سه شنبه
 9دی 1399
 29دسامبر 2020
14جمادی االولی1442
شماره 1566
 8صفحه
 2000تومان

www.akhbaresanat.ir
وضعیت
نگرانکنندهآلودگی
هوادرکالنشهرها

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم
وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت آلودگی
هوا در کالن شهرهای کشور ،خواستار نظارت
جدی سازمان محیط زیست بر منابع آلودگی
هوا در کالنشهرها شد.
دکتر عباس شاهسونی با بیان اینکه
میانگین شاخص کیفیت هوای تهران در
حال حاضر عدد  ۱۴۸و کیفیت هوا برای
همه گروهها ناسالم است ،گفت :کیفیت هوا
در  ۱۶ایستگاه شهر تهران باالتر از  ۱۵۰و
در محدوده ناسالم برای همه گروهها است.
در سایر کالنشهرها نظیر کرج و اصفهان نیز
وضعیت ناسالم برای همه گروهها است.
شاهسونی افزود :با توجه به پایداری
هوا تا روز پنج شنبه همچنین ارتباط افزایش
غلظت آالیندههای هوا به خصوص غلظت
ذرات معلق کوچکتر از  ۲.۵میکرون و میزان
ابتال و مرگ ناشی از کووید  ۱۹از عموم مردم
به خصوص گروههای حساس شامل بیمارن
قلبی ،ریوی ،زنان باردار ،سالمندان ،کودکان
و بیماران مبتال به دیابت و آسم درخواست
میشود که تا حد امکان از تردد در فضای آزاد
اجتناب کنند.
وی همچنین از مردم خواست در این
شرایط پنجره محل سکونت هر یک ساعت
حداکثر  ۵دقیقه جهت تهویه هوا باز و بسته
شود.
بنابر اعالم وبدا ،رییس گروه سالمت
هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت همچنین
خواستار نظارت جدی سازمان محیط زیست
بر منابع آلودگی هوا در کالنشهرها شد.

وزيرصنعت،معدنوتجارت:

گراني با گرانفروشي متفاوت است
شرايط تامين و توليد کاالها و اقالم مورد نياز مردم مناسب است و پيش بيني هاي الزم
براي ذخيره سازي ميوه شب عيد انجام شده است.

اتفاق نظر قوا درباره اصل لغو تحریمها

به جای موز ،سیب میخوریم؛
به جای نان چه بخوریم؟

دریادارسیاری:

مصطفی داننده

نان را هم میخواهند گران کنند .رئیس
اتحادیه نانوایان سنتی تهران میگوید که
پیشنهاد آنها گرانی  70درصدی نان است که
البته کارگروه استانداری تهران با افزایش 35
درصدی موافقت کرده است.
افزایش قیمت دیگر در ایران عجیب
نیست و چشمان مردم با دیدن کاهش قیمت
چشمهایشان از حدقه بیرون میزند .اگر
یک روز قیمتها باال نرود ،ناراحت میشویم
و فکر میکنیم که چه اتفاقی افتاده که مثال
قیمت شیر برای یک روز ثابت مانده است.
مثال اصال برای ما عجیب نیست که
موز یکدفعه میشود  40هزار تومان یا اصال
تعجب نمیکنیم که نایب رئیس اتحادیه
باغداران تهران در پی گرانی موز به مردم
توصیه کند که به جای موز سیب بخورند که
خاصیت بیشتری هم دارد.
پدر و مادرها میتوانند به بچهی خود
سیب بدهند اگر او پرسید این چیست؟ مثال
آن ُکمدین برنامه خندوانه رامبد جوان که
یادش به خیر بگویید «:موزه موز»
نان البته موز نیست که بشود با سیب
آن را عوض کرد .نان قوت غالب مردم است و
بسیاری با همین نان شکم خود را در روزگار
گرانی پُر میکنند.
وضع به گونهای شده است که بسیاری
از غذاهای سادهای که مردم در گذشته برای
آن اَخ و پیف میکردند و اصال خوردن آنها
را جز وعدههای روزانه حساب نمیکردند،
الکچری شده است و از درسترس بخشی از
مردم خارج.
به طور مثال املت همیشه غذایی در
دسترس بود که مادرها در زمانهایی که وقت
پختن غذا نداشتند به آن پناه میبردند .حاال
اما همین املت با گرانی گوجه و تخم مرغ و
حاال احتماال نان برای برخی خانوادهها تبدیل
به افسانه میشود.
دولت میتواند امتیازهایی را به نانواییها
بدهد و در ازای آن قیمت نان را ثابت نگه
دارد .البته بماند که برخی از نانواییها از
همین حاال قیمت نان را گران کردهاند .در
زمان جنگ هم امام خمینی بر قیمت نان
سفارش میکردند ،چرا که قوت اصلی مردم
است.
انتظار زیادی هم نیست .باید به فکر
قشر ضعیف جامعه بود .این بخش از جامعه
وقتی از خواب بیدار میشود به فکر نان شب
است و وقتی به خواب میرود و به فکر غذای
ظهر .سقف آرزوی این جماعت همین است.
حاال روا نیست این را هم از آنها دریغ کنیم.
نانواها در شرایط فعلی با توجه به گرانی
همه چیز ،حق دارند که نگران وضعیت شغلی
خود باشند و بگویند همه چیز گران شده
است به جز نان .در این میان دولت باید به
صحنه بیاید و اجازه ندهد به خاطر فشارهای
اقتصادی زندگی مردم دچار مشکل شود.
چشم ،به جای موز ،سیب میخوریم
اما واقعا به جای نان نمیدانیم چه بخوریم؟
البته اگر مثال ماری آنتوانت همسر لویی
پادشاه فرانسه بعد از دیدن اعتراض مردم به
خاطر گرانی نان گفت« :اگر نان ندارند کیک
بخورند!» گفته نشود.
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ايران؛ صاحب
پيچيدهترين
شبکه انتقال گاز
جهان

شبکه انتقال گاز ايران ،چهارمين
شبکه گسترده دنيا از نظر طول خطوط
است .اين شبکه به لحاظ پيچيدگي،
تقريباً مشابهي در دنيا ندارد و به واسطه
وجود کريدورهاي مختلف و رابطهاي بين
خطوط سراسري ،داراي ساختاري حلقوي
است که آن را از شبکههاي عمدتاً خطي يا
درختي ساير کشورهاي دنيا از جمله روسيه
و کانادا متمايز کرده است .اين موضوع سبب
افزايش تابآوري شبکه گاز ايران و تأمين
گاز مصرفکنندگان از مسيرهاي متفاوت
شده است.

سرمقاله

روزنامهنگار

پیام ایران
به آمریکا و عراق:
دنبال تنش
نیستیم

ارتش آمادگی دفع هرگونه
تهدید احتمالی علیه کشور را دارد
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چراغ سبز سوئدي ها در پساتحريم؛

ولوو و اسکانيا آماده بازگشت
به بازار ايران هستند
8

تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛

بودجه پیشنهادی دولت بیشتر یک شوخی است

کارشناس مسائل اقتصادی گفت :وقتی دولت می گوید یا ادعا
می کند که در سال  99بین  14تا  20درصد بودجه سال جاری به
نفت تکیه داشته است با چه توجیهی برای سال آینده اتکای بودجه
به درآمدهای نفتی بیشتر شده است در حالی که براساس این برنامه
اتکای درآمدی دولت در بودجه  1400کمتر از  14درصد روی نفت
قرار داده می شد.
به گزارش اخبار صنعت ،بودجه  1400دور نمای خوبی از
وضعیت اقتصادی کشور را نشان نمی دهد .کارشناسان اقتصادی
معتقد هستند اگر این بودجه بدون اصالحات اساسی و ساختاری
تصویب شود سال آینده کسری بودجه بیداد می کند و موجب تورمی
می شود که بسیاری از اقشار متوسط را نیز به زیر خط فقر می کشاند
لذا نمایندگان مجلس به این موضوع و تبعات سیاسی و اجتماعی
و اقتصادی آن هشدار داده اند .اینکه بودجه در کدام بندها دارای
اشکال است و اشکاالت ساختاری که دولت با توجه به واقعیت های
اقتصادی از نظر دور کرده است را با ساسان شاه ویسی کارشناس
وتحلیلگر مسائل اقتصادی در میان گذاشتیم که در ادامه می خوانید.
ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه
با بیان اینکه بودجه  1400به هیچ وجه واقعی و قابل اتکا نیست
گفت :کل بودجه پیشنهادی  1400دولت به یک شوخی شبیه است،
یعنی دولت آقای روحانی تمامی اشتباهات ونقص های اقتصادی که
متاسفانه در هفت سال گذشته در اقتصاد انجام داده و اتفاقا دائما پر
تکرار انجام شده را به یک باره در سال آینده در الیحه بودجه 1400
با یکدیگر جمع کرده است.
وی دراین باره افزود :دولت با تدوین بودجه  1400رویکرد
اشتباه و پر نقصی را براساس فرضیات غلط نوشته است .با توجه به
اینکه بودجه پیش بینی از درآمد وهزینه است دولت باید با داشتن
منحنی ازسوابق هزینه و درآمد خود اصالحات اساسی را برای عبور
از تورم ها و کسری هایی که بالی جان اقتصاد ما شده را در دستور
کار قرار می دهد و به آنچه اصالحات ساختاری و مطالبه رهبر انقالب
بود پاسخ می داد اما در عمل متاسفانه در الیحه بودجه  1400می
بینیم که علی رغم اینکه دولت قول داده که بودجه را اصالح کند اما
هیچ اتفاق خاصی صورت نگرفته است.

ویژه

تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح نمود :یکی از موضوعات و
مطالباتی که دهه هاست بر روی آن اصرار می شود نوشتن بودجه
ای بدون اتکا به درآمدهای نفتی است .امروز دولت آقای روحانی
به خود افتخار می کند که ظرف یک سال می توانم صادرات نفت
و درآمدهایش را پنج برابر کنم وقتی دولت به فرض خود صادرات
درآمدهای نفتی را پنج برابر می کند چطور اصرار دارد که پایین
ترین نرخ اتکا به درآمدهای نفتی را خواهد داشت؟ متاسفانه دولت
بر خود الزامی برای تدوین برنامه ای در عدم تکیه به درآمدهای نفتی
نمی بیند که به دنبال تحقق آن باشد.
ساسان شاه ویسی درباره دولت و اینکه مدعی کاهش درآمدهای
نفتی در بودجه سال  99است گفت :وقتی دولت می گوید یا ادعا می
کند که در سال  99بین  14تا  20درصد بودجه سال جاری به نفت تکیه
داشته است با چه توجیهی برای سال آینده اتکای بودجه به درآمدهای
نفتی بیشتر شده است در حالی که براساس این برنامه اتکای درآمدی
دولت در بودجه  1400کمتر از  14درصد روی نفت قرار داده می شد.
کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص نرخ ارز در بودجه که
دولت آن را  11هزار و  500تومان عنوان کرده نیز گفت :بحث
مهم و اولویت دیگر این است که دولت معتقد است می تواند در
نرخ ارز تغییراتی به وجود بیاورد .دولت با این مکانیزم می خواهد
درآمد ارزی خود را باال ببرد که نفت بیشتری مثال روزانه  2میلیون
و  300هزار بشکه نفت بفروشد تا ازمحل تغییرات درآمدی نفت،در
آمد ارزی و ریالی خود را افزایش دهد .دولت به صورت توهمی
درآمدهایی را از محل فروش بیش از  2میلیون بشکه نفت برای خود
پیش بینی کرده که براساس منابع مالی جدید مصارف و تعهداتی را
نیز ایجاد کرده است که متاسفانه بیش از ظرفیت مالی کشور است.
وی دراین باره افزود :ظرفیت مالی کشور در سال  99نشان داد
که آنگونه که دولت ادعا می کند نیست که امسال کسری بودجه به
بیش از  250هزار میلیارد تومان رسید و چون پیش بینی که دولت
در سند بودجه سال  99از درآمدهای خود داشت محقق نشد مجبور
به برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش دارایی های خود شد،
ضمن اینکه دولت بازارهای مالی را با مخاطره مواجه کرد.
ساسان شاه ویسی دراین باره توضیح داد :این که اوراق حسنه

است یا سیئه ،می توان گفت اوراق حسنه است چرا که اوراق یکی از
ابزار های مالی به شمارمی رود اما اینکه در چه موقع با چه شرایطی و
با چه مکانیزمی از آن استفاده می شود مسلما با مکانیزمی که دولت
از آن بهره برداری می کند منجر به از دست رفتگی بازار سرمایه می
شود به این دلیل که یک رقیب قدرتمند به جهت داشتن معافیت
مالیاتی با هر نرخی در بازار بدهی معامله می شود و بخش بزرگی
از نقدینگی فعال و انباشت شده را به سمت خود جذب می کند لذا
نامزد و رقیب قدرتمندی برای بازار سرمایه ایجاد کرده است بعد از
آن پول واقعی و حقیقی مردم را وارد بورس می کند یعنی از جایی
که دولت بازی را به اشتباه در سند ریزی بودجه ایجاد می کند به
تدریج بستر اقتصاد را دچار التهاب می کند عین اتفاقاتی که در
طی  9ماه گذشته افتاد بنابراین وقتی محل های تامین پیش بینی
مشخص نیست نمی توان سال اقتصادی بدون مخاطره ای داشت.
از سوی دیگر وقتی دولت درآمدهای ارزی را مبتنی بر  11هزار و
 500تومان می گذارد مشخص است که دولت نمی تواند این نرخ ارز
را محقق کند ،فقط حرف آن را میزند.
شاه ویسی تصریح نمود :قطعا دالری که در حال حاضر در کف
بازار  26هزار تومان معامله می شود محال است دولت بتواند آن را
به نرخ  11هزار و  500تومان برساند بنابراین حرف بی ربطی است
چون دولت هیچ ابزار و امکانی ندارد تنها امکانی که دولت به صورت
ذهنی برای خود ایجاد کرده این است که با درآمد نفتی که حاصل
می شود و وارد شدن دالر به کشور کم کم دالر در بازار از  26هزار
تومان به نرخ نیمایی از نیما به  17هزار وبه  15تا  11هزار تومان
تثبیت می شود در حالی که دولت باید به این سوال پاسخ دهد که
مگر توانست نرخ ارز را روی  4200تومان تثبیت کند؟
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد :وقتی سال
گذشته بودجه نوشته شد نرخ ارز نیمایی  12هزار و  400بود اما دولت
نتوانست این نرخ را تثبیت کند لذا شاهد بودیم تا دو برابر قیمت بازار از
خود کشش نشان داد که منجر به تولید رانت و کسری مضاعف از هر دو
طرف شد از این منظر متاسفانه پیش نویسی که به عنوان الیحه بودجه
ارائه شده به یک شوخی شباهت دارد و با صراحت می توان گفت اصول
و الزامات سیاستی برنامه ششم را مورد نظر قرار نداده است.

قابلیتهای نوین برای شرایط جدید

ی سری کمبو ( )Comboسامسونگ
معرفی  ۶قابلیت کاربردی ماشینهای لباسشوی 

رعایت پاکیزگی و بهداشت همچنان از مهمترین کارهای روزمره همه
ما در شرایط فعلی است ،همین مساله بعضی لوازم خانگی را پرکاربردتر
از قبل کرده است .ماشینلباسشویی یکی از همین دستگاههاست که در
این روزها بیشتر از گذشته روشن و خاموش میشود ،البته لباسشویی
قدیمی خانه ما بار آخر که خاموش شد دیگر روشن نشد و تعمیر و
تعویض هم جوابگو نبود.
بعد از آن بود که با توجه به شرایط اقتصادی با همسرم فهرستی از
مهمترین نکات یک ماشین لباسشویی مناسب و کاربردی را تهیه کردیم
تا بهینهترین و هوشمندانهترین خرید را داشت ه باشیم .اولین چالش ما دیر
خشک شدن لباسها مخصوصا در فصول سرد بود که یا دائم دست به اتو
در حال خشک کردن لباسها بودیم یا لباسها از روی در و دیوار و شوفاژ
آویزان بودند .شستشوی بهداشتی با کیفیت و البته کاهش مصرف انرژی
برای کاستن از رقم قبوض هم از مهمترین دغدغههای ما در زمان خرید
بودند .در مجموع ما به یک ماشین لباسشویی نیاز داشتیم تا ضمن اینکه
در بهترین حالت شستشو میدهد یک خشککن به تمام معنا هم باشد.
یک خشکشویی تمام عیار در کمترین زمان
با پرسوجو در میان دوستانم و تحقیقاتم در اینترنت متوجه شدم
بهترین انتخاب برای خانواده ما نسل جدید ماشینهای لباسشویی

سامسونگ سری کمبو ( )Comboاست که با فناوریهای موجود
در آن ضمن اینکه لباسها در باالترین کیفیت و کمترین زمان شسته
میشوند ،به محض خروج از ماشین لباسشویی صد درصد خشک و
بدون چروک آماده برای پوشیدن هستند .در کنار این قابلیت من با
فناوریهای جدیدی در ماشین لباسشویی سامسونگ آشنا شدم که حاال
تمام دغدغههای من و همسرم در این زمینه رفع شده است.
حبابهای پاکیزگی
یکی از پرکاربردترین فناوریهای استفاده شده در ماشینهای
لباسشویی سری کمبو سامسونگ Eco Bubbleیا حبابساز است.
با این قابلیت میتوانید مقدار زیادی از لباسها را حتی در دماهای پایین
( ۱۵درجه) در تمیزترین حالت ممکن بشویید .فناوری Eco Bubble
به این شکل کار میکند که ماده شوینده به حباب تبدیل میشود و در
الیاف نفوذ میکند و به سادگی کثیفی و چرک را از بین میبرد .با این
فناوری از الیاف لباسها به خوبی مراقبت میشود و در مصرف انرژی و
زمان به بهترین شکل ممکن صرفهجویی میشود.
بهداشتیترین شستشو با هوا
قابلیت  AIRWASHهم یک قابلیت جدید در ماشینهای
لباسشویی سامسونگ است .با قابلیت  AIRWASHبدون نیاز به

آب و مواد شوینده شیمیایی میتوانید لباسها را در کوتاهترین زمان
ممکن ضدعفونی و پاکیزه کنید .این فناوری بوهای نامطبوع ،باکتریها و
میکروبهای مضر را از طریق هوای گرم از بین میبرد.
کارکرد AIRWASHبه این صورت است که وقتی در جریان
شستشو از آب استفاده نمیشود ،احتیاجی به خشک کردن هم وجود
ندارد و در این صورت است که لباسها دوام بیشتری پیدا میکنند و تنها
با استفاده از هوای گرم میکروبزدایی میشوند.
از د ِردوم وارد شوید
«ادواش» یکی دیگر از قابلیتهای مهم لباسشوییهای جدید
سامسونگ است .سامسونگ به کمک طراحی جدید و منحصربهفرد خود
توانست از طریق د ِر دوم یا ادواش قابلیت اضافه کردن لباس (هم برای
شستشو و هم برای آبکشی) و مایع نرمکننده را پس از شروع برنامه
شستشو امکانپذیر کند .وجود قابلیت ادواش به شما کمک میکند
تا دیگر نگران فراموش کردن لباسها پس از روشن کردن ماشین
لباسشویی نباشید .همه ما خاطرات زیادی از جورابها ولباسهای جا
مانده داریم .در این صورت دیگر نیازی به روشن کردن دوباره ماشین
لباسشویی ندارید و میتوانید لباسهای جامانده را به راحتی و در میانه
چرخه شستشو به ماشین لباسشویی اضافه کنید.

یادداشت
حمایت از حقوق مصرف کنندگان
در برابر سایت های
فروش اینترنتی
ربابه دیانی
کارشناسارشدحقوق

بررسی شرایط موجود خرید فروش
اینترنتی در کشور نشان از پایمال شدن
شدید حقوق مصرف کنندگان و یا
خریداران این دسته از کاالها دارد .سایت
فروش اینترنتی بویژه دیجی کاال که بدون
هیچ گونه پذیرش مسئولیت قانونی زمینه
این تخلف ها را فراهم می کنند و زمینه
ساز گمراهی حقوق مردم می شوند ،در
پشت برچسب فروش نیابتی پنهان شده
اند.
طیف بزرگ این تخلفات از فروش
جنس های دسته دوم به جای نو و دست
اول ،جنس های مخدوش و با برچسب
های جعلی ،کاالهای با تضمین پس از
فروش جعلی و دهها نمونه دیگر از جمله
کژ رفتارهایی است که مشمول ماده
یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و
کالهبرداری  ،و از جمله مصادیق وسایل
متقلبانه می شوند .از طرفی این کژ
رفتارها مشمول قطعی ماده  249الیحه
قانونی اصالح قانون تجارت هم خواهد
شد.
معلوم نیست که بویژه در شرایط
کرونایی کنونی که حجم مراجعه مردم به
ناچار به این سایت های اینترنتی افزایش
یافته است و حجم فروش این دسته از
شرکت ها به دهها میلیارد تومان در روز
می رسد ،چه حجمی از کاالهای تقلبی
و یا جعلی به مردم فروخته می شود که
هرگز مطلع نمی شوند .موارد زیادی از این
دست قابل ردیابی است که صدای مصرف
کنندگان فریب خورده هرگز به جایی نمی
رسد و کارشناسان را به یاد موسسات
اعتباری فاقد مجوزی می اندازند که کشور
را دچار بحران همه جانبه مالی و پولی
کرده بودند.
اخرین نمونه ان فروش یک کاال توسط
سایت معروف به دیجی کاال است .کاالیی
به قیمت قریب  5/5میلیون تومان به یک
مشتری فروخته می شود که در کنار کاال
مشخصات فنی ان در سایت درج شده و
تاکید شده است که این کاال دارای گارانتی
 24ماهه از شرکت ش .ا .س .است .سپس
از طریق شرکت ضامن معلوم می شود که
گارانتی این کاال تقلبی است و معلوم نیست
که در این میان نقش فروشنده کاال شرکت
ن .ف .آ .و شرکت پخش ان و شرکت دیجی
کاال از این عملیات متقلبانه و قالب کردن ان
به مشتری چه سهمی را دریافت کرده اند.
نکته جالب اینکه در طی یک هفته گذشته
قیمت همین کاالی تقلبی  500هزار تومان
افزایش یافته است!!
معلوم است که روزانه دهها نمونه مشابه
این کالهبرداری شیک علیه مردمی که فرض
می کنند تحت حمایت و نظارت سازمانهای
ذیربط امنیت اقتصادی خودشان را به
انها سپرده اند  ،صورت می گیرد .براستی
سازمانهای حمایت از حقوق مصرف کننده،
وزارت صمت  ،سازمان افتا ،اداره کل حمایت
از حقوق مصرف کنندگان سازمان تعزیرات
حکومتی ،قوه قضاییه  ،و اجرای بند الف ماده
 1آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق
مصرفکنندگان ،اتاق بازرگانی و سازمان
اصناف و انجمن های صنفی و  ....چه می
کنند ؟ مردم و مصرف کنندگان چه زمانی
باید مطمئن شوند که حقوق انها بوسیله
نهادهای عمومی و خصوصی ناظر تحت
نظارت و حمایت قرار دارد؟

