
 3  استان دیگر زیر پوشش كاال برگ الكترونيك 
قرار گرفتند 

 با فراگيري طرح كاال برگ الكترونيك داده هاي ارزشمندي در اختيار سياستگذاران و تصميم گيران و مجريان تنظيم بازار 
قرار خواهد گرفت كه اين داده هاي ذي قيمت در كنترل نوسان و تورم كاالهاي اساسي در اقتصاد مؤثر خواهد بود
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 با بررس�ي س�بك و الگ�وي زندگ�ي بخش 
زيادي از مردم ايران به اين نتيجه مي رسيم 
ك�ه نقش بخ�ش زي�ادي از م�ردم در حوزه 
اقتصاد به نقش ه�اي تقريبًا مح�دود منتج 
مي ش�ود، از اين رو با توجه به اينكه صاحب 
داراي�ي، پس ان�داز و قدرت خري�د ويژه اي 
نيس�تند، باي�د توج�ه داش�ت ك�ه كنترل 
تورم يا سياس�ت هايي چون تعيين صحيح 
حداقل دس�تمزد يا آموزش منتهي به انجام 
يك فعاليت مؤثر در جهت رش�د، توس�عه و 
پيش�رفت اقتصاد )چه در بخش توليد كاال و 
چه در بخش ارائه خدمات( از اهميت ويژه اي 
برخوردار است، در همين راس�تا نيز اعمال 
سياست هاي جديد در حوزه توسعه صنعتي 
و تقويت تأمي�ن مالي بخش س�رمايه ثابت 
توليدكنن�دگان جديد و همچنين س�رمايه 
ثابت و س�رمايه در گردش توليدكنندگاني 
كه طرح و توانايي توس�عه دارند و از س�وي 
ديگر اس�تفاده از كاالبرگ الكترونيك براي 
برقراري امنيت دس�تيابي م�ردم به ميزان 
مناسبي از كاال كه مرتبط با معيشت، سالمت 
و كالري مورد نياز خانوار اس�ت و استفاده از 
ش�تاب دهنده هاي رش�د اقتصادي همانند 
حمايت از بنگاه هاي دانش بنيان و شركت هاي 
فناورمحور مي تواند وضعيت بهتر اقتصادي 
را ب�راي همه اقش�ار جامعه به هم�راه آورد. 
از آنج��ا كه عمده م��ردم ايران ارتب��اط خاص و 
ويژه اي با اقتص��اد ايران ندارند و نقش ش��ان از 
سويی به يك شاغل و از طرف ديگر مصرف كننده 

و پس اندازكننده و س��رمايه گذار خرد به شمار 
مي رود، نياز اس��ت روي متغيرهايي چون تورم، 
تعيين صحي��ح دس��تمزد، صيانت از اش��تغال 
موجود و سرمايه گذاري براي ايجاد فرصت هاي 
شغلي جديد و رشد اقتصادي، ارائه آموزش هاي 
كارب��ردي منتج ب��ه انج��ام ي��ك كار مفيد در 
اقتصاد)چه در بعد تولي��د كاال و چه در بعد ارائه 
خدمات( و تعيين نرخ س��ود بانك��ي و مديريت 
صحيح بازارهايي چون بانك، بورس اوراق بهادار، 
طال و سكه و ارز حس��اس بود، چراكه مديريت 
صحيح اين بازارها با ح��وزه ارتباط حكمراني با 
مردم نيز مؤثر است، در عين حال نبايد از يكي از 
بزرگ ترين چالش هاي اقتصاد ايران يعني بودجه 

سنواتي كشور غافل شد. 
هر چند با مقايس��ه وضعيت تك تك ش��هرها 
با گذشته يا س��ند بودجه هاي محقق شده به 
اين مهم مي رس��يم كه س��رمايه گذاري هاي 
بزرگي طي دهه هاي سپري شده از جمهوري 
اسالمي ايران در كش��ور انجام گرفته و حتي 
س��اختار حكمراني فراتر از مناب��ع بودجه اي 
نيز تالش كرده اس��ت در اقتصاد ايران هزينه 
كند، چه در بخش هزينه ه��اي جاري، چه در 
بخش هزينه ه��اي عمران��ي و پرداخت هاي 
ياران��ه اي و انتقالي و حتي در ح��وزه بنگاه ها 
و مؤسس��ات اما مؤلفه هايي چون تحريم ها و 
سليقه هاي ش��خصي مديريتي ناهماهنگ با 
سياست هاي كلي نظام گاه موجب شده است 
به رغم هم��ه هزينه هاي انجام ش��ده از ناحيه 
س��اختار حكمراني اما در مقاطعي نارسايي ها 

بخشي از مردم جامعه را در تنگناي معيشتي، 
شغلي، بيمه اي و اسكان و آموزش قرار دهد كه 

اين نارسايي ها قابل رفع است. 
در اينكه هزينه هاي زيادي طي دهه هاي گذشته 
براي ساخت و توليد و همچنين تحقيق و توسعه 
در حوزه هاي مختلف انجام گرفته است ترديدي 
نيست، اما بايد توجه داش��ت كه در حوزه هايي 
كه مرتبط ب��ا زندگي روزمره مردم اس��ت، بايد 
نارسايي ها س��ريعاً برطرف ش��ود و اين مهم به 
عنوان يك كارويژه براي كل سيستم حكمراني 
تلقي ش��ود، زيرا اگر پروژه هاي بزرگ و كارهاي 
عمراني اثرگذار هم انجام شود ولي مردم اثر اين 
فعاليت هاي اقتصادي را در زندگي روزمره درك 
نكنند و در زندگي جاري مستمراً با چالش هاي 
پيش پا افتاده روبه رو باشند، ادراك و احساس شان 
از س��رمايه گذاري هاي بزرگي كه براي كش��ور 
انجام گرفته است، دچار چالش مي شود و پيران 
سياست باز در حوزه بين المللي از همين چالش 
استفاده مي كنند و خواب هاي شوم براي كشور 
مي بينند كه تاكنون اين خواب ها هيچ يك تعبير 

نشده است. 
اگر چه عده اي بهبود اقتصاد ايران را يك فرض 
محال معرفي مي كنند اما برخالف اين اشخاص، 
بهبود اقتصاد ايران با توجه به سرمايه گذاري هاي 
صورت گرفته طي دهه هاي گذشته چندان كار 
سختي نيس��ت و توجه و همت مي طلبد و نبايد 

اين مهم را سهل گرفت. 
يكي از موارد مهم كه مي تواند فشار معيشتي روي 
برخي خانوارها را كاهش دهد، همين سياس��ت 

كاال برگ الكترونيك اس��ت و خوشبختانه اخيراً 
وزير صمت در نمايشگاه  چند روز پيش خدمت 
رهبر معظم انقالب توضيحات��ي ارائه كردند كه 
نشان از تكميل زيرساخت ها براي انجام سياست 
مذكور دارد و خوشبختانه از زيرساخت و سامانه 
فوق من بعد مي توان به داده هاي بس��يار ارزنده 
دس��ت يافت كه خود مي تواند ريس��ك نوسان 
قيمتي، كسري و كمبود كاال در بازارها را تا حد 

ممكن كاهش دهد. 
    اجراي طرح كاالبرگ الكترونيك

 در 3 استان ديگر 
در همين راستا از روز گذشته ثبت نام فروشگاه ها 
براي پيوستن به طرح كاالبرگ الكترونيك در سه 

استان گيالن، قزوين و مركزي آغاز شد. 
بعد از اينكه طرح آزمايشي كاالبرگ الكترونيك 
در اس��تان هرمزگان ب��ه ص��ورت داوطلبانه از 
27دي ماه امسال آغاز شد، حميد فرداد در ميز 
اقتصاد صداوس��يما اظهار داش��ت: روز گذشته 
طرح كاالبرگ الكترونيك در سه استان قزوين، 
گيالن و مركزي از مرحله ثبت نام فروشگاه ها آغاز 
شد و طي دو،س��ه روز آينده اعتبار خريد براي 
يارانه بگيران اين سه استان در حساب سرپرست 
خانوار ش��ارژ مي ش��ود كه م��ردم مي توانند از 
فروش��گاه هاي مدنظر 10قلم كاالي اساسي را 

خريداري كنند. 
وي افزود:  براي بررسي موفقيت طرح كاال برگ 
سه ش��اخص در نظر گرفتيم؛ يكي اطمينان از 
سامانه هاس��ت كه طي 12روز اجرايي، خطاي 
س��امانه نزديك صف��ر ب��وده، دوم ضريب نفوذ 
فروش��گاه ها و درگاه ه��اي پرداخت اس��ت كه 
تاكنون در استان هرمزگان هزارو322 فروشگاه 
متصل شده و حدود 900فروشگاه در اين زمينه 
تراكنش داشته اند و 350فروشگاه جديد نيز در 
صف اتصال به طرح قرار دارند و ش��اخص سوم 
رضايت مردم در خريدهاست كه 90درصد افراد 
از خريد خود رضايت و تمايل داش��ته اند مجدداً 

وارد اين سامانه شوند. 
مسئول اجراي طرح كاالبرگ الكترونيك گفت: 
تاكنون 4ه��زار خريد در اس��تان هرم��زگان با 
كاالبرگ الكترونيك با ارزش بيش از يك ميليارد 
تومان انجام شده اس��ت كه نقطه قوت طرح به 
شمار مي رود و 350فروشگاه نيز در صف اضافه 
شدن به طرح قرار دارند و هر فروشگاه طي چهار 

تا 10روز به سامانه متصل مي شود. 
مس��ئول اجراي طرح كاالب��رگ الكترونيك در 
مورد س��ه اس��تان جديد نيز يادآور شد: در سه 
اس��تان گيالن، قزوين و مركزي فروشگاه هاي 
زنجيره اي اين اس��تان ها مي توانند ب��ا ورود به 
س��امانه https://shoma. sfara. ir ثبت نام 
كنند و طي دو، سه روز آينده اعتبار يارانه اي افراد 
سرپرست خانوار به حساب شان واريز مي شود و 
مردم مي توانند 10قلم كاالي اساس��ي يارانه اي 
شامل شير كم چرب، پنير، ماست كم چرب، مرغ، 
تخم مرغ، روغن مايع، ماكاروني، قند، شكر و برنج 

را از اين فروشگاه ها خريداري كنند.
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رئي�س مرك�ز اطالعات مال�ي از شناس�ايي 
4هزارو600 فرد مظنون به پولشويي خبر داد 
و گفت: در دولت س�يزدهم تمرك�ز بر اجراي 
قوانين در اين حوزه بوده و نزديك ۸0 درصد 
سند آسيب پذيري كشور از جرائم پولشويي 
و تأمين مالي تروريس�م تدوين ش�ده است. 
به گزارش ش��ادا، هادي خاني، مع��اون وزير امور 
اقتصادي و دارايي و رئي��س مركز اطالعات مالي 
يك شنبه ش��ب در برنامه تهران20 سيما گفت: 
هرگونه ارتكاب جرم مالي و پولي كه از طريق اعمال 
مجرمانه به وجود مي آيد و تالش براي آوردن آن به 
جريان سالم اقتصاد پولشويي است و يكي از وظايف 
حاكميت در قانون مبارزه با پولشويي مبارزه با اين 

نوع اقدامات مجرمانه است. 
وي با اش��اره به قانون مبارزه با پولشويي مصوب 
س��ال97 و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم 
گفت: وظايف دس��تگاه هاي اجرايي مختلف در 
اين قوانين تعريف ش��ده و مشخص است چطور 
يك تقس��يم كار ملي و هماهنگي مناسب بين 
بخش هاي مختلف حاكميتي با مشاركت مردم 
و اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي تعريف شود 
تا بتوان با اين اعمال مجرمان��ه مبارزه كرد، اين 

مبارزه اثر مستقيم بر شفافيت اقتصادي دارد. 
وي درباره روش هاي شناسايي جرائم پولشويي 
ي��ادآور ش��د: در قال��ب ش��ركت هاي صوري، 
كارت ه��اي بازرگاني اج��اره اي، حس��اب هاي 
اجاره اي و انتق��ال امالك و ام��وال اين اقدامات 

مشكوك به پولشويي شناسايي مي شود. 
وي گفت: تمام دستگاه هاي اجرايي، نظام بانكي، 
بيمه و بورس بايد بر اس��اس ش��اخص هايي كه 
براي هر كدام در قانون تعريف و ابالغ شده است، 
معامالت مش��كوك را شناس��ايي و اعالم كنند. 

اعالم رفتار مشكوك به پولش��ويي در وهله اول 
بر عهده دس��تگاه متولي اس��ت و آن را به مراكز 

اطالعات مالي اعالم مي  كنند.
وي افزود: تعداد قابل توجهي از دس��تگاه ها در 
گذشته به اين سامانه وارد نشده اند، در مجموع 
900دستگاه مادر و زيرمجموعه ها را كه به اين 
س��امانه متصل نشده اند، شناس��ايي كرديم كه 
تاكنون 30 ت��ا 40 درصد آنها به س��امانه اعالم 

معامالت مشكوك ما متصل شده اند. 
   فعال سازي ۵0 درصدي ظرفيت ها 

در مبارزه با پولشويي 
خاني گفت: در هفت ماه گذشته رشد فعال سازي 
ظرفيت هاي دس��تگاه ها را در زمين��ه مبارزه با 

پولشويي به ميزان 40 تا 50 درصد داشته ايم. 
وي همچنين افزود: در قان��ون يك تكليف مهم 

درباره ارزيابي آسيب  پذيري و هزينه هاي كشور 
در حوزه پولشويي داريم كه در حوزه هاي مختلف 
بيمه، بازار س��رمايه، بانكي و چند بخش ديگر با 
يك تقس��يم كار ملي بايد انجام پذيرد كه يكي 
از اقدامات مهم دولت س��يزدهم تدوين همين 
س��ند بود كه بيش از 70 درص��د آن در كمتر از 
هشت ماه گذشته از س��وي مركز اطالعات مالي 
نوشته شده اس��ت، همچنين در ش��وراي عالي 
مبارزه با پولش��ويي كه وزير اقتصاد رياست آن 
را بر عهده دارد، در مورد شناسايي ظرفيت هاي 
مبارزه با فساد در كشور متمركز هستيم و اخيراً 
نيز تفاهم نامه پنج جانبه اي درباره اين تقس��يم 
كار ملي بين دس��تگاه هاي دخي��ل در مبارزه با 

پولشويي و مفاسد به امضا رسيده است. 
خان��ي همچنين اع��الم ك��رد: در همين مدت 

4هزارو600ف��رد حقيقي مش��كوك به فعاليت 
ناسالم اقتصادي را شناسايي كرده ايم؛ افرادي كه 
هيچ گونه پرونده مالياتي ندارند و فعاليت مالي و 

تراكنش هاي مالي بااليي داشتند. 
وي فقدان پرون��ده مالياتي براي كس��اني را كه 
درآمد بااليي دارند در كنار شاخص هاي ديگري 
همچون شغل، سن و شاخص هاي ديگر مجموعاً 
در تشخيص و معرفي افراد مظنون به پولشويي 
مؤث��ر دانس��ت. رئيس مرك��ز اطالع��ات مالي 
همچنين درباره موضوع fatf نيز گفت: تمركز ما 
در مركز اطالعات مالي فعال كردن ظرفيت هاي 
قانوني مبارزه با پولش��ويي در داخ��ل و جبران 
عقب ماندگي هاس��ت و در اين مورد بر اس��اس 

تصميم مراجع باالدستي عمل خواهيم كرد. 
وي به ايجاد ساختارهاي موازي در دستگاه ها و 
تأييد صالحيت 300مدير مبارزه با پولشويي در 
دستگاه هاي مختلف در واحدهاي مربوط به عنوان 
يكي ديگر از اقدامات انجام شده اشاره كرد. خانی 
همچنين در پاسخ به اينكه آيا خريد و فروش ارز 
ديجيتال هم از مصاديق پولش��ويي است، افزود: 
ارز ديجيتال هنوز تعريف دقيقي در قانون كشور 
ندارد و از ش��اخص هايي اس��ت كه در شناسايي 
اشخاص مظنون به پولشويي مورد استفاده قرار 
مي گيرد، البته تنها شاخص نيست بلكه در كنار 

شاخص هاي ديگر سنجيده مي شود. 
رئيس مركز اطالعات مال��ي همچنين افزايش 
تعامل با كشورهاي دوست و همسو در راستاي 
مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را يكي 
ديگر از رويكردهاي دولت سيزدهم برشمرد و به 
تفاهم نامه هاي دوجانبه و چند جانبه و ائتالف هاي 
چندجانبه در راس��تاي رصد جريان هاي مالي و 

مبارزه با تروريسم اشاره كرد.

معرفي ۴۶۰۰مظنون به پولشويي
 در قالب شركت هاي صوري، كارت هاي بازرگاني اجاره اي، حساب هاي اجاره اي و انتقال امالك و اموال

اين اقدامات مشكوك به پولشويي شناسايي مي شود

   گزارش2

 پيگيري مطالبات رهبري 
در دیدار 11بهمن سال1400 

رهبري در ديدار با توليدكنندگان در 11بهمن س�ال گذش�ته، بر 
نهايي ش�دن س�ند راهبردي صنع�ت تأكيد و از كيفي�ت خودرو 
و نارضايت�ي م�ردم از اين صنع�ت انتق�اد كردند. آنچ�ه در يك 
س�ال اخير در خصوص اي�ن مطالبه ها اتف�اق افت�اده قابل توجه 
اس�ت، به طوري كه هم توليد خودرو رش�د داش�ته و ه�م اينكه 
خط توليد س�ه خ�ودروي قديم�ي متوقف ش�ده، ضم�ن اينكه 
س�ند راهبردي صنعت نيز در حال تدوين و نهايي ش�دن اس�ت. 
به گزارش »جوان« اميد قاليباف، س��خنگوي وزارت صمت از رش��د 
30 درصدي توليد خودرو در يك سال اخير خبر مي دهد و معتقد است: 
در اين مدت اتفاقات خوبي براي صنعت خودرو رخ داده است. هم توليد 
رشد كرده و هم با توقف توليد سه خودرو و رونمايي از خودروهاي جديد 
و به روز خودروسازان تالش شده است كيفيت خودروها نيز بهبود يابد. 
وي اوج جهش كيفي خودرو را سال1402 عنوان مي كند و مي افزايد: 
اميد مي رود سال آينده بازار اين صنعت به تثبيت برسد. در اين ميان از 
رشد كمي و كيفي خودرو كه بگذريم، ساماندهي توزيع و قيمت گذاري 
است كه همچنان مي لنگد. وزارت صمت عمالً از تصميم گيري براي اين 
موضوع كنار گذاشته شده و شوراي رقابت تعيين قيمت و نحوه توزيع 
آن را به دست گرفته است، البته همچنان تنش ها ميان شوراي رقابت 

وشوراي عالي بورس وجود دارد و دو نهاد در حال نامه نگاري هستند. 
    نقشه راهبردي صنعت چه شد؟

بهمن ماه سال گذشته رئيس جمهوري در پي بيانات رهبري در ديدار فعاالن 
حوزه توليد و صنعت به معاون اول مأموريت داد نس��بت به تدوين نقشه 
راهبردي صنعتي و ارتقای توليد داخل اقدام كنند؛ سندي كه از 19سال 
پيش تاكنون چهار بار تدوين شده و مشخص نيست اين سند جديد به چه 
سرنوشتي دچار خواهد شد. آنطور كه مسئوالن وزارت صمت تأكيد كرده اند 
نقشه راهبردي صنعت كشور يك بعد بين المللي و تجارت خارجي و يك 
بعد در رشته فعاليت هاي صنعتي به ويژه صنايع پيشران همچون خودرو 
خواهد داشت، يك نگاه منطقه اي و مبتني با آمايش سرزميني هم بايد در 
آن وجود داشته باشد، بنابراين با توجه به همه جانبه بودن اين نقشه، پس 
از ابالغيه رئيس جمهوري، تيم اقتصادي دولت شامل وزارتخانه هاي جهاد 
كشاورزي، صمت، نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطالعات مأموريت يافتند 

با تقسيم كار، نقشه راهبردي صنعت را تدوين كنند. 
همچنين با حكم معاون اول رئيس جمهوري، مؤسس��ه عالي آموزش 
و پژوهش مديري��ت و برنامه ريزي، به عنوان مركزي��ت اين مطالعات 
و تدوين برنام��ه مذكور تعيين ش��د و تمامی دس��تگاه هاي اجرايي، 
شركت هاي دولتي، نهادها و مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه ها موظف 
شدند با اين مؤسس��ه همكاري كنند تا منويات رهبر معظم انقالب و 

دستور رئيس جمهور در كوتاه ترين زمان محقق شود.
پيگيري ها از وضعيت تدوين نقش��ه راهبردي حكاي��ت از آن دارد كه 
جلسات مربوط به صورت هفتگي برگزار مي ش��ود و با توجه به اينكه 
چند وزارتخانه و ارگان در تدوين اين نقشه، دخيل هستند هنوز تدوين 
نقشه، به مرحله نهايي نرسيده است، ضمن اينكه اين سند بايد با سند 
باالدستي خود برنامه هفتم توسعه همخواني و هماهنگي داشته باشد. 
با توجه به اينكه تدوين سند و نقشه راه همواره يكي از پايه هاي ثابت حوزه 
صنعت بوده و 19سال از تدوين اولين سند راهبردي مي گذرد و هيچ گاه 
نيز هيچ كدام از آنها نتوانسته اند به توفيق خاصي برسند، بنابراين به نظر 
مي رس��د بايد در تدوين چهارمين سند راهبردي صنعت، ضمن توجه به 
پيچيدگي هاي حوزه صنعت و توليد، سند واقع بينانه تدوين شود تا باالخره 

بعد از 19سال تدوين سندهاي مختلف، اين سند به مرحله اجرا برسد. 

 آب بر بودن باغ شهرها 
چندین برابر اراضي زراعي

ايجاد باغ ش�هر را برخي افراد مطرح مي كنند كه صاحب نفوذ در 
بعضي نهادها هستند. ايجاد باغ شهر نه تنها مصرف آب را كاهش 
نمي دهد كه باغ شهرها چندين برابر اراضي زراعي آب بر هستند. 
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، اصغر رفيعي، معاون حفظ كاربري 
و يكپارچگي سازمان امور اراضي كش��ور گفت: آب بر بودن باغ شهرها 

چندين برابر اراضي زراعي است. 
وي ادامه داد: اين افراد ادعا دارند به اراضي ای كه كم آب هستند اجازه داده 
شود تبديل به باغ شهر ش��وند، اين در حالي است كه باغ شهر ها چندين 
برابر اراضي زراعي آب بر هس��تند، مثاًل مديرعامل شركت آب منطقه اي 
خراس��ان رضوي درباره ۸6هزار هكتار اراضي اطراف شهر مشهد عنوان 
كرده است اين باغ شهر ها كه از زراعت به باغ و باغ شهر ها تبديل شده اند 
چهار تا ش��ش برابر افزايش مصرف آب داشته اند. معاون حفظ كاربري و 
يكپارچگي سازمان امور اراضي كشور با اشاره به اهميت اين موضوع تأكيد 
كرد: افرادي كه مبادرت به ساخت باغ شهر مي كنند درون آن استخر هم 

مي سازند، ساخت استخر چه ميزان مصرف آب را افزايش مي دهد؟ 
رفيعي اضافه كرد: براي روشن شدن موضوع با مثالي توضيح می دهم، 
زراعت گندم 45روز يا حداكثر دو ماه آب نياز دارد، اما هنگامي كه يك 
زمين تبديل به باغ شهر مي شود، درختان در اين باغ شهر نياز دارند به 
طور دائم آبياري و در ادامه چمن كاري  شوند، بنابراين مسائل اينچنيني 

سبب مي شود مصرف آب در كشور افزايش پيدا كند. 
وي تصريح ك��رد: هنگامي كه با خشكس��الي و محدوديت آب روبه رو 
هستيم، بايد با ديدن تمام جوانب و چالش ها پروژه تعريف و اجرا شود. 
........................................................................................................................

 تأمين 40 درصد نياز صنعت چوب
 از طریق داخل

دبير انجمن صنايع چوب ايران گفت: در كشور ما به لحاظ اقليمي 
همواره براي عرضه چوب محدودي�ت وجود دارد و به طور معمول 
ساالنه ۵ تا 6 ميليون مترمكعب چوب در كش�ور عرضه مي شود. 
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما، علي مغانلو با اشاره به اينكه اگر با 
همه ظرفيت چوب توليد كنيم، به حدود 12 ميليون مترمكعب چوب 
نياز داريم، افزود: براي تأمين چوب، دو راهكار كوتاه مدت و بلند مدت 

وجود دارد كه نخستين راهكار، واردات آن است. 
وي گفت: روسيه بزرگ ترين صادركننده چوب به كشور هاي جهان است 
كه كشور هايي مثل چين و تركيه مقادير زيادي چوب از اين كشور وارد 
مي كنند. عالوه بر كشور روسيه، مذاكراتي با كشور بالروس براي واردات 
چوب داشتيم كه البته اين كار به صورت كوتاه مدت پاسخگوي صنعت 
چوب كشور اس��ت. براي اينكه امنيت صنعت چوب حفظ شود، نياز به 
زراعت چوب در كشور داريم.  دبير انجمن صنايع چوب ايران گفت: زراعت 
چوب در سال هاي گذشته هم انجام شده و در برنامه هاي توسعه اي كشور 
هدف گذاري مي ش��ود، اما اين اهداف محقق نمي شود كه علل مختلفي 
مانند محدوديت منابع كش��ور از جمله آب و عرصه دارد.  وي افزود: در 
صنعت اوراق فش��رده چوبي كه ش��امل نئوپان، ام دي اف، انواع فيبر، 
اچ دي اف و كاغذ است، چوب خام و مواد پتروشيمي شامل اوره، فرمالين 
و كريستال مالمين، مواد اوليه مورد نياز آن است. مغانلو با اشاره به اينكه 
ايران بزرگ ترين توليدكننده اوره است، با اين حال صنعتگران چالش 
تأمين اوره دارند، گفت: صنعتگر م��ا اوره را در بورس از قيمت جهاني 
باالتر خريداري مي كند كه علت آن ضوابط عرضه اوره در بورس است. 
وي اضافه كرد: فرمالين و كريستال مالمين هم اكنون در بازار بسيار كم 

است كه باعث افزايش دو برابري قيمت آن شده است.

نان هاي گمشده پيدا شد
رئيس اتحاديه نانوايان سنتي كشور: هنگام صدور 

حواله براي سهميه هر نانوايي وزن كيسه بين نيم تا 
يك كيلو گرم كسري دارد. حدود 600 هزار  كيسه آرد 
روزانه در سراسر كشور توزيع مي شود كه به طور 
ميانگين نيم كيلو كسري آرد دارند. اين عدد در 

واقع معادل 300تن مي شود كه عدد كوچكي نيست
گفت و گوي ميداني از برخي نانوايي ها نشان مي دهد فروش خارج از 
شبكه هوش�مند وجود دارد و همچنان بخشي از فروش نان ها خارج 
از مكانيسم هوشمند است، زيرا افرادي هستند كه به دليل نداشتن 
كارت بانكي بهاي نان خريداري ش�ده را نقدي )اسكناس( پرداخت 
مي كنند. عالوه ب�ر اين، رئيس اتحادي�ه نانوايان س�نتي تهران نيز 
معتقد اس�ت آرد توزيعي در سراسر كش�ور بين نيم تا يك كيلو گرم 
كسري دارد و روزانه 300تن آرد كمتر از ميزان واقعي توزيع مي شود. 
سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در يكي از نشست هاي 
خبري خود عنوان كرده بود، 9۸ درصد نانوايي هاي كشور )5۸ هزار نانوايي 
در ش��هرها و 1۸ هزار نانوايي در روس��تاها( مجهز به مكانيسم هوشمند 
ش��ده اند. در ادامه، با اجراي مرحله نخس��ت طرح هوشمندسازي يارانه 
آرد، از خروج روزانه حداقل 5 هزار ت��ن از 21 هزار تن آرد يارانه اي توزيعي 

جلوگيري شد. 
در اي��ن خصوص بي��ژن نوروزي  مقدم، رئي��س اتحاديه نانوايان س��نتي 
تهران درباره گم شدن آرد در نانوايي ها در گفت وگو با مهر گفت: 22دي 
امسال مسئول ش��ركت فناوران اميد كه صاحب دستگاه هاي كارتخوان 
در نانوايي هاي دولتي اس��ت، عنوان كرد هنوز براي نزديك 3 هزار نانوايي 
دستگاه كارتخوان مورد نظر نصب نشده است، بنابراين از آمار ۸1 تا ۸3 هزار  
نانوايي فعال در سطح كشور بخشي هنوز داراي اين دستگاه نيستند. اگر 
روزانه 300كيلو گرم آرد سهميه هر نانوايي دولتي در كشور باشد با احتساب 
3 هزار نانوايي كه دستگاه كارتخوان ندارند 900 هزار كيلو گرم آرد پخت و 

تحويل مردم مي شود اما در اطالعات اين شبكه لحاظ نمي شود. 
   سرانه مصرف نان افغان ها در ايران

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران به موضوعی ديگر اشاره كرد و افزود: 
طبق آمار رس��مي كش��ور در حال حاضر حدود 6 ميليون افغانستاني در 
ايران سكونت دارند كه آمار غيررس��مي عدد بزرگ تري است. اگر اغراق 
نباشد سرانه مصرف آنها دو برابر ايرانيان است. به اين ترتيب اگر هر ايراني 
300 گرم نان مصرفي روزانه داشته باشد اين عدد براي هر افغان بين 500 
تا 600 گرم )بيشتر از دو نان بربري( مي شود. با يك محاسبه ساده به ازاي 
اين 6 ميليون نفر و س��رانه مصرف روزانه 600 گرم، ع��دد حاصله حدود 

3 هزار و600 تن نان مي شود. 
اين مقام مسئول اظهار كرد: بس��ياري از اين افغان ها داراي كارت بانكي 
نيستند و نقدي هزينه نان را مي پردازند. همچنين برخي شهروندان نيز 
هنگام خريد نان به هر دليلي كارت بانكي ندارند، نان��وا نمي تواند از ارائه 
سرويس و خدمات به اين آنها خودداري كند. نوروزي مقدم با بيان اينكه 
مصرف نان صاحبان نانوايي ها و كارگران آنها را هم بايد به آمار فروش خارج 
از شبكه هوش��مند اضافه كرد، گفت: نانواها و كارگران آنها روزانه بدون 

استفاده از كارت مصرف روزانه خانواده خود را تأمين مي كنند. 
   روزانه 300تن آرد كم است

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي كشور در ادامه سخنان خود به كمبود اوزاني 
كيس��ه هاي آرد اش��اره كرد و گفت: هنگام صدور حواله براي سهميه هر 
نانوايي وزن كيسه 40 كيلو گرم فاكتور مي شود اما در 90 درصد اين كيسه ها 
وزن آرد كمتر است. وي افزود: اين كيسه ها بين نيم تا يك كيلو گرم كسري 
دارند، زيرا گندم ها براي تبديل شدن به آرد كمي رطوبت دارند كه پس از 

تحويل آردها، خودش را نشان مي دهد. 
نوروزي مقدم ادامه داد: اگر سهميه روزانه ۸3 هزار نانوايي 300 كيلو گرم 
باش��د، در واقع 2 ميليون و400 هزار كيلو گرم معادل عبارتي 2 هزار و400 
تن آرد روزانه در نانوايي هاي كش��ور توزيع مي شود. اگر اين عدد تقسيم 
بر 40 كيلو گرم )وزن هر كيسه( ش��ود، حدود 600 هزار كيسه آرد روزانه 
در سراسر كشور توزيع شده است كه به طور ميانگين نيم كيلو كسري آرد 

دارند. اين عدد در واقع معادل 300تن مي شود كه عدد كوچكي نيست. 
   قاچاق آرد

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي كشور گفت: پنج تن آرد گمشده اي كه وزير 
اقتصاد به آن اشاره كرده است معادل 12 ميليون بربري يا 50 ميليون نان 
لواش مي شود. اگر فردي بخواهد اين مقدار آرد را از تهران براي مرزهاي 
كشور قاچاق كند، شدني نيست. در واقع موضوع قاچاق را بايد از شهرهاي 
مرزي پيگيري كرد نه استان هاي مركزي كه انتقال كيسه هاي آرد با وجود 

ايستگاه هاي پليس نمي تواند واقعيت داشته باشد. 
   فروش هاي نقدي نان

گفت و گوي ميداني از برخي نانوايي ها نشان مي دهد فروش خارج از شبكه 
هوشمند وجود دارد و همچنان بخشي از فروش نان ها خارج از مكانيسم 
هوشمند است، زيرا افراد زيادي هستند كه به دليل نداشتن كارت بانكي 
بهاي نان خريداري شده را نقدي )اسكناس( پرداخت مي كنند. شاطر نان 
س��نگكي يكي از نانوايي هاي تهران اعالم كرد: اين نانوايي حداقل روزانه 
يك ميليون تومان نان را بدون استفاده از دستگاه كارتخوان و نقدي تحويل 
مشتري مي دهد. او در پاسخ به چرايي اين امر گفت: كارگران افاغنه زيادي 
در كشور زندگي مي كنند كه حساب و كارت بانكي ندارند، در نتيجه مبلغ 

نان خريداري شده خود را نقدي مي پردازند. 
وي با بيان اينكه اين موضوع دربرگيري زيادي دارد، تصريح كرد: برخي 
شهروندان هم كارت بانكي همراه ندارند يا به هر دليلي مبلغ نان را نقدي 
پرداخت مي كنند. نانواها نمي توانند در اين باره به شهروندان سخت بگيرند، 
بنابراين اگر در ادامه، تعداد نان هاي فروخته شده در شبكه هوشمند با وزن 
آردهاي تحويل شده به نانوايي ها همخواني نداشته باشد، بخشي از آن به 
اين دو موضوع برمي گردد. به اين ترتيب 150تن و به عبارتي 150 هزار كيلو 
آرد تبديل به نان مي شود اما در شبكه هوشمند اطالعاتش ثبت نمي شود.

ثبت 3۹درصد كم فروشي در بسته بندي 
فرآورده هاي غذایي و شوینده

مديركل استاندارد استان تهران با اش�اره به اجراي طرح كنترل 
كم فروشي بس�ته بندي فرآورده هاي غذايي و ش�وينده از سوي 
اين س�ازمان گف�ت: در نتيج�ه پايش ه�ا از واحده�اي توليدي 
استان 3۹درصد كم فروش�ي در محصوالت مذكور مشخص شد. 
به گزارش نبض صنعت، عباس نوري با اشاره به اينكه رصد كم فروشي و 
نظارت بر آن از مهم ترين اولويت هاي كاري در دوره تحولي اين سازمان 
است، در خصوص اجراي اين طرح افزود: از ابتداي سال تاكنون 22هزار 
فرآورده از صنايع مذكور از واحدهاي توليدي استان از نظر كمي مورد 
بررسي و پايش قرار گرفت و حدود 39درصد كم فروشي در بسته بندي 

فرآورده هاي صنايع غذايي و شوينده احصا شد. 
وي ب��ا تأكيد بر نقش پررنگ اس��تان ها به عنوان ص��ف مقدم اجرايي 
و عملياتي قانون در اين زمينه ادامه  داد: اداره كل اس��تاندارد اس��تان 
تهران نيز در راستاي انجام اين مهم، عالوه بر بازرسي و نمونه برداري از 
واحدهاي توليدي، اقدام به خريد و توزين 3 هزار فرآورده از بازار كرد كه 
در پايان طرح حدود 32درصد كم فروشي در محصوالت مشخص شد. 
نوري با يادآوري اينكه پرونده متخلفان به سازمان تعزيرات حكومتي 
ارسال شده  است، خاطرنشان كرد: براي اجراي هر چه بهتر اين طرح، 
كارگروه س��تاد پايش كميت براي كنت��رل و نظارت بر كم فروش��ي 
محصوالت در اداره كل استاندارد استان تهران تشكيل و جلسات آن به 

صورت منظم برگزار مي شود.

بهناز قاسمی

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک


