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س�ازمان تأمي�ن اجتماع�ي در هي�چ دوره اي حاض�ر ب�ه 
ارائ�ه مي�زان درآم�د خ�ود از مح�ل ح�ق بيم�ه قراردادها 
نب�وده اس�ت، زي�را مي دان�د ب�ا اع�ام س�هم ح�ق بيم�ه 
قرارداده�ا در درآمده�اي خ�ود فعاليت ه�اي غيرقانون�ي و 
همچني�ن اش�كاالت قانوني م�اده 41 آش�كار خواهد ش�د. 
به گزارش »فارس«، قانونگذار با هدف بيمه كردن كارگراني كه در 
مراكز غيرقابل دسترسي بازرسان بيمه اي مشغول به كار هستند، 
ماده 41 را در قانون تأمين اجتماعي پيش بيني كرده است. سازمان 
تأمين اجتماعي در هيچ دوره اي حاضر به ارائه ميزان درآمد خود 
از محل حق بيمه قراردادها، نبوده است كه اين نشان دهنده ضعف 
قانون به ويژه ماده 41 از يك طرف و همچنين سهم باالي حق بيمه 
قراردادها، در درآمدهاي تأمين اجتماعي است. اعمال ضريب پيمان 
بر قراردادهاي خريد و فروش، ع��دم رعايت معافيت هاي بيمه اي، 
اعمال ضريب 16/67 براي اكثريت پيمان ها بدون توجه به ماهيت 

آنها و جريمه س��نگين ش��ركت ها براي نپرداختن بيمه قرارداد، 
ايجاد فساد اداري متعدد و متكثر با شيوه كنوني )شخص محوري( 
محاسبات حق بيمه قرارداد تنها گوش��ه اي از معضالتي است كه 
ماده 41 براي فضاي كسب و كار ايران و فعاالن اقتصادي كشور پديد 
آورده است. عدم افش��اي دقيق و منظم بخشنامه هاي سازمان، به 
طوري كه هر كس��ب و كار بداند براي پرداخت بيمه چه مراحلي را 
بايد طي كند، ديگر مشكل كسب و كارها با اين سازمان است. درياي 
بخشنامه و سردرگمي مؤديان بيمه اي سبب شده تا بازرسان بيمه 
با استناد به بخشنامه هاي مصوب خود سازمان جرايم سنگيني را 

براي كسب و كارها در نظر بگيرند. 
هدف از وضع ماده 41 قانون تأمين اجتماعي پايمال نش��دن حقوق 
كارگران بوده، لكن امروزه خود به دستاويزي بدل شده كه عامل اصلي 
بيمه نشدن كارگران است، به اين صورت كه سازمان تأمين اجتماعي 
با دريافت بيشترين مبلغ ممكن از پيمانكار - كه غالباً همان حق بيمه 

قرارداد است - ديگر انگيزه اي براي بازرسي دفاتر و ليست كاركنان 
نداشته و پيمانكار نيز ترجيح مي دهد به پرداخت حق بيمه قرارداد 
در انتهاي دوره قرارداد بسنده كند و از پرداخت ماهانه بيمه كاركنان 
خودداري كند. ماده 41 قانون تأمين اجتماعي به يكي از موانع اصلي 
فضاي كسب وكار تبديل ش��ده اس��ت و به رغم تصريح قوانين براي 
دريافت نكردن حق بيمه قراردادها، س��ازمان تأمين اجتماعي روند 
سابق خود را ادامه مي دهد. سازمان تأمين اجتماعي در بخشنامه هاي 
جديد نيز با تقسيم كارگاه ها به دو بخش ثابت و غيرثابت بر اجراي ماده 
41 قانون تأمين اجتماعي اصرار دارد. اين در حالي است كه در قبال 
حق بيمه دريافتي از قراردادها هيچ شخص مشخصي بيمه نمي شود و 
پرداخت كننده بيمه خدمتي دريافت نمي كند. امروزه سازمان تأمين 
اجتماعي و نحوه بازرسي آنها از دفاتر به يكي از شاخص ترين معضالت 
در فضاي كسب و كار كشور بدل شده و فعاالن بخش خصوصي امروزه 

بيمه را بزرگ ترين مشكل خود مي دانند.

سازمان سري تأمين اجتماعي شفاف سازي كند

درآمد سازمان تأمين اجتماعي از محل حق بيمه قراردادها چقدر است

هم اكنون زمان خريد خودرو نيستبهناز   قاسمی
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران گفت: 
قيمت هاي فعل�ي در بازار خودرو حبابي اس�ت و بايد كاهش يابد. 
به گزارش »ايسنا«، س��عيد موتمني اظهار كرد: در دو، سه هفته اخير 
تحت تأثير عوامل مختلف، قيمت خودرو در بازار به شدت افزايش يافته 

و اختالف قيمت كارخانه و بازار خودروها زياد شده است. 
وي با بيان اينكه در گذش��ته نيز خودرو دو نرخي بود اما اختالف بين 
قيمت كارخانه و بازار در اين حد نبود، خاطر نش��ان كرد: در مقطعي 
خودروسازان عرضه خودرو را محدود كردند و به دنبال آن رشد قيمت ها 

در بازار آغاز شد. 
عالوه بر آن نقدينگي س��رگردان در جامعه زياد است و وقتي احساس 
مي كنند قيمت يك كااليي افزايش مي يابد به آن بازار هجوم مي آورند 

كه همين اتفاق در بازار خودرو افتاد. 
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران ادامه داد: 
نتيجه هجوم پول هاي سرگردان به بازار خودرو، وضعيت دو سه هفته 

اخير و افزايش شديد قيمت ها در بازار بوده است. 
وي افزود: قيمت هاي فعلي خودرو در بازار حبابي است و كاهش مي يابد، 
بنابراين مصرف كنندگان فعاًل صبر كنند تا در صورت عرضه مناسب از 
سوي خودروسازان پس از متعادل ش��دن قيمت ها نسبت به خريد و 
تأمين نياز خود اقدام كنند. موتمني ب��ا بيان اينكه قيمت خودروهاي 
وارداتي نيز حبابي اس��ت و در حدي افزايش يافته كه عماًل خريداري 
براي اين خودروها وجود ندارد، تصريح كرد: مصرف كنندگان واقعي با 
اين قيمت ها خودروي وارداتي خريداري نمي كنند و خريداران فعلي 
به عنوان كاالي سرمايه اي و نه مصرفي اقدام به خريد مي كنند. گفتني 
است، بازار خودرو در چند هفته اخير با تورم لجام گسيخته و شديدي 
همراه بوده است. در واكنش به اين شرايط چندي پيش مديركل دفتر 
صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنع�ت، معدن و تجارت اعالم كرد 
كه در يك ماه آينده با عرضه و پيش فروش خودرو از سوي خودروسازان 

قيمت ها در بازار خودرو متعادل شده و كاهش خواهد يافت.  
........................................................................................................................

ايران براي خريد نفت به هند تخفيف مي دهد
رشد 35 درصدي واردات نفت هند از ايران   
اي�ن  نف�ت  اي�ران،  س�وي  از  وي�ژه  تخفيف ه�اي  ارائ�ه 
كش�ور را ب�راي هن�د جذاب ت�ر ك�رده و مي�زان واردات�ش 
در م�اه م�ي  از اي�ران 35درص�د افزاي�ش يافت�ه اس�ت. 
به گزارش »بيزينس استاندارد«، در حال حاضر هند به عنوان كشوري با 
سريع ترين رشد مصرفي نفت به شدت به واردات نفت از ايران عالقه مند 
شده است. براساس اين گزارش، براساس آمار رديابي تانكرها و كشتي ها 
كه توس��ط بلومبرگ جمع آوري ش��ده اس��ت، هند در ماه مي  روزانه 
771هزار بش��كه در روز از ايران نفت خريداري كرده كه نسبت به ماه 

قبل افزايش ۳۵درصدي داشت.
 اي��ن مي��زان واردات هن��د باعث ش��د ك��ه جمه��وري اس��المي با 
پشت سرگذاشتن عربستان سعودي به دومين كشور بزرگ تأمين كننده 
نفت هند تبديل ش��ود. در حال حاض��ر عراق همچن��ان بزرگ ترين 

واردكننده نفت خام به هند است. 
»آبهيشك كومار« تحليلگر ارش��د اينترفكس گلوبال انرژي در لندن 
گفت: در حال حاضر رقابت بسيار جدي بين تأمين كنندگان نفت براي 
س��رمايه گذاري در بازارهاي هند به دليل رشد بسيار سريع اين كشور 
وجود دارد. البته وي مطرح كرد كه به دليل احتمال اعمال تحريم هاي 
دوباره از س��وي امريكا، واردات از ايران خيلي ب��راي هند منبع امني 
نيست. براس��اس اين گزارش، هند كه حدود ۸۰درصد نفت مورد نياز 
خود را وارد مي كند، به دليل مجاورت جغرافيايي با ايران بيشتر مشتاق 

خريدن نفت از ايران است، چراكه هزينه حمل كاهش مي يابد. 
از سوي ديگر، ش��رايط و تخفيفات ويژه اي كه از سوي ايران پيشنهاد 
شد، نفت اين كشور را براي هند جذاب تر كرده است. پااليشگاه هاي 
كشورهاي جنوب آس��يا تالش مي كردند تا ميزان واردات از ايران را 
افزايش دهند. پااليشگاه هاي هند در تحريم هاي قبلي ميزان واردات 

نفت از ايران را به نصف رساندند. 
در ماه مي  امسال پااليشگاه هاي بزرگ هند ميزان خريد نفت از منطقه 
خاورميانه را هفت برابر كردند و به دنبال اين هس��تند تا 7 ميليون تن 
را طي 1۲ماه از آوريل به طور ش��رايطي خريداري كنند كه نس��بت به 
مدت مش��ابه قبل 4ميليون تن بيش��تر اس��ت. »راما چاندران« رئيس 
پااليشگاه هاي باهارات پتروليوم اعالم كرد، كسي نمي داند كه چه اتفاقي 
با اعمال تحريم ها مي افتد، اما مردم همچنان محتاط هستند و احتماالً 

براساس آنچه كه پيش بيني مي كنند، عمل خواهند كرد. 
........................................................................................................................

مصر رياضت اقتصادي را كليد زد 
وزارت نف�ت مص�ر اع�ام ك�رد ك�ه تح�ت برنام�ه اصاح�ات 
اقتص�ادي صن�دوق بين الملل�ي پ�ول ك�ه نيازمن�د رياض�ت 
اقتصادي اس�ت، قيمت س�وخت را تا 5۰درصد افزايش مي دهد. 
به گزارش »رويترز«، اين برنامه زندگي را براي اقشار متوسط مصري 

سخت تر كرده است. 
وزير نفت، تارك الموال گفت: اين افزايش قيمت به مصر كمك مي كند 
تا در تخصيص سوبس��يدهاي دولتي براي ۲۰19- ۲۰1۸ به ميزان 
۵۰ميليارد پوند مصري )۲/۸ميلي��ارد دالر( ذخيره كند. وزارت نفت 
اعالم كرد، قيمت بنزين 9۵اكتان از ليتري 6/6۰ پوند به 7/7۵پوند 
افزايش يافته است؛ قيمت بنزين 9۲ اكتان، از ليتري ۵پوند به ليتري 
6/7۵ پوند افزايش يافته است؛ قيمت بنزين ۸۰ اوكتان هم از ۳/6۵ 
پوند در هر ليتر به ۵/۵۰ پوند رس��يده است. اين وزارتخانه همچنين 
قيمت كپسول گاز را هم براي خانوارهاي مصري افزايش داده است. 
قيمت هر كپس��ول گاز از ۳۰ پوند به ۵۰ پوند افزايش يافته و قيمت 
كپس��ول هايي كه اس��تفاده تجاري دارند، از 6۰ پوند ب��ه 1۰۰پوند 

افزايش يافته اند. 
همچنين دولت نخست وزير جديد مصر، مصطفي مدبولي روز شنبه طي 
بيانيه اي اعالم كرد كه قيمت تعرفه تاكسي ها هم بين 1۰تا ۲۰درصد 
افزايش خواهد يافت. نخست وزير، مصطفي مدبولي گفت: قيمت نان 
تحت تأثير افزاي��ش ۵۰/7درصدي قيمت ديزل ب��اال نخواهد رفت. او 
گفت: وزارت تداركات، هزينه هاي اضافي نانوايي ها را متحمل مي شود 

تا تضمين شود كه قيمت قوت اصلي مصر تغيير نخواهد كرد. 
نان سوبس��يددار غذاي اصلي ميليون ها نفر از افراد فقير مصر است و 
رهبران اين كشور از ترس ناآرامي ها، هميشه در تأمين آن كوشيده اند. 
افزايش قيمت ها بسياري از مصريان را ناراضي كرده است. اين در حالي 
است كه هنوز نيمي از برنامه وام 1۲ميليارد دالري صندوق بين المللي 
پول كه در سال ۲۰16 امضا و به برنامه هاي رياضت اقتصادي هم پيوند 
خورده، اجرا شده است. مسئوالن مصر اميدوارند، اين اصالحات دردناك 
در آينده باعث شود س��رمايه گذاران دوباره به اين كش��ور بازگردند و 
اقتصاد اين كش��ور را كه پس از بهار عربي در ۲۰11 در هم شكس��ته 

است، احيا كنند.

رئيس بسيج مهندسين كشاورزي در آيين پاسداشت 4۰ سال خدمات انقاب اسامي در بخش كشاورزي مطرح كرد

افزايش ۶ برابري توليد محصوالت كشاورزي در 4 دهه
احتمال احياي مجدد جهاد سازندگي با محوريت توليد و اشتغال

در آيين پاسداشت 

مهران ابراهيميان 
   گزارش

س��ال  چه��ل 
خدم�ات انقاب 
اس�امي در بخش كش�اورزي تح�ت عنوان 
ش�نبه هاي انقاب كه همزمان با سالروز جهاد 
س�ازندگي و جه�اد كش�اورزي برگزار ش�د، 
 كارشناسان و فعاالن حوزه كشاورزي به بيان 
دس�تاوردهاي 4۰س�اله در حوزه كش�اورزي 
پرداختن�د و در عي�ن ح�ال از ش�يطنت ها و 
سنگ اندازي هاي جريان نفوذ در ايجاد كارنامه 
بهتر و در تراز انقاب گايه كردند. آنها همچنين 
از حذف جهاد سازندگي بسيار گايه كردند و 
خواس�تار احي�اي اين نه�اد انقابي ش�دند. 
به گزارش »ج��وان« در حالي كه ام��روزه بالغ بر 
9۰درصد از نياز كشور به محصوالت كشاورزي در 
داخل تأمين مي شود، در سال ۵6 تنها توان توليد 
۳۳روز موادغذايي در س��ال را داش��تيم. به گفته 
كارشناسان آنچه در شيالت، كشاورزي و دانش آن 
در حوزه كشاورزي وجود دارد از بعد از انقالب و در 
سايه كار جهادي محقق شده و امروز روستاها به 

مولدان اصلي بدل شده اند. 
    افزاي�ش ۶ براب�ري تولي�د محص�والت 

كشاورزي طي چهار دهه
رئيس سازمان بسيج مهندسين كشاورزي در اين 
مراس��م گفت: گندم ناموس زراعت ايران است و 
اينهايي كه مي گويند، توليد گندم را قطع كنيم، 
براس��اس خبث طينت دنبال اين مسئله هستند 
و ط��ي چهار ده��ه تولي��د محص��والت زراعي از 
1۳/۳ميليون تن به ۸۳ ميليون تن رسيده است. 

محمدرضا جهانس��وز كه دس��تاوردهاي حوزه 
زراعت را تبيين مي كرد، گفت: براس��اس آماري 
كه داريم، ميزان كل توليد بخ��ش زراعي ما در 
س��ال ۵7، 1۳/۳ميليون تن بوده ك��ه اين رقم 
در سال 9۵ به ۸۳ميليون تن مي رسد و ضريب 

تغييرات حدود ۵۲۳درصد افزايش دارد. 
وي در مورد نقش افزايش سطح زيركشت در حوزه 
محصوالت زراعي هم گفت: طبق بررسي هاي انجام 
شده قبل از انقالب 9/4 ميليون هكتار زمين زراعي 
داشته ايم كه اكنون اين رقم به 11/7 ميليون هكتار 
رسيده است، يعني تنها سطح زيركشت ۲4درصد 
افزايش يافته كه نشانگر افزايش عملكرد و بهره وري 
در هكتار است و اين موضوع نيز با كار علمي محقق 
شده است. جهانسوز همچنين اصالح بذر و توزيع 

آن بين كشاورزان را يكي از عوامل مؤثر در افزايش 
توليد كشور دانس��ت و افزود: در 4۰سال گذشته 
ميزان توليد بذر اصالح  شده ۲۰برابر افزايش يافته 
است و  اكنون ۳۵۰رقم بذر زراعي به ميزان مورد 
نياز كشاورزان اضافه شده و امروزه استانداردهاي 

ملي زيادي براي توليد بومي بذر داريم. 
   برخي به دنبال قطع توليد گندم هستند

وي همچنين استفاده از فناوري هاي نوين روز را 
در بهبود وضعيت كشاورزي به ويژه بخش زراعي 
مؤثر دانست و افزود: بارها گفته ام كه گندم گياه 
ساده اي نيست، بلكه ناموس زراعت ايران است و 
اينهايي كه مي گويند توليد گندم را قطع كنيم يا 
براساس قصور است كه من ش��ك دارم يا خبث 
طينت است. وي همچنين گفت: ميانگين توليد 
گندم آبي در كش��ور از 1/7تن در هكتار به چهار 
تن رسيده اس��ت و با آنكه ضريب خودكفايي ما 
نسبت به اول انقالب بسيار باالتر رفته، ولي هنوز 
وابستگي و واردات زيادي داريم. به گفته رئيس 
سازمان بسيج مهندسين كشاورزي، اكنون ميزان 
متوس��ط توليد برنج در ارقام پرمحصول حدود 
۳/6تا چهار تن در هكتار است كه كشاورز نمونه 
ما، 1۲تن توليد مي كند. محمدرضا جهانس��وز 
اظهار كرد: در بخش كشاورزي مشكل عدم وجود 
آمارهاي دقيق اس��ت كه گام هاي مهمي درباره 

طرح كاداستر كشاورزي برداشته شده است. 
    احتمال احياي جهاد كشاورزي 

همچنين در اين مراسم حجت االسالم والمسلمين 
تقوي نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي 
گفت: احياي جه��اد س��ازندگي در قالب طرح و 
برنامه اي پيشنهادي به دفتر مقام معظم رهبري 
ارائه شده كه اميدواريم با بررسي هاي كارشناسي 
نس��بت به راه اندازي مجدد آن اقدام گيرد.  وي با 
بيان اينكه در طرح مذكور كه ارائه داده ايم مقصود 
افزودن تش��كيالت جديد به دولت نيست، گفت: 
ما در اين ط��رح قرار اس��ت از نيروهاي مخلص و 
بسيجي براي حل مشكالت توليد و اشتغال استفاده 
كنيم، زيرا اقدامات جهادي همچون جاده كشي و 
كارهاي مشابه در زمان حاضر به بيشتر روستاييان 
ارائه شده است.  وي با بيان اينكه امروز مشكالت 
روستاها نبود اشتغال است، گفت: اگر ما بتوانيم در 
روستا ها براساس روش هاي علمي اشتغال ايجاد 
كنيم، موفق به جلوگيري از كوچ و حتي مهاجرت 
معكوس خواهيم شد، گفت: متأسفانه فرهنگ كار 

بايد در كشور اصالح ش��ود و تلقي كار از يك فرد 
پشت ميز نشسته همراه منشي و خودروي دولتي 
براي همه امكانپذير نيست. وي همچنين با انتقاد از 
سبك و سياق اطالع رساني در مورد كارهاي انجام 
شده، گفت: با اينكه تحوالت عميقي در حوزه هاي 
مختلف در چهار دهه انق��الب رخ داده و كارهاي 
زيادي انجام شده، اما باز هم مردم راضي نيستند 
و ما بايد ارتباط بيشتر را با مردم برقرار كنيم. وي 
همچنين با ذكر خاطره اي از ديدار خود با آيت اهلل 
جنتي رئيس شوراي نگهبان تأكيد كرد: آنهايي كه 
در انتخابات وعده هاي ت��و خالي مي دهند بايد رد 

صالحيت شوند، زيرا نظام را زير سؤال مي برند. 
  جهاد سازندگي را شهيد كردند

وزير اس��بق كشاورزي نيز در س��الگرد تأسيس 
جهاد س��ازندگي و در اين مراسم گفت: جهاد را 
در جواني و در عمر ۲1ساله خود با وجود خدمات 
بس��ياري كه داشت، ش��هيد كردند. محمدرضا 
اسكندری افزود: جهاد سازندگي خدمات وسيعي 
به روستاها ارائه داده بود و در واقع پديده انقالب 
به حس��اب مي آمد ام��ا عوامل نف��وذ از ابتدا در 
جاهاي مختلفي نفوذ كردن��د و اقداماتي كردند 
كه باعث انحالل جهاد سازندگي و ادغام با بخش 
كشاورزي شد. اسكندري گفت: جهاد سازندگي 
از دستاوردهاي انقالب اسالمي ايران بود و اكنون 

نيز بايد دوباره به سمتي برويم كه احيا شود. 
رئيس ش��وراي انديش��كده كش��اورزي بس��يج 
اظهار داش��ت: در بخش كش��اورزي كشور از كل 
ظرفيت هاي موجود اس��تفاده نش��ده است، زيرا 
همواره موانع پيش روي اين بخش بوده است. اما اگر 
ظرفيت بخش كشاورزي با قبل از پيروزي انقالب 
مقايسه شود، مشاهده مي شود كه بخش كشاورزي 
كشور دس��تاوردهاي بزرگي داشته است و قبل از 
پيروزي انقالب كاري براي اين بخش انجام نشده 
بود. وي با مقايسه آمار توليد محصوالت كشاورزي 
قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي گفت: در حالي 
كه قبل از پيروزي انقالب ۲7الي ۲۸تن محصوالت 
كشاورزي در كشور توليد مي شد، اين رقم اكنون 
به 11۰ميليون تن رسيده است. هرچند كه خود 
وزارت جهاد كشاورزي اين رقم را نيز باالتر مي داند 

و آن را 1۲۰ ميليون تن اعالم مي كند. 
وزير اسبق كشاورزي اظهار داشت: بايد عوامل نفوذ 
را شناسايي و حذف كرد و تراز انقالب اسالمي مورد 
توجه قرار گيرد، اگر بخواهيم تراز انقالب شاخص 

خودمان باشد بايد كارهاي ديگري نيز انجام شود. 
وی گفت: بايد توجه داش��ت ك��ه بحران آب در 
كش��ور نداريم، بلكه بحران مديريت منابع آب 
وجود دارد. كس��اني كه همواره بح��ران آب را 
مطرح مي كنند هيچ وقت راه حلي در اين ارتباط 
ارائه ندادند، بلكه گفته اند بايد كشاورزي نكنيم 
و ۵۰درصد جمعيت كش��ورمان بايد از كش��ور 

كوچ كنند. 
   فرياد حجتي از تفكر ما نمي توانيم

وزير اسبق كشاورزي با بيان اهميت خودكفايي 
در توليد محصوالت كش��اورزي گفت: در حالي 
كه برخي مخالف توليد گندم در كشور هستند و 
آن را مزخرف مي دانند نيروهاي انقالب مخالف 
اين امر هستند و اين اتفاق فرياد محمود حجتي 
وزير جهاد كشاورزي را نيز بلند كرده است. وي 
در پايان صحبت هاي خود گفت: دستاوردهاي 
انق��الب در بخش كش��اورزي بي نظير اس��ت و 
مش��كالت فعلي كش��اوري نيز ب��ه خاطر تفكر 
»ما نمي تواني��م« در ادوار انقالب ب��وده و براي 
كش��اورزي كش��ور مانع ايجاد كرده است. وي 
تش��ريح كرد: آبخيزداري و آبخوان��داري بعد از 
انقالب وارد عرصه كشاورزي شد و اين موضوعات 

در قبل از انقالب مفهومي نداشت. 
وي در ادامه س��خنان خ��ود با اش��اره به ظرفيت 
بخش كش��اورزي گف��ت: در حال حاض��ر تنها از 
۲۰درصد ظرفيت كش��اورزي استفاده مي شود و 
هنوز ۸۰درصد ديگر جاي فعاليت دارد و الزم است 
تا ظرفيت ها را فعال كنيم. اسكندري گفت: قبل از 
انقالب كل توليدات باغي ۳ميليون تن بود، اما در 
حال حاضر فقط در حوزه برداشت سيب به توليد 

۳ميليون تن رسيده ايم. 
    تولي�د غ�ات 1۶۹ برابر ش�ده و نهمين 

صادركننده آسيا شديم
همچنين غالمحسين آقايا دبير كميته كشاورزي 
جنبش مردمي پاسداش��ت چهل س��ال انقالب 
اس��المي در محل باش��گاه خوارزم شركت آبزي 
اكسير كوثر اظهار داشت: پيش از پيروزي انقالب 
اس��المي به دليل سياس��ت هاي نادرس��ت رژيم 
پهلوي، كشاورزي كشور با ورشكستگي روبه رو بود. 
وي ادامه داد: امروزه بالغ بر 9۰درصد از نياز كشور 
به محصوالت كشاورزي در داخل تأمين مي شود. 
وي ادام��ه داد: اهميت ويژه اي ك��ه حضرت امام 
خميني )ره( عليه از ابتداي انقالب به كشاورزان و 
روستانشينان داشتند، باعث شد كه در اوايل انقالب 
قدم هاي بس��يار خوبي از طريق جهاد سازندگي 
برداشته شود. دبير كميته كشاورزي جبش مردمي 
گفت: هم��گان به اي��ن موضوع اذع��ان دارند كه 
دستاوردهايي كه انقالب اسالمي براي روستاها و 
روستانشينان و مجموعه كشاورز و دامدار داشته، 
قابل قياس ب��ا پيش از انقالب نيس��ت ولي با اين 
وجود، ظرفيت هاي روس��تاها و بخش كشاورزي 
بسيار زياد اس��ت. وي ادامه داد: سرزمين ايران با 
داشتن حدود ۲۰ميليون هكتار اراضي كشاورزي 
و ش��رايط اقليمي متنوع، آب و هواي چهار فصل 
مس��تعد توليد محصوالت كش��اورزي مورد نياز 

جمعيت ۳۰۰ميليون نفري مي باشد. 
وي با اشاره به حجم توليد محصوالت كشاورزي از 
اول انقالب تاكنون گفت: توليد شكر يعني نيشكر 
و چغندر قند در س��ال 1۳۵7به مي��زان 4/۵۵7 
ميليون تن بوده است كه اين رقم در حال حاضر 
به بيش از 1۰/۵۳ ميليون تن افزايش يافته است. 
آقايا ادامه داد: توليد انواع سبزيجات و صيفي جات 
طي س��ال هاي پس از پيروزي انقالب اس��المي 
11ميليون تن بوده به عبارتي ۲41درصدي رشد 
داشته است. آقايا گفت: ظرفيت سيلوهاي ساخته 
شده در قبل از انقالب اسالمي به ميزان 7۰۸ هزار 
تن و آن هم كاًل دولتي بوده است كه اين ظرفيت 
تا پايان سال 1۳96 به ميزان 14/7۳1 ميليون تن 

افزايش يافته و ۲۰ برابر شده است.

پيش فروش به بهانه رفع اتهام يا براي مردم؟
سنت پيش فروش خودرو از زمان برهم خوردن موازنه بين عرضه و تقاضا 
پايه گذاري شد و فرصتي براي خودروسازان به وجود آمد تا بخشي از تأمين 
مالي خود را با جيب خريداران انجام  دهند. اما سال هاست كه اين سنت 
با حواشي مختلفي همراه است. از دسترسي نمايندگان خودروسازان به 
اطالعات قيمت و زمان، قبل از آغاز پيش فروش گرفته تا بازار سياه حواله ها، 
بعد از پيش ف��روش خودروها. اينكه چرا مردم ع��ادي نمي توانند خودرو 
پيش خريد كنند؟ سؤالي است كه سال ها بي پاسخ مانده و خودروسازان 
و دس��تگاه هاي نظارتي از جمله ش��وراي رقابت هنوز نتوانسته اند، پاسخ 
قانع كننده اي ارائه كنند. سايت فروش اينترنتي شركت هاي خودروساز 
همواره در زمان پيش فروش و هجوم كاربران دچار مشكل بوده و هست. 
آخرين موردي كه در ارديبهشت امسال اتفاق افتاد، درخصوص پيش فروش 
خودروي سيتروئن c۳ بود. درست در اولين ساعات آغاز پيش فروش، ورود 
به وب سايت فروش اينترنتي با مشكل كندي و قطعي و در دسترس نبودن 
سرور مواجه بود، به طوري كه در مدت يك ساعت، سايت از دسترس خارج 
شد و پس از گذشت يك ساعت پيش فروش به اتمام رسيده بود و خودرويي 
كه در ساعت 11صبح با قيمت 6۰ميليون تومان پيش فروش شد، به تعداد 
معدود و خاص؛ پس از چند س��اعت همين حواله ها م��ورد خريد فروش 
قرار گرفت، البته با قيمت 7۰ميليون تومان. به عبارت ديگر افراد خاص و 
نمايندگي هاي سايپا كه در مدت يك ساعت موفق به خريد تعداد بااليي 
سيتروئن c۳ شدند، در ساعت 4 بعدازظهر با 1۰ ميليون تومان سود، همين 

حواله ها را عرضه كرده و سود بردند. 
معموالً خودروسازان علت اين اخالل را هجوم چند ميليوني كاربران به 
سايت فروش عنوان مي كنند، هجومي كه هر وب سايتي را دچار مشكل 
مي كند، اما اين توجيه مناس��بي براي عدم اتخ��اذ تمهيدات الزم در 
پهناي باند و سرور سايتي كه هر از چند گاهي محل مراجعه مشتريان 
است، نمي باشد.  بعد از اينكه ايران خودرو طرح پيش فروش ۲۳ خرداد 
را كنسل كرد، روز گذش��ته طبق وعده قبلي، پيش فروش تعدادي از 
خودروهاي اين ش��ركت آغاز ش��د. در حالي كه بيش از يك ساعت از 
زمان آغاز پيش خريد خودرو مي گذشت، سايت ايران خودرو باز نشد و 
متقاضيان پيش خريد خودرو امكان ورود به سايت مذكور را نداشتند. 
همچنين برخي از متقاضيان اعالم كرده اند كه اگرچه به سختي امكان 
ورود به س��ايت ثبت نام محصوالت پيش فروش ايران خ��ودرو را پيدا 
كردند، اما موفق به تكميل فرآيند ثبت نام نش��ده اند. دفاتر نمايندگي 
ايران خودرو در تهران نيز دليل باز نشدن سايت ايران خودرو را شلوغي 
بيش از حد س��ايت عنوان كردند. اما در خصوص اين موضوع تكراري 

پيش فروش هاي خودروسازان ذكر نكاتي ضروري به نظر مي رسد: 
در روزه��اي اخير ك��ه افزايش غيرمنطق��ي قيمت خ��ودرو از جمله 
خودروهاي وارداتي و داخلي باعث هجمه مردم به بازار خودرو ش��ده 
اس��ت و به رغم گراني قيم��ت اين محص��والت، س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان س��كوت كرده و شوراي رقابت نيز 
افزايش ۳درصدي شركت ها را بين ۵تا 9درصد گران كرد. همزمان با 
اين اتفاقات، برخي از كارشناسان خودرو و نمايندگان مجلس از احتكار 
و دپو خودرو توسط خودروسازان با ارائه اسناد و مدارك آن خبر داده اند 
و طرحي با امضاي ۲۰۰نماينده مجلس مبني بر كاهش قيمت خودرو 

به زير 4۵ميليون تومان كليد خورد. 
بروز اين اتفاقات و افزايش هجمه ها عليه خودروسازان موجب شد كه 
طرح پيش فروش به مناسبت عيد سعيد فطر از روز يك شنبه ۲7 خرداد 
آغاز شود. طرحي كه به ادعاي مصطفي خان كرمي معاون بازاريابي و 
فروش ايران خودرو در راستاي انجام تعهدات مبني بر عرضه محصوالت 
و تأمين ني��از مصرف كنن��دگان حقيقي ب��ازار، در قال��ب روش هاي 
»پيش فروش و فروش قطعي«، انجام شد. البته با اين تفاوت كه باز هم 
مصرف كنندگان واقعي موفق به ثبت نام نشدند و همچنان اين سؤال 
مطرح است كه اين سردرگمي مردم براي ثبت نام در طرح پيش فروش 
چطور به فروش تمام خودروها ختم مي شود؟ چگونه مي شود مردمي كه 

به اين سايت دسترسي نداشته اند، اين خودروها را خريده باشند؟!
    انحصار از جيب مردم 

خودروس��ازان داخلي اكنون در حالي در ايجاد بازار سياه و گران شدن 
چند ميليون تا چن��د ده ميليوني خودرو نقش ايف��ا مي كنند كه دولت 
تقريباً تماش��اچي اس��ت و چون عماًل ممانعت نمي كند، مي شود گفت 
راضي اس��ت. همانگونه كه در ماجراي ارز اتفاق افتاد، دولت همواره از 
انحصارزدايي به نفع مردم سخن گفته، اما در اين سال ها در حوزه خودرو 
كاماًل بر عكس عمل كرده است. خودروس��ازان دولتي سال 94 با ركود 
شديدي دست و پنجه نرم مي كردند، به نحوي كه بالغ بر 1۵۰هزار خودرو 
در انبار اين شركت ها خاك مي خورد و خريدار ندارد، توليد اين شركت ها 
17درصد كاهش يافت. زيان انباشته خودروس��ازان در اين دوره 4 هزار 
و ۲۰۰ميليارد تومان برآورد مي ش��د. مهرماه همان سال دولت از بسته 
حمايت از توليد و ايجاد رونق اقتصادي رونمايي كرد. اما بخش خصوصي 
كمترين سهم را از بودجه اختصاصي داشت. با اين اقدام و اختصاص ۲هزار 
و 77۰ ميليارد تومان پول از منابع بانك مركزي، 1۳۰هزار خودرو ظرف 
شش روز به فروش رفت، پاركينگ ايران خودرو و سايپا در بهار 9۵ جارو 
شد و اين شركت هاي دولتي به بركت جيب مردم رونق گرفتند. اكنون 
پس از دو سال، خودروس��ازان دولتي با مافياي دالالن براي گران كردن 
بي حساب خودرو مسابقه گذاشتند، اما دولتمردان جز انتقاد لفظي كاري 
انجام نمي دهند. چرا؟ دولت مگر نبايد مدافع حقوق مردم باشد و جلوي 
احتكار و انحصار هاي زورگويانه را بگيرد؟ مردم هم بايد تحريم ظالمانه 

دشمن را تحمل كنند و هم فرصت طلبي شركت هاي دولتي را؟ 

 

 افزايش صادرات گاز به ارمنستان
از سال جاري ميالدي 

اي�ران و ارمنس�تان در س�ال ۲۰۰4 ق�رارداد تهات�ر گاز و 
ب�رق را امض�ا كردن�د ك�ه ب�ر اس�اس آن روزان�ه ي�ك ميليون 
مترمكع�ب گاز اي�ران ب�ه ارمنس�تان ص�ادر مي ش�ود ك�ه 
طب�ق ق�رارداد از س�ال ج�اري مي�ادي باي�د افزاي�ش ياب�د. 
به گزارش »وزارت نفت« حميدرضا عراقي، درب��اره افزايش صادرات 
گاز ايران به ارمنستان گفت: پيش از اين، قرارداد صادرات گاز ايران به 
ارمنستان با هدف تهاتر گاز و برق امضا شد كه بر اساس آن، ارمنستان 
در ازاي ه��ر مترمكعب گاز، ۳كيلووات س��اعت برق ب��ه ايران تحويل 
مي دهد. وي با بيان اينكه مطابق قرارداد، از سال ۲۰1۸ بايد ميزان گاز 
صادراتي ايران به ارمنستان و برق ارسالي از ارمنستان به ايران افزايش 
يابد، افزود: به اين منظور، صادرات روزانه يك ميليون متر مكعب گاز به 

يك ميليون و 6۰۰ هزار متر مكعب گاز افزايش مي يابد. 
معاون وزير نفت در امور گاز، درباره برق دريافتي از ارمنستان تصريح 
كرد: همه برق دريافتي از ارمنستان در اختيار شركت ملي گاز است كه 

به توانير تحويل مي دهيم.

   بيمه
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