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بیمارستان   6 از  مازندران  گفت:استان  دریابیگی  نصراله 
هنوز  ما  کارگران  اما  است  برخوردار  اجتماعی  تأمین 
می کنند پرداخت  خودشان  را  درمانشان   هزینه های 

مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  نشست  دریابیگی  نصراهلل 
استان با مدیرعامل دخانیات ایران با بیان اینکه مازندران 
با توجه به ظرفیت های موجود و مواهب الهی اما به لحاظ 
اشتغال در شرایط نامناسبی قرار دارد تأکید کرد: هر گامی 
که از سوی مسئوالن برای ایجاد، تثبیت و حفظ اشتغال 
برداشته شود از باقیات و صالحیات است.وی به تأکیدات 
مقام معظم رهبری مبنی برجهش تولید اشاره و پایین بودن 
قدرت خرید از مشکالت مهم کارگران عنوان کرد و افزود: 
چهار میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی نیز با این مشکل 
درگیر هستند اگرچه وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی 

دریافتی  حقوق  میزان  اما  کردند  اجرا  را  سازی  همسان 
نیازهای آن ها نیست.دبیر  از جامعه پاسخگوی  این قشر 
اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: در مازندران علی رغم 
 همه مشکالت سبد هزینه خانوار 5 نفره در مرکز استان

6 میلیون و 200 هزار تومان است این در حالی است حقوق 
امنیت  نداشتن  است.دریابیگی  میلیون   2 حدود  دریافتی 
شغلی را از دیگر مشکالت کارگران استان عنوان کرد و 
خواستار حمایت بیشتر به این قشر از جامعه شد و یادآور شد: 
همان طور مقام معظم رهبری بارها در سخنانش به موضوع 
کارگران و حمایت از آنان تأکید کردند.وی تحقق عدالت 
اجتماعی را الزامی دانست و تصریح کرد: استان مازندران 
از 6 بیمارستان تأمین اجتماعی برخوردار است اما کارگران 
ما هنوز هزینه های درمانشان را خودشان پرداخت می کنند.

دبير اجرایی خانه کارگر مازندران تاکيد کرد:

ضرورت تحقق عدالت اجتماعی برای کارگـران

مدیر مجتمع دخانیات مازندران گفت:تولید 
توتون هموژنیزه در دستور کار این مجتمع 
و  طرح  تائید  صورت  در  که  قرارگرفته 
می توان  ایران  دخانیات  شرکت  حمایت 
این  خصوصی  بخش  مشارکت  توسط 
این  برای  را  سودآور  و  اشتغال زا  پروژه 
کهن سال  نمود.نادعلی  اجرایی  استان 
مدیر مجتمع دخانیات مازندران در حاشیه 
بازدید مدیرعامل دخانیات ایران از مجتمع 
دخانیات مازندران گفت: استان مازندران به 
لحاظ شرایط اقلیمی مطلوب به عنوان یکی 
از بهترین مناطق مستعد کشت توتون در 
کشور است و با توجه به وجود دو منابع 
مهم اعم از منابع انسانی و ظرفیت های 
تولید بتوانیم در تحقق فرمان ها رهبری 
مؤثری  گام های  تولید  برجهش  مبنی 
دخانیات  شرکت  تشریح  در  برداریم.وی 
مازندران افزود: این مجتمع با دارا بودن 
فرآوری  کارخانه  تنها  و  بزرگ ترین 
در  )ریدرائینگ(  غربی  تیپ  توتون های 
کارخانه  همچنین  و  کشور  و  خاورمیانه 
تولید و بسته بندی دو محصول سیگارت 
 T4 بانام های تجاری بهمن مشکی نانو و
یکی از مجتمع های بزرگ تولیدی شرکت 
دخانیات ایران محسوب شده که بالغ بر 60 
سال از تأسیس و شروع فعالیت دخانیات 
مازندران می گذرد.مدیر مجتمع دخانیات 
مازندران گفت: این مجتمع در طی سالیان 
متمادی فعالیت، باهمت، تالش و کوشش 

کارگران زحمتکش و درایت مسئولین و 
مدیران خود توانسته است زیرساخت ها و 
پتانسیل های خوبی را در جهت توسعه و 
رشد کمی و کیفی اهداف شرکت، فراهم 
کمپانی های  زمینه ساز مشارکت  و  آورده 
شود.  داخلی  سرمایه گذاران  و  خارجی 
استان  این  ژئوپلیتیکی  همچنین شرایط 
کشورهای  مجاورت  در  واقع شدن  و 
حوزه CIS وجود بنادر و راه های زمینی 
و راه آهن سراسر پتانسیل خوبی را جهت 
ساخته  مهیا  سیگارت  و  توتون  تجارت 
اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  است.کهنسال 
توتون کاران مازندرانی هیچ گونه طلب از 
به موقع  تمام  و  نداشته  دخانیات  شرکت 
پرداخت شده است آن را ناشی از حمایت 
کرد.وی  عنوان  ایران  دخانیات  شرکت 
کشاورزی  حوزه  در  شرکت  این  افزود: 
با دارا بودن 4 اداره شهرستانی و 2 اداره 
ستادی و با سطح زیر کشت حدود 1000 
 1300 به  قریب  تولیدی  ساالنه  هکتار 
تن محصول را از مرحله کشت تا خرید 
ارسال  زمان  تا  محصوالت  نگهداری  و 
و  نظارت  سورک،  فرآوری  کارخانه  به 
راهبری می نماید. همچنین این مجتمع در 
زمینه تولید توتون خام )روستایی( در بین 
استان ها از کیفیت توتون باالتری برخوردار 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  است.کهنسال 
اقلیمی مناسب مجتمع مازندران  شرایط 
سال  در  متوسط  به طور  حاضر  حال  در 

هزارتن توتون خام روستایی در دستور کار 
دارد که با عنایت به ظرفیت های موجود 
و در صورت تصمیم به توسعه و افزایش 
تولید، امکان افزایش میزان تولید )با فراهم 
یک  طول  در  حمایتی  امکانات  آوردن 
برنامه 5 ساله( تا حدود 2500 تن در سال 
تضمینی  خرید  اینکه  دارد. ضمن  وجود 
در  می بایست  ازتوتونکاران  حمایتی  و 
دستور کار قرار گیرد و این مهم با حمایت 
و  ایران  دخانیات  شرکت  از  دولت  مالی 
داخلی  توتون های  از  استفاده  همچنین 
و  داخلی  تولیدی  محصوالت  خرمن  در 
سایر شرکت های خصوصی و مشارکتی 
میسر خواهد شد.وی ورود سودجویان و 
دالالن به بازار خرید و فروش توتون خام 
)روستایی( در پی نوسانات بازار ارز و اخالل 
در نظام اقتصادی کشور را از معضالت در 
از  مهمی  بخش  که  برشمرد  حوزه  این 
نموده  خریداری  را  روستایی  توتون های 
می نمایند. خارج  مجتمع  دسترس  از  و 

توجه  با  مازندران  استان  افزود:  کهنسال 
به شرایط اقلیمی موجود می تواند میزان 
تولیدات خود را در شرکت دخانیات افزون 
کند،البته تحقق این امر نیز مستلزم حمایت 
شرکت دخانیات ایران و دیگر دستگاه ها 
است.وی بابیان اینکه کشت این محصول 
نسبت به دیگر محصوالت کشاورزی در 
استان؛ سخت تر است، ادامه داد: پیش از 
میزان تسهیالت و همچنین خرید ادوات 

قرار  مطلوب تری  شرایط  در  کشاورزی 
داشت اما هم اکنون حمایت دولت نسبت 
ترتیب  همان  به  و  کمتر  حوزه  این  به 
پیدا  کاهش  محصول  این  میزان کشت 
عدم  ازجمله  دیگر  مشکالت  البته  کرد 
تمایل جوانان به کشاورزی و قطعه شدن 
اراضی نیز بر این مشکل افزون شده است.

کهنسال ادامه داد: حمایت ویژه در بحث 
کشاورزی و تجهیز ادوات می تواند کشت 
و  کرده  احیا  استان  در  را  محصول  این 
تولیدات را افزایش دهد که آن هم منجر به 
ایجاد اشتغال و تثبیت شغل در این بخش 
مازندران  دخانیات  مجتمع  می شود.مدیر 
گفت: امکان احداث کارخانه تولید توتون 
توتون های  وجود  به  توجه  با  هموژنیزه 
دلیل  به  همچنین  و  انبارها  در  سنواتی 
ایجاد ارزش افزوده بیشتر از توتون، طرحی 
با عنوان تولید توتون هموژنیزه در دستور 
کار این مجتمع قرارگرفته که ان شاءاهلل 
تائید طرح و حمایت شرکت  در صورت 
مشارکت  توسط  می توان  ایران  دخانیات 
و  اشتغال زا  پروژه  این  خصوصی  بخش 
سودآور را برای این استان اجرایی نمود.

این مسئول در بخش دیگر از سخنانش 
نداشتن مکانیزم جذب متناسب با نیروی 
انسانی را از دیگر مشکالت این شرکت 
عنوان کرد و خواستار جایگزینی نیروهای 
متخصص فعلی که در ُشرف بازنشستگی 

هستند؛ شد.

مدیر مجتمع دخانيات مازندران:

تولید توتون هموژنیزه در دستور کار مجتمع دخانیات مازندران است

 افزایش 50 درصدی کشت طالی سفید
 در مازندران

مسؤول توسعه کشت پنبه جهاد کشاورزی مازندران گفت: امسال سطح 
زیرکشت پنبه در استان مازندران 644 هکتار است که نسبت به سال قبل 
51 درصد افزایش سطح زیرکشت را شاهد هستیم.سحر انصاری با بیان 
اینکه امسال سطح زیرکشت پنبه در استان مازندران 644 هکتار است که 
نسبت به سال قبل 51 درصد افزایش سطح زیرکشت را شاهد هستیم، 
گفت: پیش بینی می شود امسال دو هزار تن وش از مزارع استان برداشت 
شود.وی ادامه داد: شهرستان های بهشهر و گلوگاه در شرق استان جزو 
شهرستان هایی هستند که بیشترین سطح زیرکشت پنبه استان را دارند.

مسؤول توسعه کشت پنبه سازمان جهاد کشاورزی مازندران کشت پنبه را 
بهاره و تابستانه اعالم کرد و گفت: نیمی از سطح زیرکشت مربوط به پنبه 
بهاره و مابقی مربوط به پنبه تابستانه است.انصاری زمان کشت پنبه بهاره 
در استان را اوایل اردیبشهت ماه و تابستانه را خرداد ماه و بعد از برداشت 
گندم، جو و کلزا اعالم کرد و افزود: امسال سطح زیرکشت این محصول 
در استان مازندران افزایش پیدا کرده است.وی به کشت قراردادی پنبه 
در استان برای نخستین بار در سطح 50 هکتار اشاره کرد و گفت: این 
محصول به قیمت 10 هزار و 500 تومان از کشاورزان خریداری می شود 
و پنبه کاران محصول تولیدی خود را به کارخانه پنبه پاک کنی تحویل 
می دهند.انصاری پنبه را جزو محصوالت لیفی بسیار مهم عنوان کرد که 
از اشتغالزایی باالیی برخوردار است و از آن به عنوان طالی سفید یاد می 
شود.وی گفت: تمام قسمت های پنبه قابلیت استفاده دارد و هیچ دور 
ریزی ندارد.مسؤول توسعه کشت پنبه سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
اظهار کرد: برای گسترش کشت این محصول در استان مازندران دوره 
های آموزشی زیادی برای کشاورزان برگزار شد.وی به مسایل و مشکالت 
کشت پنبه در استان اشاره کرد و افزود: به دلیل خرد بودن سطح اراضی 
کشاورزی و دارا بودن محصول رقیب مانند سویا که در فصل تابستان 
کشت می شود، سبب کاهش سطح زیرکشت این محصول شده اما با 
توجه به قیمت خوبی که این محصول دارد سبب شد کشاورزان ترغیب 
و تشویق به کشت این محصول شوند.انصاری خاطرنشان کرد: امسال 
دستگاه های ردیفکار و وش چین برای کشت پنبه خریداری شد تا در 
اختیار کشاورزان قرار داده شود و هزینه های کارگری کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: تولیدکننده به دنبال افزایش عملکرد محصول است و 
از طرفی ما به دنبال افزایش کیفیت الیاف هستیم تا برای کارخانه های 
نساجی جذابیت داشته باشد و تمایل بیشتر برای خرید پنبه داشته باشند.

مسؤول توسعه کشت پنبه سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره کشت 
نشایی پنبه در استان گفت: امسال در شهرستان گلوگاه دو هزار مترمربع 
از مزارع به کشت نشایی پنبه اختصاص پیدا کرد که امیدواریم اینگونه 
کشت در پنبه افزایش سطح پیدا کند.انصاری درباره مزیت های کشت 
پنبه گفت: برای صرفه جویی در مصرف آب، بعد از برداشت گندم، جو و 
کلزا نشاها به زمین اصلی منتقل می شوند و به عنوان کشت دوم بعد 
از برداشت این محصوالت کشت خواهد شد.انصاری گفت: پنبه گیاهی 
گرما دوست است و تا دمای 35 تا 45 درجه را تحمل می کند و طول 
دوره رشد این گیاه 120 تا 200 روز است.مسؤول توسعه کشت پنبه 
سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: "لطیف و گلستان" دو رقم 
داخلی و "مای 344" یک رقم خارجی قابل کشت پنبه در استان است که 
دارای کیفیت الیاف و عملکرد باالست.وی اضافه کرد: در صورت مدیریت 
صحیح کشت پنبه شاهد عملکرد هفت تا هشت تن محصول در هکتار 
خواهیم بود.انصاری اظهار کرد: 50 تا 55 درصد وزن دانه پنبه از روغن و 

پروتئین تشکیل شده است.

 افزایش 90 درصدی قیمت
 آرد شیرینی پزی

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی گفت: آرد 
مورد نیاز این صنف 90 درصد گران و روغن مورد نیاز این بخش کامال 
نایاب شده است.علی بهره مند، گفت: قنادی ها و شیرینی فروشی ها با 
مشکل کمبود و  افزایش شدید قیمت مواد اولیه مواجهند و این مسائل 
باعث تعطیلی برخی از واحدهای صنوفی شده است.  رئیس اتحادیه 
دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی با اشاره به کمبود و گرانی 
روغن مورد نیاز این صنف افزود: ماه گذشته هر حلب روغن 16 کیلویی به 
قیمت 150 هزار تومان عرضه می شد اما اکنون قیمت این کاالی مصرفی 
مخصوص شیرینی پزها به 500 هزار تومان افزایش یافته ضمن اینکه در 
بازار کامال نایاب شده است.  وی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار روز 
گذشته مصوب کرد تا 20 هزار تن روغن خام برای تولید روغن مخصوص 
صنف و صنعت در اختیار کارخانجات قرار بگیرد، بیان داشت: امیدواریم با 
این مصوبه روغن مورد نیاز صنف قنادی و شیرینی فروشی تامین شود. 
وی با اشاره به لزوم استفاده از آرد باکیفیت برای شیرینی پزی بیان داشت: 
قیمت هر کیسه آرد 40 کیلویی مخصوص شیرینی پزی ماه گذشته 150 
هزار تومان بود که در ماه جاری با 90 درصد افزایش قیمت آن به 280 
هزار تومان رسیده است. رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی 
و کافه قنادی بیان داشت: با توجه به افزایش قیمت ارز قیمت برخی اقالم 
مورد نیاز شیرینی پزی از جمله  پودر کاکائو و پودر نارگیل 200 درصد گران 
شده است.بهره مند با بیان اینکه فعاالن صنفی قنادی و شیرینی پزی با 
مشکالت زیادی روبرو هستند، گفت: از طرفی کمبود مواد اولیه آنها را وادار 
به تعطیلی می کند و از طرفی به دلیل مشکالت اقتصادی مردم تمایلی 
برای خرید این کاالی مصرفی غیرضروری ندارند لذا با این شرایط سطح 
درآمد فعال این صنف به شدت کاهش یافته و حتی مجبور به تعدیل نیرو 
شده اند. وی بیان داشت: علیرغم تمام مشکالت اقتصادی متاسفانه دولت 
در زمینه دریافت مالیات و حق بیمه کارگری هیچ گونه تسهیالتی برای 

کارفرما قائل نیست. 

جهان ساز گفت: بنابر آمار تاکنون 124 هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ 485 
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.حبیب جهان ساز رئیس سازمان 
چای با اشاره به اینکه خرید برگ سبز چای تا پایان مهر ادامه دارد، اظهار کرد: 
بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون 124 هزار تن برگ سبز چای با 

ارزش بالغ بر 485 میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.
او افزود: علی رغم تاخیر 10 روزه در برداشت برگ سبز چای، اما خرید نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 2 تا 3 درصد رشد را نشان می دهد.جهان ساز از پرداخت 
85 درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون 410 میلیارد تومان از 
مطالبات چایکاران پرداخت شده است و مابقی پس از تامین اعتبار به حسابشان 
واریز می شود.به گفته رئیس سازمان چای، 49 درصد برگ سبز خریداری شده 
درجه یک و 51 درصد درجه 2 است.او ادامه داد: تاکنون از مجموع برگ سبز 
خریداری شده 2۷ هزار تن  چای خشک استحصال شده است که امسال در 

صورت تحقق پیش بینی ها، تولید چای خشک به 30 هزار تن می رسد که با 
این وجود حداقل 30 درصد نیاز کشور در داخل و مابقی از طریق واردات تامین 
می شود.این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت چای خشک نسبت به 2 ماه اخیر 
تفاوتی نداشته است، بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو چای خشک با نرخ 40 تا 
65 هزار تومان در بازار عرضه می شود، هر چند ممکن است چای با کیفیت تر با 

نرخ های باالتری هم عرضه شود.

پرداخت ۸5 درصد مطالبات چایکاران

 رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اجالس 
مجازی اخیر وزرا و روسای کل گروه 24 ریاست دوره ای 
این گروه را برای مدت دوازده ماه عهده دار شدگزارش روابط  
عمومی بانک مرکزی حاکی است ، عبدالناصر همتی در 
این اجالس با بیان اینکه برای من افتخار و امتیاز بزرگی 
آینده  ماه  دوازده  در  رییس گروه 24  به عنوان  است که 
در خدمت شما باشم، افزود: مایلم فرصت را مغتنم شمرده 
و از تالش های ریاست گروه 24، جناب وزیر افوری عطا 
و دولت غنا به خاطر سکان  داری گروه 24 در طول این 
سال پر تالطم قدردانی کنم.رییس کل بانک مرکزی به 
اهمیت گروه 24 اشاره کرد و گفت: با توجه به رکودهای 
عمیق کنونی که از همه گیری کرونا ناشی می شوند، نقش و 

اهمیت گروه 24 روز به روز پررنگ تر می شود و در پیگیری 
رسالت این گروه، ما قصد داریم که تا باالترین حد امکان 
مسایل گذشته را دنبال کنیم و همزمان با تمرکز بر تاب 
اوری تعامالت سازنده تری بین اعضای گروه بر قرار سازیم. 
رییس دوره ای گروه 24 با تاکید بر لزوم هماهنگی جهانی 
برای حل مشکالت به ویژه در زمینه ویروس کرونا تصریح 
از یک راه حل  باید همواره  کرد: به عنوان یک گروه، ما 
جهانی هماهنگ شده طرفداری کنیم تا این اطمینان ایجاد 
شود که تمام کشورها بدون هیچ استثنایی به واکسن و 
درمان کم هزینه برای کووید19 و کمک های مالی از جمله 
کمکهای اضطراری بر مبنای نیازها و دالیل بشردوستانه 
دسترسی داشته باشند، به گونه ای که همه ما بتوانیم با 

اطمینان و باالترین توان بالقوه، فعالیت های اقتصادی خود 
را از سر گیریم. وی در پایان خاطرنشان کرد: اطمینان دارم 
که در این دوران خدمت، ما قادر خواهیم بود سیاست هایی 
را مبتنی بر چشم انداز آینده و اهداف از پیش تعیین شده 
این  بر  کنیم  کمک  عضو  کشورهای  به  و  کنیم  تدوین 
کنند.  غلبه  کنونی  آسیب زای  شرایط  و  بی سابقه  بحران 
برنامه های مشترک ما بر اهداف بهبود اقتصادی در دوران 
پس از همه گیری، چگونگی برقراری ثبات مالی و به ویژه، 
مدیریت بدهی عمومی متمرکز خواهند بود. "گروه 24 به 
منظور ایجاد هماهنگی و پیشبرد مواضع کشورهای در حال 
توسعه در قلمروهای پولی و توسعه مالی اواخر سال 19۷1 

ایجاد شد."

ایران رییس دوره ای گروه ۲۴ شد

شود  می  پیشنهاد  گفت:  خودرو  صنعت  کارشناس 
قیمت گذاری خودرو در بورس کاال صورت گیرد تا قیمت 
واقعی شود و سود ناشی از فروش خودرو به جیب واسطه 

و دالل نرود.
علی حسن زاده اظهار داشت: بنده با این گزاره که شورای 
رقابت باعث سرکوب قیمت خودرو شده است، موافقم. 
ببینید وقتی یک خودرو تولید می شود، ۷0 تا ۷5 درصد 
قیمت آن، مختص قیمت قطعات و مواد اولیه است، از 
نیمه سال 96 تا االن سه سال گذشته است و در این مدت 
ارز بیش از ۷ برابر رشد کرده و طبیعتاً قیمت فلزات، مواد 
پلیمری و… نیز به همین دلیل رشد زیادی داشته اند، این 
درحالی است که پراید 20 میلیونی سه سال گذشته در حال 
حاضر 4 تا 4.5 برابر افزایش قیمت داشته و با قیمت حدود 
80 تا 90 میلیون عرضه می شود و این یعنی حدوداً 3 برابر 
کمتر از رشد ارز و قیمت قطعات و مواد اولیه.وی افزود: 
البته صحبت بنده این نیست که حاال که ارز ۷ برابر رشد 
کرده پراید 20 میلیونی هم به قیمت 140 میلیون فروخته 
شود، ولی نکته ای که می خواهم اشاره کنم این است که به 
دلیل وجود فشار افکار عمومی، دولت نمی خواهد مسئولیت 
گرانی قیمت خودرو را بپذیرد و به صورت دستوری آن 
تا 100  قیمت 80  برآن  نگه داشته است، عالوه  پایین  را 
قیمت  و  است  آزاد  بازار  برای  کردم  عرض  که  میلیون 
پراید درب کارخانه پایین تر از این اعداد به فروش می رسد.

این کارشناس سیاست گذاری خودرو، افزود: دستوری نگه 
داشتن قیمت ها، جنگ با منطق اقتصاد است؛ اینکه تورم 
در کشور وجود دارد و قیمت ارز افزایش شدیدی داشته، بر 
کسی پوشیده نیست؛ اینها تبعاتی دارد که موجب گرانی 

خودرو، مسکن و دیگر اقالم مورد نیاز جامعه شده است. 
موضوع گرانی خودرو، یک موضوع جدا از اقتصاد نیست 
و نمی توانیم بگوییم که این گرانی ها صددرصد به دلیل 
اشکال در صنعت خودرو است.وی ادامه داد: بنابراین اینکه 
شورای رقابت ورود کند و طبق فرمول هایی نامشخص، 
قیمتی برای خودرو تعیین کند، اشتباه است و ما نیز همیشه 

منتقد این قضیه بوده ایم.
فروش خودرو در بورس باعث قطع دست 

دالالن می شود
حسن زاده گفت: پیشنهاد این است که قیمت گذاری در 
بورس کاال صورت بگیرد تا قیمت واقعی خودرو به دست 
آید و سود ناشی از فروش خودرو به جیب واسطه و دالل 
نرود. اینکه خودرویی که خودروساز با قیمت تمام شده ۷0 
میلیون تومان تولید کرده است را به صورت دستوری مثاًل 
60 میلیون تومان به فروش برساند باعث می شود همین 
ساختار معیوب خودروسازی هم از بین برود و بدهی آن ها 

روز به روز افزایش یابد.وی افزود: اگر قرار است خودرویی 
در بازار آزاد با قیمتی بسیار باالتر از درب کارخانه به فروش 
برود و سود آن نصیب واسطه شود، بهتر است به بورس 
کاال بیاید تا سود آن به جیب خودروساز رفته و صنعت 
خودرو دچار بحران نشود و حتی کیفیت خودرو افزایش 
یابد، در ضمن در بورس کاال، قیمت واقعی به دست می آید 

و تب قیمت باالی فروش نیز فروکش می کند.
سود فروش خودرو در روش فعلی به جیب 

واسطه می رود
این کارشناس سیاست گذاری خودرو گفت: تنها فرق ایجاد 
شده در روش قرعه کشی این است که قباًل تفاوت قیمت 
کارخانه و بازار آزاد به دالل و واسطه می رسید ولی در حال 
حاضر این تفاوت به بخش کمی از مردم که در قرعه کشی 
به  نسبت  هم  خودروها  تعداد  می رسد.  می شوند،  برنده 
تقاضای مردم بسیار کمتر است که نتیجه آن، تبدیل شدن 
قرعه کشی به نوعی بخت آزمایی است.حسن زاده با اشاره 
به اینکه سرکوب قیمت خودرو توسط شورای رقابت سبب 
کاهش تیراژ تولید شده است، افزود: روش تعیین قیمت 
توسط شورای رقابت دارای ایرادات اساسی است و سبب 
کاهش انگیزه خودروساز جهت تولید خودرو است، ضمناً به 
دلیل اینکه به ازای فروش هر خودرو، خودروساز زیان نیز 
می بیند، سرمایه در گردش با چالش جدی مواجه می شود.

وی گفت: مصرف کننده واقعی در نهایت با همان قیمت 
بازار آزاد می تواند صاحب خودرو شود و روش قرعه کشی 
راه حل خروج از بحران فعلی نیست. مسئولین نیز به جای 
پاسخگویی و مدیریت اوضاع صنعت کشور، در گوشه ای 

خود را پنهان می کنند.

فروش خودرو در بورس باعث قطع دست دالالن می شود

سهمیه مواد اولیه ۲5 تولیدکننده خاطی 
ماسک قطع شد

یک مقام مسئول با بیان اینکه ظرفیت تولید روزانه 21 میلیون ماسک 
را داریم، گفت: سهمیه مواد اولیه 25 واحد خاطی تولیدکننده ماسک 
قطع شد.به گزارش  وزارت صمت، اسماعیل مهدی پور اظهار داشت: 
ظرفیت تولید مواد اولیه ماسک امروز به گونه ای است که می تواند 
تولید روزانه 21 میلیون ماسک اعم از صنعتی، صنفی و کارگاهی را در 
کشور پوشش دهد.مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشتی، دارویی و 
تجهیزات پزشکی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
گفت: از ابتدای شهریورماه سال جاری مسئولیت ستاد لجستیکی کرونا 
به سازمان حمایت واگذار شده است.وی افزود: سازمان حمایت پس 
از واگذاری این مسئولیت نشستی با سازمان غذا و دارو به نمایندگی 
از وزارت بهداشت برگزار کرد و از سازمان مزبور خواست نیاز مراکز 
درمانی و داروخانه ها به ماسک و همینطور واحدهای منتخب واجد 
شرایط تولیدکننده ماسک را اعالم تا متناسب با نیاز برای تامین مواد 
اولیه واحدها برنامه ریزی الزم صورت گیرد.مهدی پور تصریح کرد: 
طبق اعالم سازمان غذا و دارو نیاز مراکز درمانی و داروخانه ها در روز 
چهار میلیون ماسک است.وی ادامه داد: فهرست واحدهای منتخب به 
شرکت های تامین کننده مواد اولیه ارسال شده تا بر اساس اولویت مواد 
اولیه در اختیار آنها قرار گیرد.مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشتی، 
دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان گفت: متناسب با تولیدات هر یک از این شرکت ها مواد اولیه 
مورد نیاز به صورت روزانه در اختیار قرار می گیرد و اطالعات آنان نیز در 
سامانه جامع تجارت ثبت می شود.وی افزود: هر کدام از شرکت های 
تولیدکننده اگر متناسب با مواد اولیه دریافت شده، ماسک تولید نکنند و 
یا آن را به دانشگاه های علوم پزشکی تحویل ندهند سهمیه متعلق به 
آنان قطع و پرونده آنها به مراکز قضایی ارسال می شود البته از طرفی 
واحدهای دیگر جایگزین واحدهای خاطی خواهند شد.مهدی پور بیان 
داشت: تاکنون سهمیه 25 واحد خاطی قطع و به مراجع قضایی معرفی 
شده اند.وی ادامه داد: اطالعات واحدهای تولید کننده پارچه و ماسک 
در سامانه تجارت ثبت تا امکان رصد و پایش وجود داشته باشد.مدیرکل 
نظارت بر محصوالت بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان یادآورشد: مسئولیت زنجیره 

توزیع ماسک با سازمان غذا و دارو است.

جدیدترین برآورد صندوق بین المللی 
پول از وضعیت اقتصاد ایران

اکثر  مانند  امسال  ایران  پول،  المللی  بین  بینی صندوق  طبق پیش 
کشورهای جهان رشد منفی خواهد داشت.گزارش جدید صندوق بین 
المللی پول از پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف حاکی از 
کاهش بیشتر رشد اقتصادی ایران در سال جاری خواهد بود. این نهاد 
با اشاره به تشدید تحریم های آمریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده 
کرونا در کشور پیش بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال 
2020 منفی پنج درصد باشد که 4.5 درصد کمتر از پیش بینی قبلی 
آن است. صندوق به مانند گزارش قبلی خود اعالم کرده که از سال 
آینده شرایط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و در سال آینده به 3.2 
درصد خواهد رسید.اقتصاد ایران در سال های 2019 و 2018 نیز با 
رشد منفی مواجه و به ترتیب 6.5 و 5.4 درصد کوچک تر شده بود.  به 
دنبال خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای در سال گذشته و اعمال 
مجدد تحریم ها، بخش های زیادی از اقتصاد ایران هدف تحریم های 

آمریکا قرار گرفته اند.
تورم کم می شود

به مانند گزارش قبلی، صندوق بین المللی پول روی عقیده خود مبنی 
بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این نهاد نرخ تورم 
در ایران را تا پایان امسال 35 درصد پیش بینی کرده که 0.۷ درصد از 
برآورد قبلی این نهاد کمتر است. صندوق بین المللی پول هم چنین 
اعالم کرده است که با از سر گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال 

2021 شاهد تورم 25 درصدی در ایران خواهیم بود. 
به ترتیب تورم های 26 و 25  ایران در سال های 2019 و 2018 

درصدی را تجربه کرده بود. 
تراز حساب جاری

این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی 0.5 
درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال 2021 معادل  0.3 درصد 
از تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده است. این برای نخستین بار 
در طول 10 سال اخیر است که این حساب در ایران منفی می شود. 
بااین حال ایران کماکان یکی از بهترین شرایط را در بین کشور منطقه 
و جهان در این زمینه دارد. صندوق بین المللی پول در گزارش جدید 
خود برخالف گزارش قبلی پیش بینی از نرخ بیکاری ارایه نداده است. 
طبق گزارش قبلی نرخ بیکاری در ایران برای امسال 1۷.4 درصد پیش 

بینی شده بود. 

یارانه خود را بعد از ازدواج جدا کردیم ولي از خرداد تا االن 
اصال یارانه اي واریز نشده است. از هر جایي هم پیگیري 

مي کنیم به نتیجه اي نمي رسیم.

گراني خودرو واقعا عجیب است و قیمت ها هر روز باالتر 
مي رود. خانه و مواد غذایي نیز هر روز گران تر مي شود. در 
این وضعیت واقعا ما با یک حقوق کارگري چه کار مي توانیم 
انجام دهیم. حتي با این حقوق کارگري خرج 5 روز زندگي 

را هم نمي توانیم درست تامین کنیم.


