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معاون وزیر صمت با بیان اینکه بازار قطعات یدکی 
در حال تبدیل شــدن به شفاف ترین بازار است، گفت: 
روز شنبه هفته آینده بازرسان با حضور در بازار قطعات 
یدکی، کاالهای تقلبی و جعلی را جمع آوری خواهند 
کرد.به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برادران امروز 
در یک برنامه تلویزیونی در مورد جلســه وزارت صمت 
با اصناف در خصوص شناسنامه دار کردن کاالها برای 
مقابلــه با قاچاق، اظهار کرد: در ابتدا فرض بود که یک 
کار مقطعی است همراهی زیاد نبود اما هر چه گذشت 
موضوع جدی تر گرفته شــد و اصنــاف اذعان کردند 

که در حال تکمیل کار هســتند. همچنین در اصناف 
طرح های دقیق و علمــی به عنوان طرح مکمل با این 
طرح ارائه شده است.معاون صنایع عمومی وزیر صمت 
افزود: قاچاق محصول کار یک قاچاقچی نیســت بلکه 
محصول ناکارآمدی نظام بازار، تولید، بازرگانی، تعرفه ای 
و کیفیت است. همزمان در حال اصالح همه فرآیندها 
هستیم و خود اتحادیه ها پیش قدم شدند.وی با اشاره به 
بازار قطعات یدکی خودرو گفت: قطعات یدکی خودرو 
یکی از رهاترین بازارهای ما بود که برای مقابله با قاچاق 

ابتدا از این بازار کار را شروع کردیم.

قیمت ســکه طرح جدید روز سه شنبه بدون تغییر 
قیمت نسبت به سه روز گذشته ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، قیمت هر قطعه سکه 
طرح جدید در ســاعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه روزگذشته ۱۴ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دادوســتد شد.سکه تمام بهار 
آزادی طــرح قدیم نیز ۱۴ میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان 
معامله شــد.بر اســاس این گزارش سکه طرح قدیم نیز 
برای ســومین روز متوالی است که تغییر قیمت نداشت.
دیروزهمچنین نیم ســکه هشــت میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان، ربع ســکه پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه 

یک گرمی ســه  میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بــر این، در بازار طال نیز نــرخ هر گرم طالی ۱۸ 
عیار به یک میلیون و ۳۶۸ هزار تومان رســید و قیمت 
هر مثقال طال پنج میلیون و ۹۲۸ هزار تومان شد.قیمت 
اُنس جهانی طال با ۲ دالر افزایش بها نسبت به روز کاری 
قبلی به یک هزار و ۷۷۳ دالر و ۶۷ سنت رسید. بنابر این 
گزارش، قیمت فروش دالر روز سه شنبه در صرافی های 
بانکی با ۲۷تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه ۲۷ هزار 
و ۸۹۴ تومان مبادله شد.هر اسکناس یورو در صرافی های 

بانکی ۲۸ هزار و ۸۵۵ تومان معامله شد.

ایجاد ثبات در بازار؛ قیمت سکه ثابت ماند جمع آوری قطعات یدکی تقلبی و جعلی از سطح بازار 
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تولید بیش از ۸ میلیون حلقه تایر در کشور 
شرکت ها و کارخانجات تولیدکننده تایر از ابتدای امسال تا پایان تیرماه هشت 
میلیون و ۱۴۹ هزار و ۲۵۱ حلقه تایر تولید کردند. این میزان تولید در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته رشد یک درصدی نشان می دهد.به گزارش ایرنا، این 
میزان تولید مشــتمل بر ۸۶ هزار و ۲۴۳ تن تایر اســت که از نظر وزنی افت ۲ 
درصدی داشــته است.تا پایان تیرماه امسال ۵۳ هزار و ۲۶۶ تن تایر خودروهای 
سواری تولید شد که نشــان دهنده رشد ۶ درصدی است. ۶۱.۷ درصد تولیدات 
تایرســازان در این مدت را تایر خودروهای ســواری تشکیل می دهد.در بخش 
تایرهای وانتی اما با ثبت افت ۱۱ درصدی، هشت هزار و ۱۲۵ تن تایر تولید شد.

جزئیات واردات نهاده های دامی از بندرامام )ره(
 به کشور

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون، 
یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن نهاده  دامی وارد بندر امام خمینی شده است، گفت: 
چهار فروند کشــتی حامــل ۲۶۷ هزار تن نهاده های دامی در مســیر بندر امام 
خمینی)ره( هســتند و به زودی وارد استان خواهند شد.حمید بدوی در گفت 
و گو با ایسنا، با اشــاره به تالش برای تامین نهاده های دامی مورد نیاز دامداران 
اظهار کرد: چهار فروند کشتی حامل ۲۶۷ هزار تن نهاده های دامی در مسیر بندر 
امام خمینی )ره( هستند و به زودی وارد استان خواهند شد.وی افزود: این میزان 
نهاده دامی شــامل کنجاله ســویا، ذرت دانه  ای و دانه روغنی سویا هستند که 
توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور سفارش و خریداری شده است.مدیرکل 
پشتیبانی امور دام خوزستان با بیان اینکه این چهار فروند کشتی حامل نهاده های 
دامی در روزهای آینده به لنگرگاه بندر امام خمینی)ره( وارد خواهند شد، تصریح 
کرد: در حال حاضر ۱۱ فروند کشتی حامل ۵۵۹ هزار تن نهاده دامی در لنگرگاه 

بندر امام خمینی )ره( هستند و کار تخلیه آن ها در حال انجام است.

پرداخت وام به مردها مشروط شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها اعالم کرد که براساس قانون خدمت 
وظیفه عمومی، ارائه تسهیالت بانکی از جمله وام فرزندآوری به متقاضیان ذکور 
مشروط به استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آن هاست.به گزارش ایسنا، در 
بخشــنامه بانک مرکزی آمده اســت: »در خصوص ابالغ جز )۲( بند الف تبصره 
)۱۶( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ موضوع پرداخت تسهیالت قرض الحسنه فرزند 
به آگاهی می رســاند، حسب بند ب مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی 
مقرر شده است »دریافت هرگونه وام و کمک های کشاورزی، صنعتی، دامداری 
و مســکن از طریق بانک ها و وزارتخانه ها و موسســات دولتی وابسته به دولت 
و نهاد قانونی مســتلزم ارائه مدرک دال بر رســیدگی به وضع مشــمولیت آنان 
در ســازمان وظیفه عمومی اســت.همچنین، بانک های عامل موظفند پیش از 
ارائه هرگونه تســهیالت بانکی از طریق وب ســرویس تعاملی آن بانک با شبکه 
پیام الکترونیک دولت )ســباد( نسبت به استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی 
متقاضیان ذکور اخذ تسهیالت، اقدام کنند.بر این اساس، صرفا اشخاص ذکوری 
که پاسخ استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب سرویس فوق »مجاز« 
باشد، امکان استفاده از تسهیالت بانکی از جمله تسهیالت قرض الحسنه فرزند را 
دارا خواهند بود و اشخاصی که پاسخ استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها 
در وب سرویس مذکور »غیر مجاز« اعالم شده امکان استفاده از تسهیالت مذکور 
را نخواهند داشت«.طبق این گزارش، پدران فرزندان متولد تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ 
به بعد و حداکثر تا ۲ ســال پس از تاریخ تولد فرزند می توانند نســبت به ثبت 
نام در سامانه تســهیالت قرض الحسنه فرزند اقدام کنند که پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه فرزندآوری به پدر، یک بار برای هر فرزند متولد شده امکان پذیر 
است.مبلغ این تسهیالت به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان و به ازای فرزند دوم 
۴۰ میلیون تومان و به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان و به ازای فرزند چهارم 
۸۰ میلیــون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان اســت.دوره 
بازپرداخت هر یک از این تســهیالت نیز به ترتیب ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهه 
اســت و با توجه به تنفس ۶ ماهه تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری، سررسید 
اولین قســط ۶ ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد است. در این زمینه، متقاضیان وام 
فرزندآوری پس از ثبت نام در سامانه مربوطه باید با همراه داشتن مدارکی چون 
اصل و کپی تمامی صفحات شناســنامه پدر و فرزنــد، اصل و کپی کارت ملی 
پدر، کدپستی ۱۰ رقمی و آدرس کامل محل سکونت و کد رهگیری ۱۰ رقمی 
دریافتی از سامانه پس از انجام ثبت نام با گذشت ۱۲ روز کاری، به شعبه مربوطه 

مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

گربه رقصانی نفت برای بورس
بازار سهام روزگذشــته در تداوم روزهای سکون و بی حجمی خود در حالی 
شــاهد درجا زدن قیمت ســهام در اغلب نمادهای معامالتی بــود که در گروه 
خودرویی ها،اقبال خریداران محتاط را به نظاره نشست.به گزارش خبرنگار مهر، 
بازار ســهام در تداوم روزهای سکون و بی پولی خود سه شنبه نیز شاهد در جا 
زدن قیمت ســهام در اغلب نمادهای معامالتی بود. بــازاری که با نگاه خیره به 
قیمت جهانی نفت خام شــاهد عقبگرد طالی سیاه از کانال ۱۰۰ دالری بود.در 
میان گروه های تحت حمایت حقوقی های بــازار دیروز گروه خودرویی ها دوباره 
در کانــون توجه معامله گران قرار گرفــت و خریدار پیدا کرد.در این گروه اخبار 
ارزشــگذاری دارایی ها و فروش آنها بویژه در گروه سایپا و زیر مجموعه های آن و 
البته »خگســتر« همچنان با روایت های مختلفی روبرو است که البته خریداران 
اغلب حقیقی بازار ترجیح می دهند همســو با رفتــار حقوقی ها در این گروه، با 
گام های محتاطانه حرکت کنند.به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه ۱۱ مرداد ماه 
۱۴۰۱ شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش دو هزار و ۴۱۲ 
واحدی به یک میلیون و ۴۳۰ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش 
۲۲۴ واحدی عدد ۳۸۰ هزار و ۵۸۷۳۶۲ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار 
اول امــا در حالی با یک هــزار و ۶۵۸ واحد به رقم یک میلیون و ۷۰ هزار واحد 
دست یافت که شاخص بازار دوم با ۵ هزار و ۱۸۴ واحد کاهش، به عدد ۲میلیون 
و ۸۰۹ هزار واحد رضایت داد.در بورس تهران ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ســهم و 
اوراق مالی قابل معامله در ۲۲۱ هزار و ۹۴۸ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ 

بر ۳ هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان را در برداشت.

اخبار کوتاه

بانک و بیمه

بورس

رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: توجه داشته باشیم 
قرار نیســت دولت خانه بســازد، دولت باید نقش راهبری 
داشــته باشــد. دولت در این پروژه پیمانکار نیست و باید 
زمین و تســهیالت را فراهم کند و مصالح ســاختمانی را با 
قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد و سازندگان حمایت 
کند تا انبوه ســازان وارد خانه سازی در این پروژه شوند. اما 
در حال حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار وارد شــده 
و این اقدام تخلف اســت چراکه باعث می شــود سرعت و 
کیفیت کار کاهش پیــدا کند.محمدرضا رضایی کوچی در 
گفت وگــو با ایلنا با انتقاد از نحــوه قیمت گذاری واحد های 
نهضت ملی مسکن از ســوی دولت اظهار داشت: در حالی 
که بســیاری از متقاضیان آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را 
واریز کرده اند و قرارداد ساخت با هزینه هر متر۵.۵ میلیون 
تومان منعقد شده اما امروز هزینه تمام شده ساخت هر متر 
خانه حداقل به ۸ میلیون تومان رســیده  اســت.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر هیچ کســی از قیمت نهایی و انتهای 
قیمت گذاری واحد های نهضت ملی مسکن خبر ندارد، گفت: 
دولت با پیمانکاران در مقطعی با قیمت ساخت ۵.۵ میلیون 
تومان توافق و قرارداد منعقد کرده اما به طور قطع با توجه 
نرخ تورم امروز امکان ســاخت و پایان پروژه با قیمت ۵.۵ 
میلیون تومان وجود ندارد.  ادامه کار با این قیمت های باعث 
می شود پیمانکاران کیفیت واحدها را به شدت کاهش دهند 
که منجر به ایجاد مشــکالتی خواهد شد.رییس کمیسیون 
عمران مجلس تاکید کرد: موضوع قابل تامل این اســت که 
هیچ قیمت مقطوعی از این واحدها به مردم اعالم نشــده و 
کسی نمی داند در پایان قیمت واحد ۱۰۰ متری چه قیمتی 
خواهد داشــت. تنها چیزی که به متقاضیان اعالم شده این 
اســت که فعال در مرحلــه اول ۴۰ میلیون تومان به عنوان 
آورده اولیــه واریز کنند تا ببیننــد بعدها چه پیش می آید.

رضایی کوچی ادامه داد : متاســفانه روند ساخت و تحویل 
پروژه نهضت ملی مسکن مبهم است و آینده روشنی ندارد 

و اگر این روند ادامه پیدا کند دچار مشــکل می شویم.وی با 
اشــاره به موضوع تامین مالی این پروژه با تهاتر نفت گفت: 
خبری از این پیشنهاد و پیگیری آن نیست و اساسا چیزی 
از آن درنمی آید.رضایی کوچی افزود: توجه داشته باشیم قرار 
نیست دولت خانه بســازد، دولت باید نقش راهبری داشته 
باشــد. دولت در این پروژه پیمانکار نیســت و باید زمین و 
تســهیالت را فراهم کند و مصالح ســاختمانی را با قیمت 
مناســب در اختیار مردم بگذارد و سازندگان حمایت کند 
تا انبوه ســازان وارد خانه ســازی در این پروژه شوند. اما در 
حال حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار وارد شده و این 
اقدام تخلف اســت چراکه باعث می شود سرعت و کیفیت 

کار کاهش پیدا کند.رییس کمیسیون عمران درباره گزارش 
پیشرفت از طرح نهضت ملی مسکن که وزیر راه و شهرسازی 
در مجلس ارایه داده،  اظهار داشت: طبق گزارش ارایه شده، 
تا به امروز توانسته اند به اندازه ۲ میلیون واحد مسکونی زمین 
تامین کنند که این اقدام قابل دفاعی است اما دولت باید به 
فکر ایجاد زیرساخت ها باشد که برای این اقدامات تنها منابع 
مالی آن همان آورده ۴۰ میلیون تومانی مردم اســت که به 
عبارت دیگربــه اندازه ۵ الی ۶ متر واحدها پول جمع آوری 
شده است. از آنجایی که مخاطب این طرح اقشار کم درآمد 
هستند برای تامین مالی به متقاضیان هم نمی توانند فشاری 
وارد کنند.رضایی کوچی با بیان اینکه رییس جمهوری باید 

بر این اقدام متمرکز شــود، گفت: ساخت ۴ میلیون مسکن 
در سال یکی از مهمترین تعهد رییس جمهوری بوده و اگر 
تا چندماه دیگر شاهد پیشــرفت قابل قبولی در این پروژه 
نباشیم صدای منتقدان درمی آید.رییس کمیسیون عمران با 
بیان اینکه هماهنگی بین دستگاه ها برای ساخت این پروژه 
وجود ندارد، افزود: متاسفانه بسیاری از وزرا فهم درستی از 
اهمیت مســکن در کشور ندارند و نیاز آن را حس نکردند و 
این شرایط  باعث شده قانون جهش تولید مسکن هم دچار 
مشکل شود. در شرایطی که تولید مسکن افزایش نیافته و 
خانه های خالی برای اخذ مالیات شناسایی نشدند، طبیعی 
اســت که قیمت های معامالت مسکن و اجاره باال برود.وی 
گفت: در این شرایط از تعیین سقف برای نرخ اجاره حمایت 
می کنم چراکه راهی نداریم. البته در این بین عده ای نسبت 
به تعیین سقف ۲۵ درصدی معترض هستند و مدعی هستند 
که در شرایط تورم ۵۰ درصدی، سقف ۲۵ درصدی افزایش 
اجــاره کفاف نمی دهد اما باید این را هم در نظر بگیریم که 
حقوق کارمندان هم فقط ۱۰ درصد افزایش یافته اســت و 
مردم دیگر توان پرداخت اجــاره را ندارند.وی با بیان اینکه 
اساسا تامین مسکن جزو وظایف حاکمیت است، گفت: هر 
چند تعیین ســقف اجاره تصمیم درستی است اما ضمانت 
اجرایی آن بســیار اهمیت دارد و قضات باید ملزم شوند که 
این مصوبات را به اجرا برســانند. البته شورای حل اختالف 
هم اعالم کرده که از این مصوبات به نفع مستأجران حمایت 
خواهند کرد. رضایی کوچی تاکیــد کرد: در نهایت راهکار 
اصلی همان تولید مســکن اســت اما وزیر راه و شهرسازی 
هم می گوید پولی برای ساخت مسکن ندارد و تامین منابع 
مالی ُکند پیش می رود که درســت هم است. وقتی موضوع 
را در دولت پیگیری می کنیم هر مسئولی بهانه ای می آورد. 
معتقدم رئیس جمهوری باید در شورای عالی مسکن که هر 
دو ماه یک بار تشــکیل شود حضور پیدا کند و در این شورا 

مشکل راحل کنند.

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: سال گذشته ۴.۵ میلیون 
تن گندم از کشــاورز خریداری شــد و امســال پیش بینی 
می کنیم به هفت میلیون تن برســد و امیدواریم با اجرای 
طرح کشــاورزی قراردادی این رقم به ۹ میلیون تن برسد.
به گزارش ایســنا، جواد ســاداتی نژاد در مراسم رونمایی از 
تامین مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی با تاکید بر اجرای 
کشاورزی قراردادی، اظهار کرد: در بحث اجرای طرح مردمی 
ســازی یارانه ها، اگر حمایت بانک مرکزی نبود مشــکالت 
بسیاری را شاهد بودیم. بخش کشاورزی باید رشد کند که 
برای رسیدن به این منظور نیازمند حکمرانی خوب هستیم 
و یکی از اصول این حکمرانی الگوی کشت مناسب است. با 
توجه به خشکســالی حاکم در کشور و ضرورت محافظت از 

آب به عنوان مایه حیات و با توجه به اینکه بیشترین مصرف 
آب در بخش کشاورزی است، باید الگوی کشت متناسب با 
آب باشد. وی افزود: در اجرای الگوی کشت مناسب باید ساز 
و کار الزم برای حرکت در این مســیر ایجاد و قیمت گذاری 
مناسب انجام شود، از سوی دیگر از کشاورز نیز حمایت کنیم. 
یکی از راه های حمایت از کشاورز. کشاورزی قراردادی است 
که رشد و الگوی کشاورزی و حکمرانی خوب در این بخش 
را به دنبال دارد.  کشــاورزی قراردادی اقدام ملی در جهت 
حمایت از خودکفایی کشور و امنیت غذایی و استقالل کشور 
است و از بانک ها درخواست داریم ما را در این مسیر حمایت 
کنند.ساداتی نژاد با اشاره به سرعت تغییر کاربری زمین در 
کشــور، گفت: در شرایطی که کشــاورزی اقتصادی نباشد، 

زمین تغییر کاربری می دهد و بر این اساس برای کشاورزی 
اقتصادی و تجاری باید به سمت کشاورزی قراردادی حرکت 
کنیم که بانک مرکزی قدم اصلی در این خصوص را برداشته 
است. در بحث خودکفایی گندم در ابتدا قیمت گندم اصالح 
و در گام بعدی قیمت کود اصالح شد. در کشاورزی قراردادی 
در نظر داریم بذر اصالح شده، کود و سم به کشاورز بدهیم 
و کشاورز و زمین را بیمه کنیم؛ همچنین آموزش های الزم 
به کشاورز ارایه دهیم و هنگام برداشت محصول با او تسویه 
کنیم.وی ادامه داد: سال گذشته در ۲۵۰ هزار هکتار گندمزار 
کشاورزی قراردادی اجرا شــد و امسال در نظر داریم در ۲ 
میلیون هکتار اجرا کنیم که نیازمند ۴۰ هزار میلیارد تومان 
اعتبار هستیم تا در اختیار کشاورز قرار دهیم. با اجرای این 

طرح دیگر محصول بر زمین نمی ماند، زیرا شــعار طرح این 
است که بذری کاسته نمی شود مگر مشتری آن معلوم باشد.

ساداتی نژاد تاکید کرد: با اجرای کشاورزی قراردادی سالمت 
محصول تامین می شود و معیشت کشاورز نیز بهبود می یابد 
و محصوالت فروخته می شود.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 
به اهمیت امنیت غذایی پایدار گفت: در ســال گذشته همه 
کشورها در دنیا در بحث امنیت غذایی دچار چالش شدند، 
اما در کشــور ما فراوانی کاال به اندازه کفایت وجود داشــت. 
سال گذشته ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورز خریداری شد 
و امســال پیش بینی می کنیم به هفت میلیون تن برسد و 
امیدواریم با اجرای طرح کشــاورزی قراردادی این رقم به ۹ 

میلیون تن برسد.

رئیس کمیسیون عمران مطرح کرد

وزیر می گوید پول برای ساخت مسکن نداریم

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

پیش بینی افزایش خرید تضمینی گندم به ۹ میلیون تن

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست امسال حدودا 
دو میلیون دستگاه کمتر از سال قبل موبایل به کشور 
وارد شده، اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون 
و ۸۵۰ هزار دســتگاه موبایل ذخیره که هنوز خاموش 
هستند و در شبکه ارتباطی فعال نشده اند، وجود دارد. 
بیش بینی می شــود ظرف یک تا یک ماه و نیم آینده 
این دستگاه ها وارد شبکه ارتباطی کشور شود.محمدرضا 
عالیان در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: کل واردات 
موبایل در چهار ماه ابتدایی امسال حدود چهار میلیون 
دستگاه به ارزش ۹۷۰ میلیون دالر بوده که ۱۵۰ هزار 
دســتگاه به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دالر به صورت 
مسافری وارد کشور شده است.همچنین به گفته وی از 
این این چهار میلیون دستگاهی که در سال ۱۴۰۱ به 
کشــور وارد شده، حدود ۲۴۰ هزار دستگاه باالی ۶۰۰ 
دالر بوده اســت. همچنین بیش از ۶۵ هزار دســتگاه 

موبایل باالی ۶۰۰ دالر به صورت مســافری به کشور 
وارد شــده است .به گفته وی چالش مهم واردکنندگان 
موبایل در حال حاضر تخصیص ارز است. واردکنندگان 
موبایل از ۲۷ اردیبهشــت امسال هیچ تخصیص ارزی 
دریافت نکردند.اما در جلســات مشــترکی که تاکنون 
برگزار شــده، ذی نفعان دولتی قول دادند که شرایط به 
حالت عادی برگرد.ســخنگوی انجمن موبایل افزود: به 
عبارت دقیق تر ثبت سفارش موبایل های ترخیص شده 
در سال جاری، مربوط به قبل از ۲۷ اردیبهشت بوده که 
به صورت قطره چکانی وارد می شود.عالیان با بیان اینکه 
تخصیص نیافتن ارز باعث شــده بسیاری از شرکت ها 
در شرف ورشکستگی باشند، تصریح کرد: تعداد زیادی 
از این شــرکت ها پرسنل زیادی دارند که خطر بیکاری 
آن ها وجود دارد، چرا که اگر وضعیت به همین شــکل 
پیش برود، بخشــی از این شرکت ها در ماه های آینده 

وجود نخواهند داشت .

معاون وزیر صمت گفت: در تالش هســتیم بسته 
تشویقی برای بانک ها بر اساس تأمین مالی زنجیره ای 
به شــورای اقتصاد ارائه شود و به طور پایلوت تا االن 
۷ هزار فاکتور با تالش سیســتم بانکی استعالم شده 
اســت.به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی نیازی در 
آغاز آئین رونمایی از نقشه راه تأمین مالی زنجیره ای 
در بخش کشــاورزی که در بانک مرکزی برگزار شد، 
با بیــان اینکه تأمین مالی زنجیره ای در دســتور کار 
قــرار گرفت گفت: این اقدام در حالی انجام شــد که 
اوراق گام در گذشــته وجود داشت.معاون وزیر صمت 
با اشاره به اینکه با ۷ بانک تحت سامانه جامع تجارت 
تفاهم نامه ای منعقد شــد گفت: ایــن تفاهم نامه در 
جهت پرداخت تسهیالت بر اساس استعالم فاکتور به 
کشاورزان است که شــبکه بانکی ملزم شده سیستم 

پرداخت تسهیالت را اجرایی کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: در تالش هستیم بسته 

تشویقی برای بانک ها بر اساس تأمین مالی زنجیره ای 
به شــورای اقتصاد ارائه شود و به طور پایلوت تا االن 
۷ هزار فاکتــور به ارزش ۱۱ هزار میلیــارد تومان با 
تالش سیستم بانکی استعالم شده و ۱۵ هزار میلیارد 
تومان تاکنون تأمین مالی سازماندهی شده و مطمئن 
هســتیم که در تأمین مالی زنجیره ای عملیاتی شده 

است.
نیازی خاطرنشــان کرد: با توجه به دو تکلیف مهم 
امسال برای بخش کشــاورزی ،۷۰ درصد سرمایه در 
گردش هــم باید از طریق اســتعالم فاکتور پرداخت 
شــود.وی اظهار کرد: از ۵/۱ ســال اخیر سازماندهی 
تأمین مالی قراردادی کشــاورزی را انجام داده ایم و 
از طریق تأمین مالی انتهای زنجیره کشاورزی، آماده 
ایم حمایت کنیم یعنی یک شرکت غذایی در انتهای 
زنجیــره بتواند بر اســاس اعتبارات حمایت شــود و 
بانک ها نیز سایر اجزای زنجیره را حمایت مالی کنند.

بسته تشویقی برای بانک ها بر اساس تأمین مالی زنجیره ایواردات ۲ میلیون دستگاه موبایل، کمتر از سال قبل

گزارش

در این سال ها با گسترش سایه شوم خشکسالی 
در کشور و خشــکیدن مراتع، دامداران سبک که 
بــه تولید گوســفند و بز می پردازند با مشــکالت 
اقتصادی برای تولید دام مواجه شده اند.به گزارش 
ایســنا، با سوق یافتن این دامداران به خرید علوفه 
و نهاده های دامی وارداتی، قیمت تمام شده تولید 
دام برای آن ها افزایش قابل توجهی داشــته است. 
اکنون نیز خرید نهاده به قیمت آزاد بار مشــکالت 
را برای این قشــر سنگین تر کرده است. شرایط به 
گونه ای است که برخی از این دامداران بعد از چند 
دهه دامداری صحبت از کنار گذاشــتن این شغل 
می کنند. قیمت گذاری و خرید دام توســط دولت، 
تســهیل صادرات و حمایت زیربنایی از دامداران 
سبک از جمله خواســته های این قشر است.عضو 
تعاونی عشــایری البرز که ۳۰ سال است به عنوان 
دامدار فعالیت می کند، می گوید: دولت وظیفه دارد 
با قیمت گذاری مناســب به خریــد دام بپردازد یا 
صادرات را تســهیل کند. اکنون دام هایی که تولید 
کرده ایم روی دســتمان مانده است.داوود زعیم در 
گفت وگو با ایسنا اضافه می کند: یکی از موضوعات 
این است که تعداد دامداری  ها بیشتر از میزان نیاز 
کشــور است.وی با گالیه از نبود صادرات دام مازاد 
می افزاید: هــر کیلو دام زنده برای من حدود ۱۲۰ 
هزار تومان تمام شــده و باید با التماس ۶۵ یا ۷۰ 

هزار تومان به قصاب بفروشــم. دولت باید دام ما را 
قیمت گذاری و خرید کند.این دامدار ادامه می دهد: 
از طرفی خشکسالی، شرایط اقتصادی و تحریم به 
مشــکالت دامداران دامن زده اســت تا زمانی که 
خشکســالی برطرف نشود دولت نمی تواند معضل 
دامداران را حل کند.زعیــم می گوید به مرحله ای 
رســیده که این کار را بعد از ۳۰ سال کنار بگذارد. 
در حالی که این کار را به صورت خانوادگی اداره و 
همسرش ۳۰ سال است پا به پای او کار می کند.وی 
با اشاره به افزایش هزینه های تولید در سال جاری 
می گوید: قیمت کارگر، هزینه چرای دام، دارو، آب، 
علوفه و جو امسال به صورت میانگین دو برابر شده 
اســت ولی هنوز قیمت دام زنده نســبت به سال 
گذشــته تغییر چندانی نداشته است. دولت باید از 
دامدار پشتیبانی کند.زعیم با اشاره به اینکه عرضه 
و تقاضا در این بخش متعادل نیست، اظهار می کند: 
قیمت دام زنده به ازای هر کیلو از ۱۰۰ هزار تومان 
به باالست ولی فروش حدود ۷۰ هزار تومان است. 
همچنین به دلیل نداشتن میدان دام در استان البرز 
مجبوریم دام ها را برای فروش به میدان دام تهران 
یا قزوین ببریم که هزینه ها را افزایش می دهد.وی 
ادامه می دهــد: علوفه و وام نمی خواهیم بلکه تنها 
خواسته ما خرید دام هایمان توسط دولت است. ما 
این تولید را برای کشور انجام داده ایم و می خواهیم 

از تولیدمان حمایت شود. تنها شعارهای حمایت از 
تولید داده می شــود اما نه تنها از مشکالتمان کم 
نشده بلکه روز به روز  مشکالتمان افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه ادامه این کار بدون عشق ممکن 
نیست، می افزاید: سعی کردم بهترین نژاد دام مولد 
را در ایــران تولید کنم و با ترکیــب پنج نژاد دام 
خوب، بهترین دام را تولید کرده ام.پژوهشگر ارشد 
موسســه تحقیقات علوم دامی می گوید: در تمام 
دنیا دامداران ســبک که به پرورش گوسفند و بز 
می پردازند، از مراتع و علوفه های باغی یا علوفه های 
کشاورزی برای دام هایشان استفاده می کنند. اما در 
حدود ۱۵ سال اخیر با خشکی مراتع و عدم امنیت 
دامداران، این قشــر به دامداری بسته سوق یافتند 
که به صرفه نیســت و خوراک برای دام خریداری 
می شود.فرهاد میرزایی درگفت و گو با ایسنا با اشاره 
بــه اینکه خوراک دام در ایران وارداتی اســت و با 
قیمت دالر محاسبه می شود، می افزاید: زمین های 
کشاورزی ما کفاف خوراک انسان ها را نیز نمی دهد 
و ۹۰ درصد خوراک دام وارد می شود. ساالنه حدود 
۱۵ میلیارد دالر برای خــوراک انواع دام ها هزینه 
می شــود. میرزایی ادامه می دهد: بنابراین پرورش 
دام های ســبک با خوراک وارداتی به هیچ وجه به 
صرفه نیســت و باید به آزادســازی مراتع و بهبود 

کیفیت علوفه مراتع  بیشتر توجه شود. 

دامداران چشم انتظار حمایت دولت

داروی اسپینرازا برای درمان بیماران SMA  برای نخستین بار توسط کوبل دارو تامین شد؛ 

SMA بازگشت امید به کودکان
داروی اســپینرازا )Spinraza( بــرای درمان 
بیماران SMA روز سه شــنبه ۱۱ مــرداد ۱۴۰۱ 
توسط شرکت کوبل دارو وارد گمرک فرودگاه امام 
خمینی  شــد و به زودی بــا برنامه ریزی و نظارت 
وزارت بهداشــت در دســترس بیماران کشور قرار 
می گیــرد. نوسی نـِــرسن )Nusinersen( با نام 
تجاری اسپینرازا )Spinraza(، نخستین دارو برای 
درمان بیماری SMA  اســت که سال ۲۰۱۶ مورد 
تایید سازمان غذا و دارو آمریکا )FDA( قرار گرفت 
و در ســال ۲۰۱۷ توسط آژانس دارویی اروپا تایید 
شــد و اکنون در بیش از ۵۰ کشور جهان استفاده 
می شــود. پس از تصمیم وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو در اردیبهشت ماه سال جاری درخصوص 
تامین داروی مورد نیاز این بیماران، برای اولین بار 
اسپینرازا )Spinraza( در دسترس بیماران کشور 

قرار خواهد گرفت.
 SMA )اس ام ای( یــا همان آتروفی عضالنی 
نخاعــی )Spinal Muscular Atrophy( یک 
بیماری عصبی-عضالنی نادر است و در حال حاضر 
بیــش از ۶۰۰ نفر در ایران که اکثر آنان را کودکان 
تشــکیل می دهند، به آن مبتال هستند. بر اثر این 
بیماری، عملکرد برخی از عضــالت دچار اختالل 
شده و بیمار حتی برای رفع نیازهای اولیه از جمله 
نشســتن، راه رفتن و غذا خــوردن نیازمند کمک 

اطرافیان بوده و در شدیدترین حالت، تنفس بیمار 
بدون دستگاه کمک تنفسی امکان پذیر نمی باشد.

براساس مطالعات بین المللی انجام شده، اثرات 
درمانی داروی اســپینرازا )Spinraza( تایید شده 
و ایــن دارو مهمتریــن عالئم بیمــاری SMA را 
بصورت معناداری در افراد مبتال بهبود می بخشــد. 
از مزیت های مهم این دارو، امکان تنظیم دقیق ُدوز 
دارو به ویــژه برای کودکان و تعداد دفعات محدود 

استفاده در طول سال می باشد. 
کوبل دارو امیدوار است از این طریق بتواند رنج 
بیمــاران را کاهش داده و گامــی عملی در جهت 

افزایش کیفیت زندگی این افراد و خانواده های آنها 
بردارد. 

کوبل دارو با بیش از ۲۰ ســال سابقه در تامین 
داروهای مورد نیاز بیماران کشــور، همواره و در هر 
شرایطی در تالش برای ارتقای سطح سالمت جامعه 
بوده اســت. این شرکت پیشــتر نیز در دوران اوج 
شــیوع کرونا و محدودیت کشور در تامین واکسن، 
در تابستان سال ۱۴۰۰ واکسن کرونای آسترازنکا 
را به عنوان تنها شــرکت بخش خصوصی، تامین و 
جهت واکسیناســیون عمومی به مسئوالن وزارت 

بهداشت تحویل داده بود.


