
عملیات ترکیبی با هدف ثبات بخشی به بازار ارز
رئيس كل بانك مركزي: فروش هاي نفتي در ماه گذشته نسبت به ماه مهر افزايش خوبي داشته و وضعيت منابع ارزي نيز رو به بهبود است

88498433سرويساقتصادي4

| روزنامهجوان| شماره6638

وزير كار، تعاون    تعاون
و رفاه اجتماعي 
با اعالم اجراي موفق طرح آزمايشي كاالبرگ 
الكتروني�ك در اس�تان هرم�زگان گف�ت: 
استفاده از كاالبرگ اختياري است. سازوكار 
اج�راي اي�ن ط�رح اي�ن اس�ت ك�ه كارت 
الكترونيكي افراد معادل مبلغ يارانه ش�ارژ 
مي ش�ود و افراد در يك بازه زماني مشخص 
مختار هس�تند با اين كارت، پروتئين خريد 
كنند يا اينكه زماني كه يارانه به حساب افراد 
واريز مي ش�ود، پول آن را برداش�ت كنند. 
به گزارش ايس��نا، صولت مرتضوي در حاشيه 
جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: ط��رح كاالب��رگ الكترونيك��ي به صورت 

آزمايشي در اس��تان هرمزگان ش��روع شده و 
بازتاب خوبي از آن گرفته ش��د. وي ادامه داد: 
به محض اينكه بستر آن فراهم شود، به صورت 
آزمايشي اجرا مي كنيم. اميدواريم هر چه زودتر 
اين ط��رح اجرا ش��ود. وي ادامه داد: اس��تفاده 
از كاالبرگ اختياري اس��ت، يعني كس��اني كه 
خواستند مي توانند از آن استفاده كنند و كساني 
كه خواس��تند مي توانند از مبلغ نقدي استفاده 
كنند. س��ازوكار اجراي اين طرح اين است كه 
كارت الكترونيك��ي اف��راد معادل مبل��غ يارانه 
شارژ مي شود و افراد در يك بازه زماني مشخص 
مختار هستند با اين كارت، پروتئين خريد كنند 
يا اينكه زماني كه يارانه به حس��اب افراد واريز 

مي شود، پول آن را برداشت كنند.

 استفاده از كاالبرگ الكترونيك 
اختياري است

افزاي�ش 32 هزار بش�كه اي ص�ادرات نفت 
ايران پس از جنگ اوكراي�ن، انعقاد قرارداد 
4ميلي�ارددالري ص�ادرات خدم�ات فني و 
مهندسي به عراق و س�فر ديپلماتيك يكي 
از مقامات دستگاه سياس�ت خارجه به قطر 
ش�رايطي را رق�م زده كه اميدها نس�بت به 
ثبات بازار ارز در ميان ريسك هاي داخلي و 
خارجي خلق شده در ماه هاي اخير افزايش 
يافت�ه اس�ت، در همي�ن راس�تا رئيس كل 
بانك مركزي نيز گفت: وضعيت ما مس�تمراً 
بهبود مي يابد. در آبان ماه نسبت به مهرماه، 
فروش هاي نفتي ما رشد بسيار قابل توجهي 
داشته است. حجم عرضه هاي ما در بازار نيما 
نسبت به گذشته گسترش پيدا كرده است و 
پيش بيني مي كنيم وضعيت مطلوبي در تأمين 
منابع ارزي در ماه هاي آينده داشته باشيم. 
طي روزهاي اخير رشد نرخ طال و ارز در جامعه 
خبرساز و به دنبال آن اظهار نظرهاي زيادي در 
رابطه با ش��يوه كش��ف نرخ ارز در اقتصاد ايران 
مطرح ش��د و جالب آنكه عده اي بر اين باورند 
كه با تزريق ارز در بازار فيزيكي مي توان نرخ ارز 
در اقتصاد را به شدت كاهش داد، از سوي ديگر 
برخي كارشناس��ان اقتصادي نيز ب��ا نقد تصور 
فوق با اش��اره به مؤلفه هايي چ��ون حد تفاضل 
تورم داخلي اي��ران با اقتصاد جهاني، تش��ديد 
تحريم ها، قانون بودجه س��نواتي و نرخ تسعير 
تعيين شده براي ارز ناشي از صادرات دارايي هاي 
سرمايه اي، نرخ جهاني نفت و محموله هاي نفتي 
صادراتي ايران، صادرات غير نفتي، قاچاق كاال و 
ارز، ميزان واردات، تقاضاي مصرفي و سرمايه اي 
ارز و همچنين ريسك هاي اقتصادي و سياسي 
معتقدند تعيين ن��رخ ارز در اقتصاد ايران عاري 
از پيچيدگي نيس��ت، از اين رو نمي توان صرفاً 
نرخ ارز را از طريق ب��ازار فيزيكي حداقل براي 

درازمدت تحت كنترل درآورد. 
قض��اوت در م��ورد عملكرد دولت ها بي ش��ك 
نيازمند اطالعات و آمار و همچنين آگاهي نسبت 
به ش��رايطي كه دولت در آن قرار گرفته است، 
مي باش��د. اگر تحريم هم نبوديم، بيماري هاي 
مزمن اقتصاد ايران وضعيتي را فراهم مي آورد 
كه مديريت دولت ها با افزايش عددشان سخت و 
پيچيده تر شود، زيرا از طرفي جمعيت در كشور 
افزايش مي يابد و از طرف ديگر زيرساخت ها و 
تأسيسات كش��ور دچار استهالك و فرسودگي 
مي ش��ود، در اين بين با رشد هزينه هاي جاري 
و انقب��اض هزينه هاي عمراني ش��رايطي خلق 
مي ش��ود كه كش��ور نيازش به مناب��ع افزايش 
مي يابد، ح��ال با اين وضعي��ت اقتصادي كه به 
شكل سنتي نافش به صادرات نفت بسته شده 
است، به جهت نوسان نرخ جهاني نفت و مواردي 
مانند تحريم نفت در شرايطي قرار مي گيرد كه 
اداره امور جاريه اش نيز با مش��كالت اساس��ي 
روبه رو شود، حال چه برسد اجراي برنامه هاي 

توسعه اي فوق العاده. 
مقدمه مذكور از اين باب مطرح شد كه بگوييم 
تحريم و تشديد تحريم كار مديريت اقتصادي 
را كه با بيماري هاي مزمن زيادي دست وپنجه 
نرم مي كند، بسيار سخت و مالل آور مي كند، از 
اين رو نمي توان عملكرد دولت ها را بدون در نظر 
گرفتن شرايطي كه در آن قرار گرفته اند، مورد 

قضاوت منصفانه قرار دارد. 
  مديريت بازار ارز 

مثل آب خوردن نيست
اينكه بيرون گود بنشينيم و از بيرون بگوييم 
لنگش كن شايد منصفانه نباشد، به ويژه آنكه 
بي شك شرايط ويژه ناش��ي از تحريم ها شايد 
به دولت ها اجازه ندهد ش��رايطي را كه درآن 
ق��رار گرفته اند ب��راي مردم يا اش��خاصي كه 
آنها را قضاوت مي كنند بازگو كنند، از اين رو 
اشخاصي كه قصد قضاوت دارند، بايد بدانند 
كه قضاوت نياز ب��ه اطالعات و آگاهي دقيق و 
صحيح دارد، در عين حال بايد ش��رايط را نيز 

مدنظر قرار داد. 
طي روزه��اي اخير اظهارنظرهاي��ي در رابطه 
با نحوه تعيين نرخ ارز در ايران خبرس��از شده 
است؛ عده اي مي گويند مديريت بازار ارز كاري 
ندارد كه دولت با تزريق ارز در بازار فيزيكي و 
س��اماندهي تقاضا مي تواند نرخ ارز را به 10 تا 
15 هزار تومان برساند، از سوي ديگر برخي از 
كارشناسان با نقد اظهار نظرهايي از اين دست 
به مزاح مي گوين��د  اي كاش مديريت بازار ارز 
به همين سادگي بود، زيرا با چند ميليون دالر 
مي شد نرخ ارزي چون دالر را به 10 هزار تومان 
رس��اند اما بعدش چه، آيا مي ت��وان نرخ را در 
همين محدوده نگه داشت. اگر واردكنندگان 
رس��مي و قاچاقچي��ان كاال و ارز و همچنين 
متقاضيان س��رمايه اي ارز يا متقاضي غيرمؤثر 
و مردد مهاجرت هر روز براي تهيه ارز به بازار 
هجوم بياورند، آيا شرايط تزريق همه روزه ارز به 

همان ميزان يا حتي بيشتر وجود دارد. 
با توجه به اي��ن توضيحات بايد عنوان داش��ت 
كه مديريت بازار ارز صرفاً با يك اقدام ش��دني 
نيس��ت و با توجه به اينكه مؤلفه ه��اي زيادي 
در طرف عرضه و تقاضا و ح��وزه رواني اين بازار 
وجود دارن��د، بايد مديريت اين ب��ازار از طريق 
مجموعه اقدامات و سياس��ت ها انجام گيرد كه 
هم اكنون نيز شواهد موجود نشانگر آن است كه 
تالش هاي زيادي براي ثبات بخشي به اين بازار 

در جريان است. 
افزايش 32 هزار بشكه اي صادرات نفت ايران پس 
از جنگ اوكراين، انعقاد قرارداد ۴ميليارددالري 
صادرات خدمات فني و مهندسي به عراق، اعمال 
سياس��ت هاي جديد در حوزه عرضه ارز و سفر 
ديپلماتيك يكي از مقامات دس��تگاه سياست 
خارجه به قطر ش��رايطي را رقم زده كه اميدها 
نس��بت به ثبات بازار ارز در ميان ريس��ك هاي 

داخلي و خارجي خلق ش��ده در ماه هاي اخير 
افزايش يافته است.

  انعقاد قرارداد 4ميليارددالري صادرات 
خدمات فني و مهندسي به عراق

رئيس هيئ��ت مديره اتحادي��ه صادركنندگان 
فرآورده ه��اي نفت، گاز و پتروش��يمي ايران از 
انعقاد قرارداد ۴ميليارد دالري در حوزه صادرات 
خدمات فني و مهندسي با كشور عراق، خبر داد. 
سيدحميد حسيني افزود: با اين قرارداد مي توان 
بخشي از كسري صادرات موجود با عراق را در 
حوزه خدمات فني و مهندس��ي، آتي، توليد و 

درمان جبران كرد. 
  واكن�ش خري�داران دالر به يك س�فر 

سياسي 
از س��وي ديگر روز سه ش��نبه بانك مركزي از 
تصميم جديد در جهت كنترل بيشتر نوسانات 
نرخ دالر رونمايي ك��رد. مصطفي قمري وفا در 
حساب توئيتري خود نوش��ت: با هدف تسهيل 
خريد و فروش ارز به صورت اسكناس در شبكه 
صرافي هاي عضو بازار متش��كل، س��قف مجاز 
صرافي ها براي دريافت روزان��ه ارز مورد نياز از 
بانك، 50 درصد افزايش يافت و از 100 هزار يورو 

به 150 هزار يورو رسيد. 
قبل از اين نيز بانك مركزي اعالم كرده بود سقف 
فروش ارز به صورت اس��كناس در بازار توافقي، 
براي اش��خاص داراي كارت بازرگاني از 2 هزار 

يورو به ۶ هزار يورو افزايش يافت. 
  سفر ديپلماتيك

از سوي ديگر اگرچه مذاكرات برجام همچنان 
در بن بس��ت اس��ت اما عده اي از معامله گران با 
اشاره به سفر ناگهاني علي باقري، مذاكره كننده 
ارشد هسته اي ايران به قطر مي گفتند همين امر 
ممكن است باعث شود خريداران دالر بي گدار 
به آب نزنند و با حساسيت بيشتري در موقعيت 

خريد قرار بگيرند. 
   افزايش 32 هزار بشكه اي صادرات نفت 

ايران پس از جنگ اوكراين
بعد از وق��وع جنگ اوكراين برخي از رس��انه ها 

مدع��ي ش��دند روس��يه، ب��ازار نفت اي��ران را 
تصاحب كرده اس��ت. حال بعد از گذشت 9ماه 
مي توان با مراجعه به آمار اوپك درباره اين ادعا 

صحت سنجي كرد. 
طبق گزارش اوپك، ميزان توليد نفت ايران قبل 
از وقوع جنگ اوكراي��ن ) 2۴فوريه( در ماه های 
ژانويه و فوريه سال 2022 حدود 2/52۴ميليون 

بشكه در روز بوده است. 
همچنين طبق آخرين گزارش س��االنه اوپك، 
توان عملياتي پااليشگاه هاي ايران 1/۶91هزار 
بشكه بوده است. به اين ترتيب ميزان صادرات 
نفت خام ايران )بدون احتساب ميعانات گازي(، 

833 هزار بشكه در روز بوده است. 
طبق آخرين گزارش ماهانه اوپك، ميزان توليد 
نفت ايران در هش��ت م��اه بع��د از وقوع جنگ 
اوكراين به طور ميانگين 2/55۶ميليون بشكه 
در روز بوده است كه پس از كسر نفت مصرفي در 
پااليشگاه هاي ايران، ميزان صادرات نفت خام 
ايران )بدون احتساب ميعانات گازي(، 8۶5 هزار 
بشكه در روز بوده است، يعني در مجموع بعد از 
وقوع جنگ اوكراين، صادرات نفت ايران نه تنها 
كاهش پيدا نكرد بلكه به ميزان 32 هزار بشكه 

در روز نيز افزايش يافت. 
  پيش بيني صالح آبادي از وضعيت ارزي 

كشور در ماه هاي آينده
همچنين علي صالح آبادي در حاش��يه جلسه 
هيئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: كنترل 
رش��د نقدينگي از اولويت ه��اي بانك مركزي 
اس��ت. در همين راستا رش��د ترازنامه بانك ها 
در محدوده اي كه ش��وراي پول و اعتبار تعيين 
كرده اس��ت، كنترل مي ش��ود. بانك ها هم در 
اين زمينه حركت مي كنند تا رش��د نقدينگي 
در مسيري كه بانك مركزي تعيين كرده است، 
اتفاق بيفتد. يكي از راهكاره��ا كه براي تأمين 
مالي غيرتورمي ب��راي توليد داريم اين اس��ت 
كه بتوانيم از ابزارهاي جايگزين استفاده كنيم 
كه يكي از اين گام ها انتشار اوراق گام است كه 
حجم انتشار آن از ۴5 هزار ميليارد تومان عبور 
كرده اس��ت. تالش مي كنيم اين اوراق در خود 
زنجي��ره تأمين جابه جا ش��ود و كمت��ر به بازار 

سرمايه وارد شود. 
رئيس بانك مركزي خب��ر داد: دارندگان كارت 
بازرگاني فعال و معتبر با ش��روط بانك مركزي 
مي توانند تا حداكثر سه برابر نسبت به افرادي 
كه در بازار متشكل ارزي، ارز خريداري مي كنند، 
از ارز بيشتري برخوردار شوند. اين تصميم گيري 
در راستاي كمك به فعاالن اقتصادي است كه 
به اسكناس ارزي نياز دارند. با توجه به افزايش 
عرض��ه ارز در بازار متش��كل ارزي، اي��ن افراد 

مي توانند از اين امكان استفاده كنند. 
صالح آبادي با اشاره به اينكه منابع ارزي ما هم 
رو به بهبود اس��ت، گفت: وضعيت ما مس��تمراً 
بهبود مي ياب��د. در آبان ماه نس��بت به مهرماه، 
فروش هاي نفتي ما رشد بس��يار قابل توجهي 
داشته اس��ت. حجم عرضه هاي ما در بازار نيما 
نسبت به گذشته گس��ترش پيدا كرده است و 
پيش بيني مي كنيم وضعيت مطلوبي در تأمين 

منابع ارزي در ماه هاي آينده داشته باشيم. 
  صعود نرخ دالر در بازارهاي همسايه 

در بازار غيررس��مي قيمت دالر مسير كاهشی 
را دنبال كرد، با اين ح��ال نرخ دالر در بازارهاي 
همسايه ديروز صعودي بود و نرخ حواله درهم 

نيز رشد محدودي را ثبت كرد.
در بازار غيررس��مي قيمت دالر ديروز مس��ير 
كاهش��ی را دنبال كرد، با اين حال نرخ دالر در 
بازارهاي همسايه صعودي بود و نرخ حواله درهم 

نيز رشد محدودي را ثبت كرد. 
بازار رس��مي دالر هم ش��اهد رش��د قيمت 
اس��كناس امريكايي بود. در صرافي ملي روز 
آذر ماه قيمت خريد دالر امريكا  چهارشنبه 9 
32 هزارو۴8۶ تومان بود كه در مقايس��ه با 
روز قبل تقريباً 350تومان باالتر بود. قيمت 
فروش دالر هم 32 ه��زارو813 تومان اعالم 
شد كه نسبت به روز گذشته 350تومان رشد 

را نشان مي دهد. 
در بازار متشكل هم قيمت دالر حول و حوش 
350تومان گران تر از قيمت بس��ته ش��ده روز 
سه شنبه به فروش رسيد. نرخ دالر متشكل نيز 

33 هزارو۴22 تومان بود.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک 
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کشت گندم قراردادي 

 رئيس بنياد ملي گندمكاران: اپراتور همراه اول 
مسئوليت ثبت نام، هدايت كشاورز به بانك، بيمه 

شركت خدمات حمايتي و جهاد كشاورزي را در كشت 
قراردادي برعهده گرفته  ولي به واسطه مشكالت 

سامانه و اينترنت، فرايند عقد قرارداد و تأمين نهاده ها 
با مشكالتي مواجه شده است

يكي از مشكالت س�االنه كش�اورزي ما معدوم كردن محصوالتي 
است كه كش�اورز با زحمت آنها را تهيه مي كند، اما مشتري براي 
آن وجود ندارد يا قيمت آن بيش از حد پايين اس�ت. اين موضوع 
را بار ها ديده اي�م، از روي زمين ماندن س�يب هاي اروميه بگيريد 
تا مع�دوم كردن گوج�ه، خيار، پياز و س�يب زميني. اين مس�ائل 
سال هاست گريبانگير كش�اورزي ماس�ت يا اينكه كشاورزان به 
دليل ب�اال رفتن قيم�ت كود، س�م و ديگر نهاده هاي كش�اورزي، 
از خري�د آنه�ا اجتناب و محص�ول بي كيفي�ت تولي�د مي كنند.

طبق وعده وزارت جهاد كشاورزي در سال زراعي جاري قرار بود، 2 ميليون 
تن گندم با روش كشت قراردادي توليد شود، اما بنا بر گزارش هايي كه 
از استان ها و كشاورزان داريم، عدد كشت گندم امسال با روش قراردادي 
چندان قابل اتكا نيس��ت. رئيس بنياد ملي گندم��كاران از ورود اپراتور 
همراه اول به كش��ت قراردادي خبر می دهد و مي گوي��د: اپراتور همراه 
اول مسئوليت ثبت نام، هدايت كشاورز به بانك، بيمه، شركت خدمات 
حمايتي و جهاد كش��اورزي را در كش��ت قراردادي برعهده گرفته  ولي 
متأسفانه به واسطه مشكالت س��امانه و اينترنت، فرايند عقد قرارداد و 
تأمين نهاده ها با مشكالتي مواجه شده است. كشاورزي قراردادي، يك 
نوع سيستم توليد در كشاورزي اس��ت كه مطابق توافقي بين خريدار و 
كشاورز انجام شود و در قرارداد ش��رايط توليد و بازاريابي محصول ذكر 
مي شود. البته در جهان، كشاورزي قراردادي تعاريف مختلفي دارد، اما 

تمام آنها تقريباً منطبق با تعريف FAO هستند. 
با اين حال بر مبناي اعالم جهاد كشاورزي، كشاورزان متقاضي را كه 
توان تأمين نهاده هاي كشاورزي مورد نياز براي تغذيه محصول از جمله 
كود ندارند، مي توانند با مراجعه به مراكز تعيين شده با جهاد كشاورزي 
استان قراردادي امضا كنند. بر مبناي اين قرارداد جهاد كشاورزي براي 
هر هكتار زمين و در ازاي س��فته، كود مورد نياز را به كشاورز تحويل 
مي دهد. كشاورزان در پايان فصل كشت، محصول برداشت شده خود 
را به قيمت تضميني اعالم شده به جهاد كشاورزي تحويل مي دهند و 
بعد از كسر هزينه هاي كود، مطالبات خود را دريافت مي كنند. اين كار با 
حمايت در تهيه و تحويل انواع كود هاي ازته، فسفاته و پتاسه، همچنين 
با پرداخت يارانه و پاداش بهره وري، بيمه كشاورزان و كسر مبلغ آن در 

زمان تحويل و يارانه آزمون خاك انجام مي شود. 
   استان ها و محصوالت پايلوت كشت قراردادي

محصوالت و استان هاي آزمايش��ي )پايلوت( كشت قراردادي شركت 
بازرگاني دولتي ايران در هفت اس��تان و س��ازمان تعاون روستايي در 
10استان ديگر در حوزه كشاورزي قراردادي فعاليت خواهند كرد كه 
استان خوزستان با 250هكتار كشاورزي قراردادي براي توليد گندم 
رتبه نخست را دارد. به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي 
هم اكن��ون 250 هزار هكتار كش��ت گندم، ۴0 هزار هكت��ار دانه هاي 
روغني و 100 درصد چغندر قراردادي است و سال آينده هم ۴0 هزار 
هكتار برنج هاي پر محصول به صورت قراردادي زير كشت مي رود. يك 
تحقيق نشان داده است درآمد متوسط كشاورزي قراردادي 11 درصد 
از كش��اورزي غيرقراردادي بيش��تر بوده و نيز هزينه توليد در هكتار 
13 درصد در كشاورزي قراردادي پايين تر است و در مجموع سود يك 

كشاورزي قراردادي حتي تا 50 درصد افزايش مي يابد. 
وزارت جهاد كش��اورز ي از ابتداي امس��ال وعده داده ب��ود، به منظور 
افزايش ميزان توليد گندم در سال زراعي 1۴02-1۴01 كشت گندم 
به روش قراردادي انجام گيرد. طبق پيش بيني هاي قبل كشت 2 ميليون 

تن گندم برنامه ريزي شده است. 
   ۸۰ درصد كاشت گندم به اتمام رسيده است

عطاءاهلل هاشمي، رئيس بنياد ملي گندمكاران در گفت وگو با ايسنا با 
بيان اينكه در استان هاي شمالغرب، غرب و استان هاي مركزي تقريباً 
فصل كشت گندم تمام شده اس��ت، مي گويد: در استان هاي سردسير 
شمال غرب و غرب 100 درصد، در استان هاي مركزي بيش از 95 درصد 
و در اس��تان هاي جنوبي نيز طبق گزارش هاي رؤس��اي سازمان هاي 
جهادكش��اورزي و معاونت توليدات بهبود گياه��ي بيش از ۷0 درصد 
كاشت گندم انجام شده است. مجموعاً در كل كشور بيش از 80 درصد 

كاشت گندم به اتمام رسيده است. 
رئيس بنياد ملي گندمكاران با اش��اره به اينكه مشكالتي در خصوص 
تأمين كودهاي پايه) فسفاته و پتاس��ه( وجود دارد، مي افزايد: متولي 
كشت قراردادي شركت بازرگاني دولتي است كه اين شركت با اپراتور 
همراه اول براي اطالع رساني و هدايت كشاورزان همراه شده است. در 
حقيقت اپراتور همراه اول مسئوليت ثبت نام، هدايت كشاورز به بانك، 
بيمه، شركت خدمات حمايتي و جهادكشاورزي را بر عهده گرفته است، 
ولي متأسفانه به واسطه مشكالت سامانه و اينترنت، مراحل عقد قرارداد 
به طور كامل انجام نشده و به همين دليل كودهاي پايه امسال به اندازه 

كافي به دست كشاورزان نرسيده است. 
وي تصريح مي كند: نظام مهندسي كشاورزي و اتاق اصناف كشاورزي 
س��امانه های جامع و فراگيري دارند. از طرفي مسئوالن آنها در داخل 
مزارع و روس��تاها حضور و با كش��اورزان ارتباط دارند و مشكالت آنها 
را مرتفع مي كنند. درخواست ما اين بود كه ثبت نام، هدايت و مراحل 
اجرايي كش��ت قراردادي و تحويل نهاده ها با همراهي تشكل ها انجام 
پذيرد ولي اين درخواست مورد توجه قرار نگرفت و اپراتور همراه اول به 

عنوان هماهنگ كننده و خدمات رسان در اين بخش تعيين شد. 
وي در پاسخ به اينكه امسال چند درصد از گندم، تحت پوشش كشت 
قراردادي درآمده اس��ت؟ گفت: هنوز آمار دقيقي در اين زمينه اعالم 
نشده است، اما بنا بر گزارش هايي كه از استان ها و كشاورزان داريم، عدد 
آن چندان قابل اتكا نيست، يعني امسال بايد 2ميليون هكتار كشاورزي 

قراردادي انجام مي داديم ولي به اين عدد نرسيده است.

بهنازقاسمي »ايران خودرو و سايپا« 2 غايب نمايشگاه اصفهان 
  از دست خالی خودروسازان داخلي 

تا جوالن خارجي ها
به جاي ايجاد بستر براي برگزاري اين  همه نمايشگاه خودرو طي ۹ماهه 
امس�ال كه فقط محلي براي مانور خودروهاي چيني شده است، بايد 
فكري به حال سازوكار توليد و بهبود وضعيت صنعت خودرو كرد. در 
نمايشگاه خودروی اصفهان ايران خودرو و سايپا دو غايب بزرگ بودند 
و ديگر شركت هاي مونتاژكننده خودروی سنگين و خودروی سبك 
كه حدود 2۰شركت بودند، محصوالت خود را عرضه كردند. جالب اين 
است در اين نمايشگاه يك شركت چيني تحت عنوان برند فونيكس 
محصول جديد خود را در قفسه شيش�ه اي در معرض ديد مخاطبان 
قرار داده ب�ود كه همين ام�ر ب�راي بازديدكنندگان قاب�ل تأمل بود. 
به گزارش تس��نيم، در س��ال ج��اري صنعت خ��ودرو ش��اهد برگزاري 
نمايشگاه هاي متعدد در استان هاي كشور بود، به نحوي كه هر دو ماه يك 
بار برگزاركنندگان نمايشگاه احس��اس مي كردند كه بايد توانمندي اين 
صنعت براي مردم آن شهر را به نمايش بگذارند و اقدام به برگزاري نمايشگاه 
مي كردند؛ نمايشگاهي كه هيچ خبري از تعامل انتقال تكنولوژي و عرضه 
محصوالت جديد خودروسازان داخلي براي كسب رضايت مشتريان نبود و 

به نوعي فقط بستري براي جوالن خودروهاي چيني شده بود. 
به اعتقاد كارشناسان صنعت خودرو، نمايشگاه هايي كه در استان ها برگزار 
مي شود، از ديد عموم موجب اطالع رساني براي متقاضيان مي شود، اما به 
دليل مشكالت بين المللي با غيبت شركت هاي خارجي فقط حياط خلوتي 
براي شركت هاي چيني ش��ده و عماًل عايدي براي صنعت خودروسازي 
كشور نداشته اند. از سوي ديگر، برگزاري نمايشگاه هاي مختلف در كشور 
موجب مي شود خودروسازان با هزينه مازاد براي شركت در اين نمايشگاه ها 
مواجه شوند كه اين امر از لحاظ اقتصادي براي خودروسازان مقرون به صرفه 
نخواهد بود. اما با توجه به هزينه هاي باالي نمايشگاه ها چرا خودروسازان 
به جاي تمركز بر كار توليدي خود بيشتر تمايل به نمايش دستاوردهاي 

داشته يا نداشته خود دارند؟
از 2۷ ارديبهشت ماه امسال كه آغاز برگزاري نمايشگاه هاي خودرويي در 
كشور بود، در هر مرحله فقط خودروسازان به نمايش محصوالت قديمي 
خود اكتفا كردند و حتي در قالب ماكت هايي برنامه هاي آينده خود را در 
معرض ديد بازديدكنندگان قرار دادند اما از آن طرف شركت هاي چيني كه 
فضاي فعاليت را در بازار ايران مساعد مي بينند، هر روز با ارائه يك محصول 

جديد در نمايشگاه ها سعي در فروش آنها و تصاحب بازار ايران دارند. 
در آخرين نمايشگاه خودرو كه در سوم تا ششم آذرماه در استان اصفهان 
برگزار شد، خبر رونمايي پنج خودرو از سوي برگزاركنندگان مطرح شد كه 
همين موضوع عاملي شد تا بازديدكننده به سمت اين نمايشگاه برود. اما 
از همان لحظات ورود بازديدكنندگان مانور خودروهاي چيني در فضاي 
نمايشگاه پررنگ است و هر كدام در قالب طرح هاي مختلف سعي در فروش 
خودروها آن هم با قيمت هاي ب��اال دارند كه همين ام��ر باعث نارضايتي 
مردم شده بود چراكه معتقد بودند چيني ها قيمت هاي ميلياردي را براي 

محصوالت خود اعالم مي كنند كه اصاًل قابل قبول نيست. 
در نمايشگاه خودروی اصفهان ايران خودرو و سايپا دو غايب بزرگ بودند 
و ديگر ش��ركت هاي مونتاژكننده خودروی سنگين و خودروی سبك كه 

حدود 20 شركت بودند، محصوالت خود را عرضه كردند. 
جالب اين اس��ت در اين نمايشگاه يك ش��ركت چيني تحت عنوان برند 
فونيكس محصول جديد خود را در قفسه شيشه اي در معرض ديد مخاطبان 

قرار داده بود كه همين امر براي بازديدكنندگان قابل تأمل بود. 
........................................................................................................................

چالش هاي دستگاه پوز نانوايان 
دستگاه هاي پوز نانوايان پشتیباني قوي ندارد

نانوايان براي تعمير دس�تگاه نانوا حداقل 24ساعت يا دو روز بايد 
منتظر بمانند. به همين دليل شايد آنها تمايل چنداني براي استفاده 
از اين دستگاه ها نداشته باش�ند. در اين خصوص رئيس اتحاديه 
نانوايان س�نگكي تهران معتقد اس�ت: هوش�مند كردن نانوايان 
يك كار ملي بود و نبايد تنها به يك ش�ركت واگذار مي شد. بانك 
س�په براي جلو بردن كار بايد از همكاري چند شركت ديگر بهره 

مي گرفت و اينگونه پشتيباني آن قوي تر مي شد. 
محمد س��ليماني، رئيس اتحاديه نانوايان س��نگكي ته��ران درباره اينكه 
جمع آوري دس��تگاه هاي پوز هوش��مند توس��ط برخي نانوايي ها را تأييد 
مي كنيد، گفت: تاكنون گزارشي از جمع آوري دس��تگاه های پوز از سوي 
نانوايان به اتحاديه داده نشده است، اما اين دستگاه ها پشتيباني قوي ندارند و 
براي تعمير دستگاه نانوا حداقل بايد 2۴ساعت يا حتي دو روز منتظر بماند كه 
دستگاه سرويس و به روز شود. تأخير در تعمير دستگاه كارتخوان موجب شده 
است نانوايان تمايل چنداني براي استفاده از اين دستگاه ها نداشته باشند. 
سليماني با بيان اينكه برخي از نانوايان دستگاه هاي پوز قديمي را تحويل 
دادند، گفت: تعدادي از نانوايان دستگاه هاي پوز قديمي را حفظ كردند تا 
در صورت بروز مشكل در دستگاه هاي جديد بتوانند از آنها استفاده كنند 
چراكه در شرايط فعلي كمتر ش��خصي پول نقد همراه خود دارد. اين مقام 
مسئول با اشاره به مشكالت دستگاه هاي پوز هوشمند گفت: دستگاه هايي 
كه به اينترنت متصل هستند، مشكالت جدي دارند و قطع و وصل شدن آنها 

زمانبر است. از سوي ديگر دستگاه هاي سيمي جوابگو نيستند. 
به گفته رئيس اتحاديه نانوايان سنگكي، هوشمند كردن نانوايان يك 
كار ملي بود و نبايد تنها به يك شركت واگذار مي شد. بانك سپه براي 
جلو بردن كار بايد از همكاري چند ش��ركت ديگر به��ره مي گرفت و 
اينگونه پشتيباني آن قوي تر مي شد. برخي از نانوايان به اتحاديه مراجعه 

مي كنند كه پشتيباني براي آنها رول نمي آورد. 
  هنوز ميزان فروش روزانه نان و مصرف آرد محرز نشده 

سليماني با بيان اينكه مرحله دوم طرح هوشمندسازي نانوايان اجرايي 
نشده است، گفت: اين طرح همچنان در مرحله اول است و هنوز براي 
مس��ئوالن محرز نش��ده اس��ت كه نانوا چقدر فروش دارد؟ 80 نانوای 
سنگكي و بيش از 100 نانوای سنتي در تهران هنوز مجهز به اين دستگاه 
نشده اند، اجراي اين طرح به اين مرحله نرسيده است كه هر نانوا در ماه 
چند كيسه آرد مصرف مي كند. رئيس نانوايان سنگكي تهران در پاسخ 
به اين پرسش كه چرا نان ها كيفيت سابق را ندارند و يك روز بعد از پخت 
نمي توان آنها را مصرف كرد؟ گفت: كيفيت ن��ان به آردي كه نانوا از آن 
براي پخت استفاده مي كند، ارتباط مس��تقيم دارد. نانوايان يك واحد 
توليدي هستند، البته در بررسي كيفيت نان بايد عوامل ديگر را در نظر 
داشت، نرخ نامه نانوايان مربوط به 1۴00 است و نانواياني كه آرد نوع يك 
دريافت مي كنند 15 درصد و ن��وع دو 10 درصد مابه التفاوت را دريافت 

مي كند كه اين مبلغ نمي تواند هزينه نانوايان را تقبل كند. 
او ادامه داد: نانوا 85 درصد هزينه توليد را پرداخت مي كند، براي اينكه بتواند 
هزينه های خود را جبران كند به ناچار كم فروشي يا گران فروشي مي كند. 
اتحاديه مخالف چنين اقداماتي است، اما بعد از بررسي اوضاع متوجه مي شود 
چار ه اي جز اين ندارد، از سوي ديگر جريمه هاي سنگين 30 تا 100ميليوني 
براي نانوايان در نظر گرفته اند كه اين جريمه ها نيز بازدارنده نيست چراكه 
نانوا باز تالش دارد براي جب��ران اين جريمه ها از جي��ب مصرف كنندگان 
هزينه كند. س��ليماني با تأكيد بر اين نكته كه بايد شرايطي فراهم شود كه 
نانوا سالم كار كند، گفت: تا زماني كه نانوا نتواند هزينه هايش را تأمين كند، 
چنين عكس العمل هايي از سوي نانوايان اجتناب ناپذير است. رئيس اتحاديه 
نانوايان سنگكي ميانگين پخت نان در روز براي نانوايان را حدود هشت كيسه 
اعالم كرد و گفت: اتحادي��ه مخالف فروش نان با قيمت ه��اي غيرمتعارف 
است، اما بايد نرخ نامه اصالح ش��ود. او با انتقاد از برخي رفتار هاي بازرسان 
در سنجش وزن نان ها گفت: مشاهده شده است كه برخي بازرسان يك نان 
را به واحد هاي صنفي اطراف نانوا مي برن��د تا آن را وزن كنند، يعني به وزنه 

ترازوي نانوايان اعتماد ندارند.

يك شركت تجارى  در نظر دارد ضايعات ذيل را از  طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان شـركت در مزايده مى توانند جهت بازديد از نمونه اقالم 
ضايعاتى از مورخه   شنبه 1401/9/12 به مدت  هفت(7) روز كارى در ساعات ادارى به محل شركت واقع در جاده قديم كرج- فتح 27- پالك5 - دفتر 

مديريت (تلفن 66808501 ) مراجعه و پس از رؤيت نسبت به اعالم كتبى قيمت اقدام نمايند. 
به پيشـنهاداتى كه پيش از تاريخ مقرر وصول گردد ترتيب اثر داده نخواهد شـد. اين شـركت حق و اختيار تام و تمام قبول يـا رد هر يك يا كليه 

پيشنهادهاى رسيده را دارا مى باشد و دادن پيشنهاد هيچ گونه حقى را براى پيشنهاددهنده ايجاد نمى كند.

آگهـى مـزايده فـروش ضايعـات

برآورد حجم تقريبى-  تخمينى به حدودنوع ضايعاترديف 

25 تنروزنامه باطله1

6 تنپوشال صحافى2

2 تنسر رول (آواريه)3

2 تنته رول (مقواى بوبين وسط رول)4

200 كيلوگرمكاغذ رول پرفراژى (زير چاپى)5

3 تنلفاف كارتن6

برآورد حجم تقريبى - تخمينى به حدودنوع ضايعاترديف 

4 تنزينگ باطله7

300 كيلوگرمقوطى فلزى مركب8

60 عددگالن پالستيكى 20 ليترى9

50 كيلوگرمپالستيك10

13 عددبشكه11

100 عددپالت چوبى كاغذ12

كميسيون معامالت

مديري�ت ب�ازار ارز صرفًا با 
يك اقدام ش�دني نيست و 
با توجه به اينكه مؤلفه هاي 
زي�ادي در ط�رف عرضه و 
تقاضا و حوزه رواني اين بازار 
وجود دارن�د، بايد مديريت 
اين بازار از طريق مجموعه 
سياس�ت ها  و  اقدام�ات 
انج�ام گيرد كه ه�م اكنون 
نيز ش�واهد موجود نشانگر 
آن اس�ت ك�ه تالش ه�اي 
زي�ادي براي ثبات بخش�ي 
به اين بازار در جريان است


