواهد شد اما مردم
منتفع خواهند شد؛ چراکه مصرفکننده واقعی به
خودرو با قیمت واقعی دسترسی پیدا میکند.

گزارش رسمی هزاران تن ذرت آلوده

گرچه بعد از اعالم خبر آلودگی  ۵۰۰۰تن ذرت
آلوده به سم آفالتوکسین ،برخی دستگاهها از جمله
وزارت جهاد این موضوع را تائید نکرده و ترجیح را بر
پاسخ مبهم گذاشتند ،ولی گزارش اعالم شده گمرک
ایران به وزارت اقتصاد ضمن تائید آلودگی این ذرتها
نشان میدهد که از حداقل یکسال پیش این آلودگی
رسما از سوی سازمان ملی استاندارد تائید شده است.
در مهرماه امسال خبر فساد  ۵۰۰۰تن ذرت و آلودگی
به سم آفالتوکسین در گمرک نوشهر منتشر شد و
پیگیری از گمرک هم به نوعی تائید کننده این خبر
بود .ماجرا از این قرار بود که نزدیک به  ۵۰۰۰تن
ذرت به عنوان بخشی از محموله وارداتی یک شرکت
که از دو سال پیش وارد گمرک شده بود ،آلوده به
سم آفالتوکسین شده و دیگر امکان ترخیص نداشت.
موضع عجیب و مبهم وزارت کشاورزی

بعد از آن و حدود یک ماه پیش پیگیری ها
از وزارت جهاد کشاورزی برای شفاف شدن موضوع
و چرایی عدم ترخیص کاال ،با این اعالم معروفان-
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه
بازرگانی وزارت جهاد  -همراه بود که «چون ذرت
ها هنوز وارد کشور نشده نمی توان دقیقا نظر داد
که آلوده هستند ».این اظهارات در حالی مطرح شد
که ذرتها در گمرک موجود بود و از سویی کاال باید
قبل از ترخیص و وارد شدن به کشور مجوزهای الزم
را دستگاه های ذیربط از جمله استاندارد و وزارت
جهاد دریافت کند نه اینکه بعد از ورود مشخص شود
آلوده است یا خیر .به هر صورت اما و اگرها و سکوت
دستگاهای مربوطه در این رابطه ادامه داشت تا اینکه
مکاتبه اخیر معاون فنی گمرک ایران با مدیر کل دفتر
وزارتی وزارت اقتصاد از این حکایت دارد که حداقل از
سال گذشته برای بار دوم آلودگی این ذرت ها تائید
شده است ،در این حالت این سوال مطرح است که
آیا واقعا دستگاهها تا یک ماه پیش هم از آلودگی این
حجم از ذرت خبر نداشتند آن هم ذرت به عنوان
نهاده دامی که بیشترین میزان واردات را در سال به
خود اختصاص میدهد؟!
نمونه برداری استاندارد بدون هماهنگی با
گمرک

در اعالم این مقام مسئول در گمرک ایران به
وزارت اقتصاد ،این موضوع مورد توجه است که «با
اینکه ذرت های مورد نظر به ضبط قطعی دولت در
آمده ،شرکت مربوطه از طریق اداره استاندارد نوشهر
و بدون هماهنگی و اطالع گمرک نسبت به اخذ
نمونه برداری مجدد اقدام کرده است .ضمن اینکه
این محموله بیش از دو سال در انبار منطقه ویژه
اقتصادی بندر نوشهر موجود بوده و تاکنون هیچ گونه
اقدام خاصی بر روی آن صورت نگرفته است .در عین
حال که در مکاتبات صورت گرفته ،اداره استاندارد
به موضوع آلوده بودن کاال به سم آفالتوکسین و غیر
قابلیت مصرف برای دام و طیور نیز اشاره کرده است».
این ذرتها تنها بخشی از فساد کاالهای اساسی
مانده در گمرک و بنادر است و در قیاس با حجم
باالی اقالم رسوبی و گاها در آستانه فساد چشم گیر
نیست ،اما به هر صورت این اقالم با ارز  ۴۲۰۰وارد
کشور میشوند و در شرایط موجود ارزی بسیار قابل
اهمیت است.

