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بیسامانی مؤسسات خيريه

NGOها ،مؤسس��اتي هس��تند كه با هدف كمك به افراد نيازمند در
بخشهاي مختلف ايجاد ميش��وند .كمك به نيازمندان ،يك وظيفه
همگاني اس��ت كه در عرف ،شرع ،قانون ،دين و انس��انيت بدان توجه
شده است .در همه كشورهاي دنيا اعم از مسلمان ،ميسحي ،الئيك و ...
سازمانهاي خيريهاي وجود دارد كه متناسب با هدف خود ،مجموعهاي
از خدمات را ارائه ميكنن��د .در ايران نيز مؤسس��ات خيريه با اهداف
متفاوت در حال فعاليت هستند.
از آمار و تعداد مؤسس��ات خيريه در اي��ران اطالع دقيق و جامعي در دس��ت
نيست ،زيرا مديريت واحدي در اين زمينه وجود ندارد .وزارت كشور ،سازمان
بهزيستي و نيروي انتظامي ،سه سازماني هستند كه مجوز تأسيس مؤسسات
خيريه را صادر ميكنند .اين در حالي است كه بسياري از خيريههايي كه توسط
مراجع متفاوت احراز صالحيت شدهاند داراي حيطه كاري يكساني هستند.
اين مديريت چندبعدي باعث عدم انس��جام در فعاليتهاي خيريه ميش��ود.
مؤسسات خيريه در بخشهاي توزيع اقالم ،بهداشت و درمان ،عمران ،آموزش،
پژوهش ،مشاوره و توانيابي فعاليت ميكنند ،اما به دليل عدم وجود قانون واحد
براي مؤسسات خيريه كه در آن ،متولي ارائه مجوز ،نحوه فعاليت ،تقسيمبندي
و س��اير جزئيات ارائه شده باشد ،ميتوان گفت مؤسس��ات خيريه در ايران به
صورت جزيرهاي عمل كردهاند و تأثيرات آنها در اقتصاد كالن كشور كم بوده
است .هرچند تأثيرگذاري مؤسسات خيريه در بخش خرد موضوع متفاوتي از
بحث است و معموالً تأثيرگذاري آن در بخش خرد زياد است ،اما در صورتي كه
راهبرد منسجم و مشخصي براي حركت مؤسسات خيريه تعريف نشده باشد
تأثير آن بر اقتصاد كالن كم خواهد ش��د و نميتواند در پيشبرد اهداف كالن
كشور نقش مهمي داشته باشد.
اگر فردي بپرس��د ،نياز جامعه براي تأسيس خيريه در كدام بخش ضروريتر
است يا اينكه اساساً خيريهها در بخشهاي مختلف چقدر از فقرزدايي در كشور
را انجام ميدهند ،احتماالً هيچ س��ازماني نميتواند پاسخگو باشد .افرادي كه
همزمان از چند مؤسسه خيريه و سازمان مردمنهاد خدمت ميگيرند و بالعكس
بسياري از نيازمنداني كه مددجوي هيچ مؤسسه و سازمان حمايتي نيستند،
ش��اهدي بر اين مدعاست كه س��ازمانهاي خيريه بيش از پيش نيازمند يك
مديريت منسجم در جهت پيشبرد اهداف كالن كشور برای شناخت صحيح
افراد نيازمند و هدفمند كردن منابع و بسيج امكانات هستند.
از طرفي به دليل تنوع باالي ارائه خدمات مؤسسات خيريه ،تعيين يك سازمان
مشخص متولي (از آنجايي كه وظيفه و مأموريت هر سازمان مشخص و محدود
است) ،نميتواند پيشنهاد معقولي باشد ،چراكه الزم است هر خيريه از سازماني
كه در آن حوزه فعاليت ميكند و داراي تخصص است ،مجوز بگيرد .صدور مجوز
تأسيس الزم است توسط سازمان تخصصي صورت گيرد .براي اين امر شايسته
است تقسيمبندي كالن صورت پذيرد و سازمانهاي مرتبط با توجه به فعاليت
ذاتي خود ،متولي يك يا چند بخش از فعاليتهاي خيريه باشند.
پيشنهاد:
براي حل اين مشكل نياز است تا پيشنويس قانون مديريت مؤسسات خيريه
توسط مجلس شوراي اسالمي با در نظر گرفتن پيششرطهاي ذيل تدوين و
ابالغ گردد:
تقسيمبندي مؤسسات خيريه صورت گيرد.
با توجه به تقس��يمبندي صورت گرفته ،متولي و سازمان هماهنگكننده
هر بخش مشخص شود.
سهم و وظيفه اجتماعي هر سازماني مشخص شود.
با توجه به مباحث ذكر ش��ده ،پيش��نهاد ميش��ود خيريهها در هشت بخش
به تفكيك ذيل تقسیم ش��وند و هر س��ازمان متولي يك يا چند بخش از اين
تقسيمبندي باشد:
 -1كميته امداد امام(ره) :س��ازمان تخصصي و متولي ارائه مجوز به مؤسسات
خيريه تأمين معيشت.
 -2كميته امداد امام(ره) :س��ازمان تخصصي و متولي ارائه مجوز به مؤسسات
خيريه امور فرهنگي.
 -3بهزيس��تي :س��ازمان تخصصي و متولي ارائه مجوز به مؤسس��ات خيريه
بهداشت و درمان.
 -4كميته امداد امام(ره) :س��ازمان تخصصي و متولي ارائه مجوز به مؤسسات
خيريه كمك به امر ازدواج.
 -5بنياد مسكن :س��ازمان تخصصي و متولي ارائه مجوز به مؤسسات خيريه
تأمين مسكن.
 -6كميته امداد امام(ره) :س��ازمان تخصصي و متولي ارائه مجوز به مؤسسات
خيريه كمك به امر اشتغال.
 -7بهزيستي :سازمان تخصصي و متولي ارائه مجوز به مؤسسات خيريه توانيابي
و نگهداري.
 -8وزارت كشور :سازمان تخصصي و متولي ارائه مجوز به ساير موارد.
با تقسيمبندي فوق ،مديريت سازمانهاي خيريه در كشور سامان خواهد يافت
و نقاط ضعف و قوت در هر بخش مشخص ميشود .همچنين متولي ارائه آمار و
اطالعات سازمانهاي تخصصي خواهند شد .از همه مهمتر اینکه نقش مؤسسات
خيريه و كمكهاي مردمي در اقتصاد كالن نمايان خواهد شد و ميتوان هر ساله
بخشی از فقرزدايي را هدفمند و در قالب مؤسسات خيريه دنبال كرد.

مصرف كود كاهش يافت

خريد كودهاي يارانهاي
فقط از شبكههاي رسمي

كش�اورزان كودهاي ياران�هاي مورد ني�از خود را ب�راي اطمينان
از كيفي�ت ،صرف� ًا از ش�بكه رس�مي ف�روش تهي�ه كنن�د.

به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد كش��اورزي ،ش��مساهلل مالزاده با
بيان اينكه كشاورزان ،كودهاي يارانهاي مورد نياز خود را براي اطمينان
از كيفيت ،صرفاً از شبكه رسمي فروش تهيه كنند ،گفت :فرآيند تأمين،
توزيع و مصرف كودهاي ش��يميايي تدارك ديده شده در چارچوب نظام
كنترل و تضمين كيفيت و سامانه پايش و نظارت صورت ميگيرد.
مش��اور معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي افزود :با توجه به نقش
چشمگير كودهاي استاندارد در تأمين امنيت غذايي و سالمت آحاد جامعه،
همه كودها پس از انجام آزمايشهاي كنترل كيفي و اخذ استانداردهاي
الزم توزيع ميشود .كودهاي غيراستاندارد شناس��ايي و از چرخه توزيع
خارج ميشوند .مالزاده در مورد ميزان مصرف كودهاي شيميايي در بخش
كشاورزي افزود :ميزان مصرف كودهاي يارانهاي ازته ،فسفاته و پتاسه در
بخش كشاورزي طي سالهاي اخير به استناد آمار و اطالعات موجود كمتر
از  ۳ميليون تن بوده و اين در حالي اس��ت كه ميزان نياز كودي كشور به
كودهاي ازته ،فسفاته و پتاسه طبق برآورد مؤسسه تحقيقات خاك و آب
كشور به طور متوسط  4/5ميليون تن در سال است.
مشاور معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي گفت :هر سال ميزان نياز
بخش كش��اورزي به انواع كودهاي ازته ،فسفاته و پتاسه توسط مؤسسه
تحقيقات خاك و آب برآورد میشود و به وزارت جهاد كشاورزي و معاونت
امور زراعت اعالم و اين معاونت نيز پس از انجام بررسيهاي الزم ،كودهاي
يارانهاي مورد نياز و مقادير آنها را براي تأمين و تدارك به شركت خدمات
حمايتي كشاورزي ابالغ ميكند .وي با اشاره به اينكه مقادير كودهاي ازته،
فسفاته و پتاسه مصرف شده كمتر از ميزان توصيه شده توسط مؤسسه
تحقيقات خاك و آب و متوسط جهاني است ،اظهار كرد :اين مقدار مصرف
نيز با افزايش قيمت كودهاي فسفاته و پتاس��ه از ابتداي سال  ۱۳۹۹به
علت تغيير نرخ ارز تخصيصي از رسمي به نيمايي ،مجددا ً كاهش يافته و با
مقادير توصيه شده فاصله بيشتري پيدا كرده است.
مالزاده تصريح كرد :مصرف اين كودها ،نقش و تأثير بسيار زيادي در باال
بردن عملكرد كيفي و كمي محصوالت كشاورزي و ارتقاي سطح سالمت
جامعه دارد و همواره به بهرهبرداران توصيه ميشود كوددهي را به ميزان
نياز گياه مورد استفاده قرار دهند.
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يك بانك با 2هزار ميليارد تومان آورده
 70هزار ميليارد تومان تسهيالت كالن داد!
ابرتخلف بانكي را بانكي انجام داده كه با سرمايه ۴۰۰ميلياردي۲۰ ،هزار ميليارد وام داد

يكي از بانكهاي خصوصي كه اَبَر تخلف تاريخ
را بايد به عملكرد سالهاي ۹۴تا  ۹۶اين بانك
نس�بت داد با س�رمايه 2هزار ميليارد توماني
در مجموع ۱۱۰هزار ميليارد تومان تس�هيالت
پرداخت ك�رده و ۷۰هزار ميلي�ارد تومان اين
تس�هيالت در 50فقره پرداخت ش�ده اس�ت.

هر چند بسياري از مردم ايران تاكنون از بانكها
تس��هيالتي دريافت نكردهاند و مراوده چنداني با
اين بخش از اقتصاد ايران ندارند ،اما مراودات مالي
و اعتباري بانكها به جهت انحراف در تأمين مالي،
تورمي را در اقتصاد خلق ميكند كه روي زندگي
عامه مردم اثر منفي ميگ��ذارد ،در همين رابطه
س��خنگوي كميس��يون اصل 90عنوان ابرتخلف
بانك��ي را به بانك خصوصي نس��بت داده اس��ت
كه در س��الهاي 94تا  96در مجم��وع 110هزار
ميلياردتوم��ان تس��هيالت پرداخت كردهاس��ت
كه سهم تس��هيالت كالن آن۵۰ ،فقره به ميزان
۷۰هزارميليارد تومان است.
حفظ ارزش پول ملي يكي از وظايف بانك مركزي
است ،با اين حال بررسي وضعيت ارزش پول ملي
ايران نشان از تشديد روند افت ارزش پول ملي دارد
از اين رو افكار عمومي خواهان آن است كه عملكرد
حوزه پول و بانك شفاف و اصالح شود.
اگ��ر چه برت��ري هزينهه��اي ج��اري دولت بر
درآمدهاي آن يكي از ريشههاي افت ارزش پول
ملي و خلق نقدينگي از محل پايه پولي و چاپ
پول توسط بانك مركزي است ،اما بانكها نيز به
ازاي هر يك ريالي كه بانك مركزي خلق ميكند
8ري��ال اعتبار ايج��اد ميكنند ،بدي��ن ترتيب
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بانكها ني��ز يكي از كاناله��اي خلق نقدينگي
بدون پش��توانه و تورم به شمار ميروند ،به ويژه
آنكه با وجود رش��د اقتصادي پايين شاهد خلق
نقدينگي قابل مالحظه توس��ط بانك مركزي و
همچنين نظام بانكي هستیم.
بررسيها بيانگر آن است كه بسياري از مردم ايران
تاكنون از بانكها وام دريافت نكردهاند و ارتباطشان
با بانك صرفاً به يك حسابجاري و پسانداز محدود
ميشود ،اما بانكها به واسطه انحراف در عملكرد
و به ويژه تأمين مالي صحيح اقتصاد زمينه كاهش
ارزش پول 80ميليون ايراني را فراهم ميآورند ،در
اين بين از منظر حقوقي ،كارشناسان بر اين باورند
كه دستگاه قضايي بايد اشخاص حقيقي و حقوقي
راكه زمينهساز افت ارزش پول ملي هستند مورد
بازخواست قرار دهد.
چاپ پول تا كجا ادامه خواهد يافت
وقتي حج��م نقدينگي در حد فاص��ل يكدهه از
محدوده 400ه��زار ميليارد تومان ب��ه محدوده
4400هزار ميليارد تومان ميرس��د،مش��خص
است كه متوليان بخش پول و بانك اقتصاد ايران
از سياستگذاري صحيح و وظيفه حفظ ارزش پول
ملي فاصله گرفتهاند تا حدي كه كاهش ارزش پول
ملي به يك روند تبديل شده است.
هرج و م��رج در بخ��ش پ��ول و بانك ب��ه جايي
رسيدهاس��ت كه ي��ك بانك ب��ا س��رمايه ناچيز
400ميليارد تومان اقدام به ارائه تسهيالت بانكي
20هزارميليارد تومان ميكند و حال آنكه عمده اين
تسهيالت نيز در قالب تسهيالت كالن به اشخاصي
پرداخت شده كه اقساط را عودت ندادهاند.

وام ۲۰هزار ميليارد تومان بانكي
با سرمايه ۴۰۰ميليارد توماني !
س��خنگوي كميس��يون اص��ل 90مجل��س با
اشاره به بررسي فس��اد يكي از بانكها كه طي
س��الهاي اخير در دس��تگاه قضاي��ي پيگيري
شدهاست ،گفت :اين بانك خصوصي با سرمايه
۴۰۰ميليارد توماني در مجموع از زمان تأسيس
۲۰هزارميلياردتوم��ان تس��هيالت پرداخ��ت
كردهاست .از اين ميزان ۱۶هزار ميليارد تومان،
سهم تسهيالت كالن پرداختي بانك در حدود
۵۰فقره بوده كه تقريباً همه موارد با فساد و زد
و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به
معوقه تبديل شدهاست.
خضريان ب��ا تأكيد بر اينكه بان��ك مذكور قواعد
دس��تورالعمل تس��هيالت و تعهدات كالن را در
پرداخت اين تسهيالت رعايت نكردهاست ،اظهار
داش��ت :فردي يك شبه در اس��فند سال ۹۴در
پنجفقره حدود ۲هزارميلياردتومان تس��هيالت
از اين بانك دريافت کرده و تس��ويه نكرده است،
ش��خصي كه اخيرا ً پس از پنجس��ال به مفاس��د
وي در دادگاه پرداخته ش��د .اين درحالي است
كه س��قف تس��هيالت كالن پرداختي بانك بايد
۸۰ميليارد تومان ميبود.
پرداخت ۱۷هزارميلياردتوماني
تسهيالت در يكفقره!
اين نماينده مجلس به نمونه ديگري در انحراف
در تأمين مالي بانكها اشاره داشت و گفت :يكي
ديگر از بانكها ك��ه اَبَر تخلف تاري��خ را بايد به
عملكرد سالهاي  ۹۴تا  ۹۶اين بانك نسبت داد

با سرمايه پايه ۲هزارميليارد توماني در مجموع
۱۱۰ه��زار ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت
كرده كه س��هم تس��هيالت كالن آن۵۰ ،فقره
به ميزان ۷۰ه��زار ميليارد تومان اس��ت .حال
آنكه اين بانك ميتوانس��ته در مجموع ۱۶هزار
ميليارد تومان تس��هيالت كالن پرداخت كند،
اما تنه��ا در يك فقره ،معادل ۱۷ه��زار ميليارد
تومان تس��هيالت از اين بانك دريافت شده كه
۴۰برابر سقف تسهيالت كالن دريافتي توسط
يك شخص حقوقي است.
به گفته خضريان ،بخش قابل توجهي از تسهيالت
مذكور بازپرداخت نشده و بخشي نيز در حوزههاي
غير اولويتدار هزينه و در واقع منحرف شده است،
بهطوري كه ۲۴شركت بيش از هزارميليار د تومان
از اين بانك تس��هيالت دريافت كردن��د كه افراد
مختلف مرتبط ب��ا بانك در اين ش��ركتها عضو
هيئت مديره بودند .بهطور مثال يك نفر كه سابقاً
معاون اين بانك بوده در ۲۸شركت كه در مجموع
۵۰هزارميليارد تومان تس��هيالت كالن از بانك
مذكور دريافت كردند ،عضو هيئت مديره بود.
س��خنگوي كميس��يون اصل  90مجلس با بيان
اينكه طي سالهاي اخير ،جديترين پروندههاي
فساد مرتبط با بانكها بودهاست به ايسنا گفت:
بيشترين حجم مفاس��د و انحراف در تخصيص
منابع بانكي ،مرتبط با تسهيالت كالن پرداختي
توس��ط بانكهاس��ت .با ثب��ت طرح ش��فافيت
تسهيالت و تعهدات كالن بانكي در قالب الحاقيه
به اليح��ه بودج��ه ۱۴۰۱و تبديل آن ب��ه قانون
دائمي براي س��الهاي آينده ،تس��هيالت كالن
مجاز براي بانكها مع��ادل حداقل  ۱۰و حداكثر
۲۰درصد سرمايه پايه هر بانك است.
عل��ي خضري��ان گف��ت :طب��ق دس��تورالعمل
تس��هيالت و تعهدات كالن بانكي ،اگر يك بانك
۲هزارميلياردتومان س��رمايه پايه داش��ته باشد
در صورت��ي كه به ي��ك يا چند ش��خص ذينفع
واحد ۲۰۰ميليارد تومان تسهيالت دهد ،معادل
تسهيالت كالن در نظر گرفته ميشود و حداكثر
سقف قانوني پرداختي تسهيالت كالن براي چنين
بانكي ۴۰۰ميليارد تومان بوده و پرداخت بيش از
آن تخلف محسوب ميشود.
مجموع تسهيالت كالني كه يك بانك ميتواند
به اش��خاص مختلف پرداخت كند ،هشتبرابر
سرمايه پايه بانك است ،يعني بانك مورد مثال
ميتواند در مجم��وع ۱۶هزار ميلي��ارد تومان
تسهيالت كالن پرداخت كند .از آنجا كه نظارت
هوشمندانهاي بر اين دستورالعمل وجود نداشته
و در مواردي از اجراي قانون چشمپوشي شده نه
تنها در برخي بانكها بازه تس��هيالت كالن به
هر شخص رعايت نشده ،بلكه در مجموع نيز از
اجراي اين قاعده سر باز زده است .عالوه بر اينكه
اين رويه ،موجب انحراف منابع بانكي به سمت
اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته بانك و استفاده
از مجوز خلق پول بانكي به نفع گروههاي خاص
ميشود ،عمده مفاس��د بانكي نيز در تسهيالت
كالن رخ داده و مشاهده شده است.

رئيس كميته خودروي مجلس اعالم کرد

مجلس خودروسازان را موظف به بیمه کیفیت خودرو میکند

برونرفت صنع�ت خودروس�ازي از چالهاي
ك�ه در آن گي�ر افت�اده اس�ت گويا ب�ه اين
س�ادگيها نيس�ت ،زيرا ه�ر راه�كاري كه
عنوان ميش�ود باز هم نميتواند اين صنعت
را از چاله دربياورد .در همين راس�تا رئيس
كميت�ه خ�ودروي مجلس گف�ت :قطع ًا زور
مصرفكنن�ده به خودروس�از نميرس�د و
نميتوان�د ب�ه تنهاي�ي مطالبهگ�ر كيفيت
باش�د .از اينرو بايد بيمه كيفيت خودرو را
راهاندازي كنيم تا مطالبهگر كيفيت باش�د.

وضعيت صنعت خودرو از حيث كميت و كيفيت
توليد به ش��دت با انتقادهاي جدي روبهروست
و اين در حالي اس��ت كه حتي با قيمت نجومي
و كيفيت بس��يار پايين كنوني نيز خودروسازان
با زي��ان انباش��ته مواجهند ،يعني خودروس��از
فعاليتش با زيان روبهروس��ت .اين در شرایطی
اس��ت كه مصرفكنندگان با توجه به باز نشدن
ايرب��گ خودروه��اي داخل��ي در تصادفهاي
زنجيرهاي اخير بيش از پيش به خودروي داخلي
بدبين ش��دهاند ،اما گزينه ديگري براي استفاده
خ��ودرو ندارند ،زي��را كاالي مش��ابه خارجي با
نرخهاي مش��ابه خ��ودروي داخل��ي پيشروي
مصرفكنندگان نيست.
بايد اعتراف كرد به جهت تنظي��م بازار خودرو
شرايطي اعمال ش��ده كه خودروسازان بتوانند
خودروهاي خود را به قيمتهاي قابل مالحظه
كنوني به فروش برس��انند و ن��رخ خودروهاي
خارجي آنقدر رشد داده شده است كه هر كسي
نتواند به خ��ودروي خارجي صف��ر كيلومتر يا
مشابه نو دس��ت پيدا كند .از اينرو خودروساز
داخلي در هر شرايطي بازار خود را دارد و شايد
به همين دلیل است كه خيالش از فروش راحت
است ،بهويژه اینکه خودروسازان چند وقتي است
عموماً خودروهاي خود را به شكل پيشفروش
عرضه ميكنند.
وقتي براي خريد خودروي داخلي بيكيفيت و

گران بايد شانس داشته باشيم ،از آن جهت که
تقاضا از عرضه بيش��تر اس��ت ،به نظر نميرسد
خودروس��از از كمپينه��اي نخري��دن خودرو
توسط مصرفكننده هم واهمه داشته باشد ،به
ويژه آنكه نرخ خودرو به شكل پيوسته در حال
جهش است و پرايد امروز بيش از  160ميليون
تومان قيمت دارد.
هرچند كارشناسان ،واردات خودرو را تنها راهكار
به حركت درآمدن خودروسازان داخلي در جاده
افزاي��ش كيفيت و كاهش قيم��ت ميدانند ،اما
خودروس��ازان آنقدر نفوذ دارند كه نگذارند بازار
انحصاري بي��ش از  90درصدي داخليش��ان از
دست برود .از اينرو به نظر ميرسد حل مسئله
صنعت خودرو در يك بنبست گير كرده است،
به طوري كه س��ؤالكنندگان از وزير صنعت در
مورد گراني خودروي داخلي و كيفيت پايين اين
محصوالت نيز ديگر نميدانند اص ً
ال بايد به وزير
در مورد صنعت خودرو فشار بياورند يا خير.
در همين رابطه رئيس كميته خودرو كميسيون
صنايع و معادن مجل��س در گفتوگو با مهر در
مورد وضعيت نظ��ارت بر كيفي��ت خودروهاي
داخلي اظهار كرد :يك مش��كل اساسي در مورد
صنعت خودروسازي در ايران اين است كه «بيمه
كيفيت خودرو» نداريم .در واقع وقتي خودرويي
فاقد كيفيتها و اس��تانداردهاي الزم است بايد
يك نهاد ثالثي مس��ئوليت نظارت بر اين مسئله
را داشته باش��د .روحاهلل ايزدخواه ،رئيس كميته
خودرو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود:
قطعاً زور مصرفكننده به خودروس��از نميرسد
و نميتواند به تنهايي مطالبهگر كيفيت باش��د
و حق خود را بگيرد در اينج��ا بايد بيمه كيفيت
وارد شود و جرائم مربوط به عدم رعايت كيفيت و
استانداردها را از خودروساز بگيرد.
وي ادام��ه داد :همانگونه كه در مورد س�لامت
اش��خاص بيمه س�لامت داريم و بيمه از طرف
خود به ماجرا وارد ميشود و بيمار ديگر به تكاپو

نميافتد در مورد كيفيت خودرو هم همين ماجرا
بايد پيادهسازي شود.
ايزدخواه گفت :اگر خودروس��از ادعايي ميكند
كه استانداردها را در فرآيند توليد خودرو رعايت
كرده و محص��ول كيفي��ت الزم را دارد ،بايد در
مورد آن پاس��خگو باش��د .صرف ادعا نميتواند
تضمينكنن��ده كيفيت باش��د .بيم��ه كيفيت
ميتواند س��راغ خودروس��ازان برود و كيفيت را
از آنها مطالبه كند.
وي تصريح كرد :نيازي به تأس��يس س��ازمان و
نهاد جديدي نيس��ت ،بلكه شركتهاي بيمهاي
ميتوانند س��ازوكار بيمه كيفيت خ��ودرو را در
ساختار خود اضافه كنند.
رئيس كميته خودرو كميسيون صنايع و معادن
مجلس اظهار كرد :در طرح جامع صنعت خودرو
موضوع بيم��ه كيفيت ديده ش��ده و يك ماده از
۲۰ماده اين طرح به اين موضوع اختصاص دارد.
طرح جامع در كميس��يون صنايع تقريباً نهايي
شده و در حال آماده شدن جهت ارسال به صحن
اس��ت .البته با توجه به اينكه مجل��س در حال
بررسي اليحه بودجه  ۱۴۰۱است ،نميتوان قول
داد طرح جامع به زودي به صحن ارسال شود.
كوتاهي س�ازمان مل�ي اس�تاندارد در
گ خودروها
بازنشدن ايرب 
نايب رئي��س كميس��يون صناي��ع مجلس در
گفتوگو با خبرن��گار اقتصادي ايلن��ا در مورد
تصادف بهبهان و اينكه ايربگ حتي يك خودرو
از  59خودروي درگير باز نشده است ،اظهار كرد:
اين موضوع در مورد خودروهاي داخلي عجيب
نيست و با صرف ورود س��ازمان ملي استاندارد
يا س��ازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان
مش��كل خودروس��ازان ما حل نميش��ود .اين
موضوع ميتواند بابي باش��د براي اينكه باالخره
به فكر حل اصل مشكل باشند .علي جدي افزود:
صرف جريمه مش��كل خودروس��ازي ما را حل
نميكند ،اگر ما ميخواهيم اصل مشكل را حل

كنيم بايد به سمت رقابتي كردن خودروسازي
و تقويت بخش خصوصي در اي��ن حوزه برويم.
واردات در حدي كه كس��ري توليد داريم براي
ايجاد رقابت هم ميتواند كمك كند .مجموع اين
عوامل ميتواند باعث شود خودروساز حس كند
كه رقيبي دارد و از نظر كيفيت و كميت مقايسه
ميشوند .در اين صورت خودروساز سعي ميكند
كه به سمت اصالح كيفيت ،قيمت و خدمات پس
از فروش برود.
جدي تصريح كرد :اينكه ما همه راهها را بستهايم و
هيچ مقايسهاي وجود ندارد ،نه خودروي خارجي
وارد ميش��ود و نه بخش خصوص��ي را تقويت
ميكنيم و عم ً
ال به شكل انحصاري بازار در اختيار
اين خودروسازان است ،ديگر انگيزهاي براي بهتر
شدن ندارند؛ چراكه بازار براي خودروهاي خود
دارند ،قرعهكشي انجام ميشوند و همه مردم در
صف هستند .لذا انگيزهاي براي بهتر شدن ندارند
و براي حل مش��كل بايد به سمت رقابتي كردن
توليد خ��ودرو برويم و عالوه ب��ر واردات ،بخش
خصوصي را هم تقويت كنيم .اين راه حلي است
كه بايد پيش گرفتهشود.
وي خاطرنش��ان كرد :آنچه بيش از همه در اين
ميان به محاق م��يرود حق��وق مصرفكننده
اس��ت ،س��ازمان حمايت بايد در اين مورد ورود
كند ،آپش��ن ايربگ را روي خودرو گذاشتهاند و
پول آن را هم از مردم گرفتهاند و اگر قرار باش��د
عمل نكند ،سازمان حمايت بايد ورود كند و اين
موضوع را دنبال كند.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس
با اشاره به نقش س��ازمان ملي استاندارد گفت:
سازمان اس��تاندارد هم در زمان پالكگذاري و
غيره ميتواند ورود كن��د و جلوي پالكگذاري
خودروهاي بيكيفيت را بگيرد تا اس��تانداردها
مطابق آنچه الزام اس��ت رعايت شود .متأسفانه
سازمان ملي استاندارد هم به وظيفه خود عمل
نكرده است.

عضو شوراي معاونان وزارت راه و شهرسازي:

 ۶۰۸هزار واحد نهضت ملي مسكن
در شهرهاي جديد ساخته ميشود

 ۶۰۸ه�زار واح�د ط�رح نهض�ت مل�ي مس�كن در ش�هرهاي
جدي�د س�اخته ميش�ود ك�ه  ۲۵۰ه�زار واح�د آن
مكا نياب�ي و عملي�ات اجراييش�ان آغ�از ش�ده اس�ت.

به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازي ،عليرضا جعفري با بيان
اينكه تعهد شركت عمران شهرهاي جديد در اجراي طرح نهضت ملي
مسكن در دولت سيزدهم  ۶۰۸هزار واحد مسكوني است ،گفت :براي
احداث  ۶۰۸هزار واحد مسكن طرح نهضت ملي ،بالغ بر  ۱۴هزار هكتار
زمين مورد نياز است كه در حال رايزني براي تأمين آنها و آمادهسازي
هس��تيم .وي افزود :تاكنون اراضي بالغ بر  ۲۵۰هزار واحد پيشبيني و
مكانيابي شده است .ساير برنامهها در حوزه مكانيابي و شناسايي اراضي
بيشتر براي انجام تعهد شركت عمران شهرهاي جديد در طرح نهضت
ملي مسكن در دستور كار قرار دارد .همچنين كار مطالعاتي و كارشناسي
الحاق اراضي جديد به بافتهاي شهري نيز در برنامه قرار دارد.
جعفري توضيح داد :در اجراي طرح نهضت ملي مسكن و ايجاد شرايط مطلوب
زندگي براي شهروندان ،موضوع ايجاد شهركهاي جديد و آمادهسازي آنها
نيز در برنامه قرار دارد .بدينمنظور در ش��ركت عمران شهرهاي جديد در
تالش هستيم ظرفيت جديدي با ایجاد ش��هركهاي مسكوني براي توليد
مسكن در كشور ايجاد شود .در ايجاد شهركهاي جديد ،تأمين سرانههاي
خدماتي مورد نياز براي زندگي شهري نيز مورد تأكيد قرار دارد .وي در پاسخ
به اين پرسش كه چه تعداد واحد مسكوني طرح نهضت ملي مسكن اجرايي و
عملياتي شده است ،ادامه داد :شركت عمران شهرهاي جديد آمادگي دارد تا
پايان سال جاري  ۲۵۰هزار واحد طرح نهضت ملي مسكن را وارد فاز اجرا كند
كه براي اين تعداد واحد مسكوني در مرحله انعقاد قرارداد و انتخاب پيمانكار
هستيم .سرپرست شركت عمران شهرهاي جديد تصريح كرد :با تأكيد وزير
راه و شهرسازي درصدد هستيم  ۲۵۰هزار واحد طرح نهضت ملي مسكن تا
پايان سال وارد فاز اجرا شود .جعفري ادامه داد :براي مابقي تعهدات كه حدود
 ۴۰۰هزار واحد اس��ت ،انجام مطالعات و اخذ مصوبات براي الحاق و تغيير
كاربري و تعريف شهركهاي جديد تا پايان سال كارسازي خواهد شد و براي
اجراي پروژه از سال جديد اقدام ميشود.
........................................................................................................................

معاون وزير جهاد كشاورزي خبر داد:

عرضه  ۱۵هزار تن شكر سفيد تنظيم بازاري
براي مصارف خانوار

 ۱۵ه�زار ت�ن ش�كر س�فيد فق�ط ب�راي مص�ارف خان�وار براي
عرض�ه در سراس�ر كش�ور تخصي�ص يافت�ه و در اختي�ار
كارگ�روه تنظي�م ب�ازار اس�تان ق�رار داده ش�ده اس�ت.

به گزارش ايرنا از وزارت جهاد كشاورزي ،يزدان سيف با ارسال نامهاي به
استانداران سراسر كشور ،قيمت هر كيسه  ۵۰كيلوگرمي شكر سفيد را با
احتساب  ۹درصد ماليات ارزش افزوده هر كيلوگرم به مباشرين معرفي
شده (درب انبار) ۱۲ ،هزار و  ۵۳۵تومان اعالم كرد .مديرعامل شركت
بازرگاني دولتي ايران افزود :تعيين ش��يوه ،ش��بكه و مباشرين توزيع
ش��كر تخصيصي برعهده كارگروه تنظيم بازار استان است تا از طريق
شبكههاي منتخب اعم از تعاونيهاي مصرف ،اصناف منتخب ،مراكز
عرضه مستقيم كاال ،ميادين ميوه و ترهبار در سطح كشور توزيع شود.
وي تصريحكرد :شكر مذكور بايد در بستهبنديهاي مناسب و مورد نياز
مصرف خانوار عرضه و از فروش به صورت فله خودداري شود.
سيف اظهار داشت :سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان،
بازرسان سازمانهاي جهاد كش��اورزي استانها ،س��ازمان تعزيرات
حكومتي و اتاق اصناف ايران ،مكلفند نس��بت به كنت��رل و نظارت بر
روند توزيع كاال و رعايت قيمت فروش كاالهاي موضوع طرح اقدام و در
صورت بروز تخلف اقدام قانوني را با هماهنگي مراجع ذيربط به عمل
آورند .معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه مهلت جذب مقادير
تخصيصي تا پايان بهمنماه سال جاري اس��ت ،گفت :با توجه به لزوم
كنترل قيمت شكر در بازار ،س��رعتعمل و كاالرساني در سريعترين
زمان ممكن در شبكههاي مصرف ،مورد انتظار است.
بهتازگي ش��ركت بازرگاني دولتي ايران از افزايش ۲۵درصدي ميزان
ذخاير شكر كشور نسبت به سال گذشته خبر داده بود كه بر اين اساس
از ابتداي سال تاكنون  ۷۴۹هزار تن شكر (خام) وارد شده است.
........................................................................................................................

شاخص بورس  11هزار واحد افت كرد

ش�اخص ب�ورس در جري�ان معاملات روز گذش�ته
ب�ازار س�رمايه ب�ا اف�ت  ۱۱ه�زار واح�دي روب�هرو ش�د.

به گزارش تسنيم ،در جريان دادوس��تدهاي روز گذشته ،بازار سرمايه
بي��ش از 4ميليار دو194ميليون س��هم و حقتقدم بهارزش��ي بالغ بر
2هزا رو476ميليارد تومان در بيش از 309هزار نوبت مورد دادوس��تد
قرار گرفت و ش��اخص بورس با افت  11هزار و 682واحدي در ارتفاع
نو310هزار و 888واحدی قرار گرفت .بيشترين اثر منفي بر
يكميليو 
دماسنج بازار سهام به نام نمادهاي معامالتي شركتهاي پتروشيمي
پرديس ،ملي صنايع مس ايران و گس��ترش نفت و گاز پارسيان شد و
در مقابل شركتهاي پتروش��يمي پارس ،پااليش نفت تبريز و صنايع
پتروش��يمي خليجفارس با رش��د خود مانع افت بيش��تر نماگر بازار
سهام ش��دند .در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامله يك ميليارد و
392ميليون ورقه بهارزش يك هزار و 926ميليارد تومان در 154هزار
نوبت ،ش��اخص فرابورس (آيفكس) 117واحد افت ك��رد و در ارتفاع
17هزار و 871واحدی قرار گرفت.
........................................................................................................................

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران:

عرضه برنج خارجي تا آرامش بازار ادامه دارد

اكن�ون برن�ج خارج�ي در ح�ال تزري�ق ب�ه ب�ازار
اس�ت و ت�ا ايج�اد آرام�ش در ب�ازار ادام�ه ميياب�د.

به گزارش ايرنا ،يزدان سيف درباره چرايي افزايش قيمت برنج افزود :هر
چقدر از فصل برداشت برنج فاصله ميگيريم به جهت كاهش عرضهاي
كه وجود دارد و همچنین هزينههاي ناشي از انبارداري و ساير هزينههاي
ناشي از ريسك نگهداري برنج خود به خود قيمت سطح برداشت از بازار
فاصله ميگيرد .مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران تصريح كرد :در
سال زراعي جاري دو عامل در افزايش قيمت برنج داخلي تأثير داشت؛ يكي
كاهش توليد برنج در سطح داخل به دليل خشكسالي بيسابقه در كشور و
دیگری افزايش هزينههاي توليد در حوزه دستمزد كارگري است.
وي عامل ديگر را افزايش نرخ ارز امسال نسبت به سال گذشته دانست
و اظهار داشت :طبق قوانين جاري كشور به اس��تناد قوانين باالدستي
۴۰درصد فقط در حوزه دستمزد افزايش قيمت داشتيم كه اين مهم در
افزايش هزينههاي توليد اثرگذار است .سيف ادامه داد :با توجه به كاهش
توليد برنج و به عبارتي عدم تعادل عرضه و تقاضا نرخ تورم ،موجب افزايش
قيمت برنج داخلي شده اس��ت .وي افزود :برنج داخلي به دليل فرهنگ
مصرفي مردم جايگزيني براي آن وجود ندارد و قابل تغيير در كوتاهمدت
نيست .عم ً
ال ما در اين حوزه فقط با عرضه برنج خارجي ميتوانيم كمبود را
جبران كنيم كه در دو مقطع اين اتفاق رخ داد كه در مهرماه تزريق جدي
انجام شد و مجدد در اين مرحله در حال انجام است و تا آرامش بازار ادامه
خواهد داشت .طبق آمارهاي موجود نياز ساالنه كشور به برنج  3ميليون
تن است كه هر ساله بخش عمده آن از توليدات داخلي و بخشي از محل
واردات تأمين ميشود .از ابتداي سال  ۱۴۰۰تاكنون بيش از  ۷۰۰هزار
تن برنج از محل واردات تأمين و وارد كشور شده است.

