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خبر اقتصادی

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:
قاچاق داروهای بیماران خاص

با کمترین قیمت به کشورهای همسایه
عضو کمیسیون اقتصاد ســامت اتاق بازرگانی تهران 
گفت: داروهای بیماران خاص و صعب العاج در کشور تولید 
و حتی غیرقانونی قاچاق می شود. این داروها آنقدر با قیمت 
پایین عرضه می شود که برای کشــورهای همسایه واردات 
غیرقانونی آن، منفعت بیشتری دارد تا واردات قانونی. حتی 
داروی تولید ما در کانادا نیز مشــاهده شده است. به گزارش 
ایلنا، هاله حامدی فر، در نشست اتاق بازرگانی تهران گفت: 
تامین کنندگان ۹۷ درصد داروی کشور حال بدی دارند و االن 
باید به سرعت ورود کنیم. احساس خطر می کنیم و هشدار 
می دهیم که هر لحظه در بدترین شرایط تحریم  دارویی قرار 
داریم. وی افزود: ما با وجود مشکات ارزی همه داروها رو تامین 
و تولید کردیم، دارویی در دنیا نیست که در ایران تولید نشود و 

توانستیم رضایت مردم و پزشکان را کسب کنیم.
    

سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای 
شهری ۶۰ تا ۷۰ درصد شد

خبرآناین- رئیس مرکز پژوهش های مجلس ســهم 
هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین 
۶۰ تا ۷۰ درصد اعام کرد.  بابــک نگاهداری گفت: این در 
حالی است که میانگین این شــاخص در جهان ۱۸ درصد 
است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است. وی 
مقطعی بودن سیاست ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای 
بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطاعات و آمار 
شفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها و 
... را در به وجود آمدن بحران مسکن در کشور دخیل دانست.

    
هر خانوار عربستانی ماهانه ۲۸۰ دالر 

یارانه نقدی می گیرد
دولت عربستان سعودی برای مقابله با افزایش قیمت ها 
در این کشور، ۲۰ میلیارد ریال سعودی معادل پنج میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون دالر منابع مالی برای کمک به شــهروندان 
اختصاص داد. هر خانوار عربستانی ماهانه به طور متوسط 
بیش از ۲۸۰ دالر یارانه نقــدی دریافت می کند که معادل 
۱۰۵۵ ریال عربستان و حدود ۹ میلیون تومان ایران است.

این رقم بسته به شمار افراد خانواده و سطح درآمد آن ها تغییر 
می کند. این بسته کمکی برای مقابله با آثار افزایش قیمت ها 

بر زندگی شهروندان عربستان تصویب شده است.

 در روزهای اخیر روزنامه همشــهری 
به عنوان رسانه  همسوی دولت در گزارشی 
مدعی شد که »در ماجرای افزایش قیمت 
کاال های اساسی، با اینکه ابعاد گسترده تر  و 
وسیع تری در مقایسه با ماجرای گران شدن 
بنزین در آبان ۹۸ برای سفره مردم داشت به 
ناآرامی در کف خیابان منجر نشد؛ چون هم 
مردم نسبت به این افزایش قیمتها قانع شدند 
و هم پذیرفتند که آن اقتصاد ویران شده در 

۸ سال گذشته، در حال بازسازی است«.
به گزارش »توسعه ایرانی«، این در حالی 
است که به دلیل گرانی های افسارگسیخته، 
بسیاری از کاالهای اساسی و مواد غذایی این 
روزها در سبد خرید بیشتر خانوارها جایی 
ندارد زیرا آنها در اصل توان خرید این کاالها را 
ندارند. در حالی که مردم از خم شدن کمرشان 
زیر بار گرانی ها گایه می کنند، دولتمردان از 

بهبود وضعیت اقتصادی، عدم اســتقراض 
دوباره از بانک مرکزی، افزایش ۳ برابری فروش 
نفت ایران، آزادسازی میلیارد ها دالر از منابع 
ارزی بلوکه شده در کشور های دیگر، اصاح 
نظام پرداخت یارانه کشور به نفع مردم و رشد 
۴۰درصدی صادرات ایران سخن می گویند. 
هرچند بهبود اقتصادی مورد اشــاره 
دولتمردان در سفره و معیشت مردم نمود 
عینی ندارد و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و آزادســازی نرخ ها به گفته رســول مژده 
شفق، مشاور هیات مدیره انجمن صنفی 
کارفرمایان کارخانجــات ماکارونی و فعال 
اقتصادی؛ مصرف ماکارونی بین ۲۵ تا ۳۰ 
درصد در هفته های اخیر کاهش یافته است 
در حالی که با افزایش قیمت گوشت قرمز و 
مرغ و ماهی، معموال خانواده های کم درآمد 
این ماده غذایی را جایگزین مواد پروتئینی 
می کردند؛ اما اکنون ماکارونی نیز از سفره های 
آنها پر کشیده اســت.  همچنین به گفته 

محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع 
لبنی پس از اجرای طــرح اصاح یارانه ها و 
افزایش قیمت، مصرف لبنیات ۲۰ درصد 
کاهش یافته اســت.  این موارد نشانه های 
خوبی محسوب نمی شود بلکه گرانی های 
اخیر امنیت غذایی و سید معیشت مردم را به 

صورت مستقیم نشانه رفته است. 

آدرس غلط
 به مردم و سیاستمداران ندهیم

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه 
شهید چمران اهواز به عنوان یکی از ۶۱ نفر از 
اقتصاددانان نهادگرا و منتقد طرح »جراحی 
اقتصادی« از سوی دولت درباره کنار آمدن 
مردم با گرانی ها اخیر به »توسعه ایرانی« گفت: 
این سخن منطقی نیست که گفته شود مردم با 
گرانی های اخیر کنار آمده اند زیرا در واقع مردم 
در حال تحمل این شرایط هستند و اینکه 
به خیابان ها نمی آینــد را می توان در اخبار 

مربوط به اعتراضات بازنشستگان، معلمان و 
سایر مشاغل مشاهده کرد. طرح این سخن را 

می توان مصداق آدرس غلط دادن دانست. 
وی افــزود: آدرس غلــط دادن ممکن 
است سبب تصمیم گیری های نادرست از 
سوی دولتمردان شود؛ اگر این تصور پیش 
 آید که به رغم یک تصمیم نادرست که به نام 
»اصاحات اقتصادی« اجرایی کرده اند- که 
هم بد موقــع بود و هم اصــوال اصاح نبود 
بلکه فقط گران کــردن قیمت ها به دلیل 
کســری بودجه دولت بود- ممکن است به 
سیاست گذار آدرس غلط دهد؛ همچنان 
که رئیس جمهور در آخرین مصاحبه خود 
خطاب به مردم اعام کرد؛ سال آینده قیمت 
برخی کاالها افزایش خواهد یافت که این 
اظهارنظر مصداق تصور و اطاعات نادرست 
و غلطی است که در اختیار سیاست گذار قرار 
گرفته است و بر اساس آن تصمیمات نادرست 
اتخاذ خواهد شــد و در صورت استمرار این 
وضعیت شاید شاهد به خیابان ریختن ها با 

شدت بیشتری باشیم. 

گرانی های اخیر با گرانی بنزین
 در سال 98 قابل مقایسه نیست

وی در پاسخ به این سوال که آیا ماجرای 
گران شدن کاالهای اساسی در شرایط فعلی 
با ماجرای افزایش قیمت بنزین در ســال 
۹۸ قابل مقایسه است، گفت:  این دو مساله 
کاما متفاوت است و به همین دلیل دولت 
امسال جرأت نکرد نسبت به افزایش قیمت 
حامل های انرژی و به ویژه بنزین اقدام کند 
زیرا یکی از موارد دیگری که قرار بود گران 
شود، بنزین بود ولی دولت با توجه به سابقه 
ســال ۹۸ این کار را انجام نداد؛ باید توجه 
داشــت که موضوع بنزین کاما متفاوت 
است و بین مردم حساسیت خاصی را ایجاد 
می کند و بر حمل و نقل و قیمت سایر کاالها 
و خدمات تاثیرگذار است بنابراین به نظر بنده 

مقایسه این دو اصا صحیح نیست اما با توجه 
به صحبت های رئیس جمهور درباره افزایش 
قیمت برخی کاالها در ســال آینده به نظر 
می رسد منظور افزایش قیمت بنزین و سایر 
کاالهایی که هنوز یارانه دریافت می کنند، 
باشد.  وی تاکید کرد:  اگر قرار باشد این تصمیم 
غلط و نادرست را به همین ترتیب ادامه دهند، 
آستانه صبر مردم که اکنون به شدت کاهش 
یافته در ســال آینده لبریز می شود و آنها 

شدیدتر اعتراضات خود را نشان می دهند. 

به خطر افتادن سالمت جامعه
 در ماه های آتی 

این اقتصاددان درباره اخباری مبنی بر 
کاهش۲۰درصدی خرید و مصرف لبنیات و 
همچنین کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مصرف 
ماکارونی و هشــدار درباره به خطر افتادن 
امنیت غذایی خانوارهــای ایرانی گفت: به 
نظرم باید گفت مردم توان خرید مواد غذایی 
را ندارند و قدرت خرید مردم با افزایش قیمت 
کاالها در هفته های اخیر و ثبات درآمدها، به 
شدت کاهش یافته است و سبب شده تا بخش 
قابل توجهی از تقاضای کاالها به ویژه کاالهای 
اساسی که در معیشت مردم نقش مهمی 
دارند، کاهش یابد و این مساله می تواند در 
سامت آتی جامعه تاثیر منفی برجا بگذارد. 

طرح مساله قاچاق کاال، 
پاک کردن صورت مساله است

وی در پاسخ به این سوال که هنگام اجرای 
این طرح اعام شــد که به دنبال ممانعت از 
قاچاق مواد غذایی و کاالهای اساسی هستند، 
آیا این مساله تحقق یافته است یا خیر؛ بیان 
کرد: هنگامی که می خواستند قیمت ارز را 
آزاد کنند؛ اســتدالل های بسیار سطحی و 
غیرمنطقی بیان و اعام شد که یکی از آنها 
مساله قاچاق کاالها بود؛ اکنون نرخ ارز افزایش 
یافته و می توان گفت به نحو دیگری کاال از 
کشور خارج می شود زیرا با فرض اینکه قاچاق 
هم اتفاق می افتاده باید دستگاه های ذیربط 
مواخذه می شدند نه اینکه صورت مساله را 
پاک کنند. در کشــور تعداد فراوانی نیروی 
انتظامی حضور دارد و با استفاده از توان آنها 
باید از قاچاق جلوگیری کرد و باید پاسخ دهند 

با وجود این نیروها چگونه این حجم از کاال به 
صورت قاچاق از کشور خارج می شود؛ بنابراین 
قرار نیست وقتی اشکالی در جایی وجود دارد 
به بهانه آن مردم فشار بیشتری را تحمل کنند. 

لزوم رفع تحریم ها به هر شکل ممکن 
افقه درباره اینکه آیا واقعا می توان مانع 
ادامه گرانی های افسار گسیخته شد یا خیر؛ 
گفت: خیر؛ این دولت  بارها مدعی شده است 
که می تواند بدون گره زدن معیشت مردم 
به تحریم ها، سفره مردم را مدیریت کند اما 
از همان ابتدا نیز مشخص بود که این موارد 
را باید ادعاهایی دانست که با ساختارهای 
موجود اقتصاد کشور، سازگاری ندارد بنابراین 
تنها راه کوتاه مدت در این شرایط این است 
که مشکل تحریم ها به هر شکل ممکن حل 
شود تا هم امکان تجارت کاال و خدمات و هم 
امکان مراوده مالی و پولی برقرار شود در غیر 
این صورت روند فعلی متاسفانه ادامه می یابد. 
وی خاطرنشان کرد: اینکه مدعی هستند 
که با سیاست های پولی توانسته اند تورم را 
کنترل کنند؛ باید گفت آمار های رسمی نشان 
داد در خردادماه تورم کنترل نشــده و باید 
توجه داشت که ریشه تورم فعلی در کشور، 
کاهش عرضه به دلیل هم موانع داخلی و هم 
تشدید تحریم هاست بنابراین این موارد باید 

برطرف شود. 

افقه با اشاره به نارضایتی خانوارهای ایرانی از گرانی ها:

 امنیت غذایی مردم در معرض تهدید است

مهرنوش حیدری

آگهی مفقودی برگ سبز
مفقودی برگ سبز خودرو سواری  سيستم پژو تيپ 405جی ال ايکس 
موتور   شماره  به  متاليک   - ای  نقره  رنگ  به  مدل 1384  آی 1/8 
12484139043 وشماره شاسی14250558  وشماره انتظامی ايران 61 
– 127 ب 68 به مالکيت ايليان رنجبر حسن آباد مفقود گرديده  واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
ديواندره

آگهی مفقودی برگ سبز
 ITM برگ سبز يکدستگاه تراکتور کشاورزی سيستم  ای تی ام
موتور  شماره  به   1390 مدل  روغنی    – قرمز  رنگ  به   399 تيپ 
YAW1507Xو شماره شاسی L15700 وشماره انتظامی ايران 51 
– 197 ک 12 به مالکيت آقايان حسن احمدی خاندانقلی  و محمد 

احمدی خاندانقلی  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ديواندره

آگهی مفقودی برگ سبز- برگ کمپانی
125CDI برگ سبز – برگ کمپانی  موتورسيکلت سيستم مهتا تيپ

مدل1392 به رنگ قرمز به شماره تنه  125A9203140***N2T و 
شماره موتور 125M2T209126و شماره پالک ايران 38292-461 
متعلق به آقای ايرج اصفهانی فرزند صحبت اله مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
ديواندره

آدرنالین

قربان بردی اف هنوز به صورت رســمی کارش را در فوتبال ایران 
شروع نکرده است. شاید به همین خاطر باشد که باشگاه تراکتور نیز از 
هیاهوی همیشگی اش در نقل و انتقاالت فاصله دارد. همه آنهایی که 
بردی اف را می شناسند، به خوبی می دانند که این مربی دوست ندارد 

دایره اختیاراتش را تنها به مسائل درون زمین محدود کند. 
او می خواهد یک »رییس« واقعی در تراکتور باشد و مسئولیت های 
زیادی را در این باشگاه بر عهده بگیرد. تراکتور باشگاهی بود که همواره 
در تابستان بدون دخالت مستقیم سرمربی، ستاره های زیادی جذب 

می کرد اما ظاهرا این رویه حاال دیگر دســتخوش تغییر شــده است. 
ســرمربی جدید این باشــگاه یک تفاوت بزرگ با مربیــان تازه وارد 

استقال و سپاهان دارد. 
او به خوبی روی ساختارســازی در باشگاه تســلط دارد و به جای 
تعویض مداوم باشگاه، تسلطش را روی کمک به پیشرفت یک باشگاه 
نشان داده است. این مربی در طول ۱۲ ســال نشستن روی نیمکت 

روبین کازان، تاثیر چشمگیری در ارتقای شهرت این تیم ایفا کرد. 
مهم ترین نتیجه او در این باشــگاه و شاید یکی از بهترین نتیجه های 
تاریخ فوتبال روســیه در رده باشــگاهی، با شکست دادن 
بارسلونای گواردیوال در نیوکمپ اتفاق افتاد اما این تنها کار 
بزرگ این مربی در این تیم نبــود. او روبین را در جنبه های 
مختلفی به یک باشــگاه بهتر تبدیل کرد و حاال این درست 
همان کاری است که انتظار می رود او در تراکتور انجام بدهد. 

هیچکس انتظار ندارد بردی اف برای ۱۲ سال هم در فوتبال تبریز بماند اما 
او باید چند سال زمان برای ساختن تیم دلخواهش پیدا کند. تراکتوری ها 
با انتخاب ایــن مربی، راهــی را رفته اند که همیشــه در این ســال ها 

در مســیر مخالفش قدم برمی داشتند. 
مدیران باشگاه به محض رقم خوردن 
اولین نتایج بد، مربی شان را برکنار 
می کردند و گاهی در یک فصل، روی 
سه یا چهار گزینه 

مختلف دســت 
می گذاشتند. 

انتخاب یک مربی ساختارســاز، نشــان از رقم خوردن یک تغییر 
مهم در این باشگاه دارد اما باشــگاهی که به سراغ این مربی می رود، 
باید صبر و حوصله کافی را هم برای پیشرفت داشته باشد. قرار نیست 
تراکتور از همین روز اول مدعی شود، قرار نیست باشگاه از همین روز 
اول جام ببرد، پیشینه تراکتور هم چنین چیزی نمی گوید. مهم تر از 
همه این اســت که بردی اف بتواند با آزادی عمل، باشگاه را در مسیر 
پیشرفت قرار بدهد. کشف استعدادهای تازه و کمک به رشد آنها در 
کنار نظارت روی آکادمی تراکتور، انتظاراتی است که حول این مربی 
شکل گرفته اند. صبر کردن برای ســاخته شدن تیم او و در کنار این 
صبر، فراهم آوردن آرامش الزم برای تیم، ابزار مورد نیاز پیشــرفت 

تراکتور خواهد بود. 
بردی اف می تواند خیلی زود در بین تراکتوری ها به محبوبیت 
برسد و خودش را به عنوان یکی از مربی های خارجی خوب 
فوتبال ایران به اثبات برساند. کمک به مربی، تنها از طریق 
خرید نفرات گران قیمت ممکن نمی شــود. تراکتور 
به جای صرف کردن آن هزینه هــا، می تواند به مرور 
زمان یک تیم رویایی را بسازد. تیمی بر پایه تفکرات 
ســرمربی روس که می تواند برای سال های متمادی 
موفقیت های زیادی را جشن بگیرد اما قبل از آن، باید 

یک دوران گذار را طی کند.

چرا قربان بردی اف می تواند کلید تحول تراکتور باشد؟

 دسـت به مربی ات نـزن!

بعد از چند فصل ناکامی در فوتبال ایران، سپاهانی ها ظاهرا لیگ 
بیست و دوم را به شدت جدی گرفته اند. انتخاب کادر فنی باشگاه 
نشان می دهد که سپاهان در این فصل به هیچ چیز به جز قهرمانی 

لیگ برتر فکر نمی کند. 
آنها برای نیمکت شان به سراغ ژوزه مورایس رفته اند. کسی که در 
بهترین سال های دوران مربیگری ژوزه مورینیو دستیار او بوده و در 
قاره آسیا چند جام بسیار ارزشمند را با تیم های کره ای و عربستانی 
به دست آورده است. کادر مورایس در اصفهان هم همگی چهره های 
مشهور دنیای فوتبال هستند. چهره هایی که حضورشان در ایران، 

جذابیت لیگ برتر را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد. 
مربی گلرهای ســپاهان در فصل جدید، پائولو سانتوس خواهد 
بود. چهره نام آشنای فوتبال پرتغال که سابقه ایستادن درون دروازه 
تیم هایی مثل بنفیکا، پورتو، براگا و ریو آوه را دارد. او در دوران بازی 
برای بیشــتر تیم های مهم پرتغال به میدان رفته و یک بار هم برای 

تیم ملی کشورش بازی کرده است. 
مورایس در پست مربی بدنساز نیز به ســراغ یکی از دستیاران 

سابقش رفته است. کسی که در تیم های اینتر، چلسی و رئال دستیار 
مورینیو بود و سپس در عربســتان، کره جنوبی و انگلیس به عنوان 
دســتیار مورایس فعالیت کرد. او ســابقه حضور در باالترین سطح 

فوتبال اروپا را دارد. 
نام آشــناترین عضو نیمکت ســپاهان در فصل جدید اما، ستاره 
سابق تیم ملی پرتغال است. هواداران فوتبال ایران نیز به خوبی هوگو 
آلمیدا را می شناســند. کسی که در باشــگاه پورتو چهره شد، برای 
تیم هایی مثل بشیکتاش و هانوفر بازی کرد، در همه رده های سنی 
برای پرتغال به میدان رفت و ۱۱ سال در عضویت تیم بزرگساالن این 
کشــور بود. او ۵۷ بار برای پرتغال بازی کرد و ۱۹ گل ملی نیز به ثمر 

رساند. مردی که در دوران فوتبالش جام های زیادی را نیز به دست 
آورده است. 

ســپاهان با این نیمکت، به یکی از تماشایی ترین تیم های فصل 
تازه لیگ برتر تبدیل خواهد شد. شــاید در هفته های گذشته کوچ 
چند ستاره از اصفهان طرفداران این باشگاه را نگران کرده بود اما حاال 
این کادر فنی، حرف های زیادی برای گفتن در فوتبال ایران خواهد 
داشت. با این نفرات، ســپاهان می تواند روی قهرمانی لیگ در این 
فصل حساب ویژه ای باز کند. از آخرین قهرمانی این تیم در لیگ برتر 

زمان زیادی سپری شده است. 
ســپاهان در این ســال ها فرمول های متفاوتی را آزمایش کرد و 
سرانجام به استفاده از مربیان ایرانی روی آورد. نفراتی مثل قلعه نویی 
هم اما در این تیم جواب ندادند. ســپس نوبت به قــرار دادن یکی از 

چهره های مهم تاریخ باشگاه روی نیمکت بود.
 محرم تاش زیادی انجام داد اما نتوانســت سپاهان را در مسیر 
موفقیت قرار بدهد. باشــگاه باالخره مجاب شــد که به سراغ یک 
مربی بزرگ و موفــق خارجی با رزومه ای خوب برود. نقشــه ای که 
امیدواری هــای زیادی برای رســیدن به موفقیت در این باشــگاه 
به وجود آورده اســت. از یــاد نبریم که موفق تریــن فصل فوتبالی 
ســپاهان که مترادف رســیدن به فینال آســیا و جام باشگاه های 
 جهان بود، با نشســتن یک مربی خارجی روی نیمکت این باشگاه 

رقم خورد.

هیجان انگیزترین کادر فنی لیگ بیست و دوم

این سپاهان خاص! 

گزارش

افقه در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: با توجه به 
صحبت های آقای رییسی 

درباره افزایش قیمت برخی 
کاالها در سال آینده به نظر 
می رسد این افزایش قیمت 

مربوط به بنزین و سایر 
کاالهایی که هنوز یارانه 

دریافت می کنند، خواهد بود


