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انتقادات تند وزير جهاد كشاورزي از سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

از الک مدیریتی خود بيرون بيایيد و پولكي نباشيد!
هر وقت با عرق جبين كااليي توليد و صادر كرديد، آن وقت ارز حاصلش را صرف واردات كنيد

وزير جهاد كشاورزي در كس�وت اپوزيسيون 
عليه خود در نخس�تين س�خنراني اش بعد از 
واگذاري قانون انتزاع، از واردات محوري برخي 
مس�ئوالن انتق�اد كرد و ب�ه مديران س�ازمان 
تحقيق�ات كش�ارزي توصي�ه كرد ك�ه از الك 
مديريتي ش�ان خارج ش�وند و پولكي نباشند. 
گله ها و انتقاد هاي وزير جهاد كشاورزي تمامي 
ندارد. سال هاس��ت كه محمود حجتي به عنوان 
متولي تولي��د، توزي��ع و ص��ادرات محصوالت 
كشاورزي همواره از مدافعان واردات گله مي كند 
و از نبود ابزار براي تنظيم بازار سخن مي گويد،اما 
اين سخنان و گله ها هرگز مؤثر نبوده و گرهي از 
مشكالت اين وزارتخانه را باز نكرد، بلكه موجب 

لغو قانون انتزاع شد. 
روز گذشته در مراسم چهارمين جشنواره معرفي 
ارقام گياهي در سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج 
كشاورزي از برخي مسئوالن مدافع واردات انتقاد 
كرد و گفت: هر وقت با عرق جبين كااليي توليد و 
صادر كرديد، آن وقت ارز حاصلش را صرف واردات 
كنيد نه ارز نفت را. اين اظهارات در حالي است كه در 
يك سال و نيم گذشته، سياست هاي حمايتي اين 
وزارتخانه از صادرات بي رويه محصوالت كشاورزي و 
افزايش قيمت ها دربازار داخل مورد نقد كارشناسان 
اقتصادي است. حجتي گفت: بارها از افراد مختلف 
و كساني كه خود را اقتصاددان مي دانند شنيده ايم 
كه چه نيازي است كاالهاي كش��اورزي در داخل 
كشور تأمين ش��ود و ما مي توانيم اين محصوالت 
را از خارج وارد كنيم. بنده در جلسه آخري كه در 
مجلس شوراي اس��المي حضور داشتم نيز به اين 
مسئله اشاره كردم ببينيد دنيا با غذا چگونه برخورد 
مي كند، كشورهاي توسعه يافته صنعتي و امريكا 

چگونه با اين مسئله برخورد مي كنند. 
حجتي افزود: متأس��فانه برخي تصميم سازان و 
تصميم گيران ما به رغم اين مسائل از واردات سخن 
مي گويند. حجتي با اشاره به اينكه ما قيمت دالر 
را در كشور به زحمت پايين نگه داشته ايم، گفت: 
محصول��ي را كه با اي��ن دالر به ص��ورت كاذب و 
حمايتي قيمت آن را پايين نگه داش��ته ايم وارد 
كشور مي كنيم و سپس اين محصول را با كااليي 
كه كش��اورز در داخل با س��ختي توليد مي كند 
مقايسه مي كنيم، زماني هم كه اين مقايسه برابر 
نباشد شروع به سر و صدا مي كنيم بدون اينكه به 

تمام زواياي ماجرا توجه كرده باشيم. 
وي با اشاره به محدوديت صادرات برخي محصوالت 
گفت: ما اعالم كرديم به جاي ممنوع كردن صادرات 
محصول كشاورزي كه منجر به سركوب و نوسان 
قيمت مي ش��ود، عوارض صادراتي براي آن وضع 
ش��ود. وزير جهاد كش��اورزي با اش��اره به اينكه 
كش��ورهاي غرب��ي ش��عار مي دهند، محصوالتي 
مانند مواد غذايي تحريم نمي ش��وند، گفت: اين 
مسئله صحت ندارد، وقتي نمي توانيم ارز را مبادله 
و غذا را تأمين كنيم يعني تحريم هستيم. همين 
مبادله هاي ارزي، هزينه هاي گزافي را به كشور و 

قيمت تمام شده غذاي مردم تحميل مي كند. 
  3 ميليون تن كاال در بندر امام 

موجود است
حجتي تصريح كرد: به رغم همه محدوديت ها ما 
در تأمين مشكلي نداش��تيم و وضعيت مان از هر 
مقطعي بهتر است. در حال حاضر فقط 3 ميليون 
تن كاال در بندر امام خميني )ره( داريم و بيشترين 

وابستگي ما در بحث روغن و نهاده هاي دامي است 
كه اين محصوالت نيز به وفور در كشور وجود دارد. 
وي خطاب به كس��اني كه كااله��اي وارداتي را با 
توليدات داخل مقايس��ه مي كنند، گفت: هر زمان 
كه شما با عرق جبين ارز توليد كرديد، مي توانيد 
برويد با آن ارز كاال وارد كشور كنيد نه اينكه نفت 
را كه سرمايه نسل هاي آينده است بفروشيد دالر 
حاصل از آن را قيمتگذاري كنيد و بعد محصولي 
را كه در كشور مبدأ نيز مورد حمايت قرار گرفته و 
يارانه دريافت كرده وارد كنيد و با محصول داخلي 

مورد مقايسه قرار دهيد. 
   از الك مديريتی خارج شويد 

وزير جهاد كش��اورزي خطاب به مع��اون خود در 
س��ازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي و 
رؤساي مؤسسات و سازمان هاي تحقيقاتي بخش 
كش��اورزي گفت: با اين روش هايي كه ما در حال 
انجامش هس��تيم كار و بار ما به منزل نمي رسد و 
الزم است كه روش هاي ما تغيير كند و اگر چهار تا 

كار انجام داديم زود قيافه نگيريم. 
حجتي خطاب به معاون خود در سازمان تحقيقات 
آموزش و ترويج كشاورزي گفت: دانش بنيان هايي 
ك��ه راه انداخته ايد، خوب اس��ت، ام��ا در مقابل 
كارهايي كه بايد انجام دهيد عددي به حس��اب 
نمي آي��د. وي با اع��الم انتقادات خ��ود از بخش 
تحقيق��ات آم��وزش و ترويج كش��اورزي گفت: 
رئيس س��ازمان تحقيقات و رؤس��اي مؤسسات 
خيلي به دنبال پول نباشند و به جاي آن با بخش 
خصوص��ي و توليدكنن��دگان مش��اركت كنند. 
در مقابل اين پولي كه ش��ما از بخش خصوصي و 

توليدكنندگان دريافت مي كنيد دولت هزينه هاي 
زيادي كرده است كه اين رقمي به حساب نمي آيد. 
وي گفت: درست است كه بايد اموال دولت حفظ 
شود اما مابقي آن هر چه هست از جمله دانش فني 
را بايد در اختيار بخ��ش خصوصي و همه امكانات 
خود را در اختيار توليدكنن��دگان قرار دهيد تا به 

توليدات كشور افزوده شود. 
حجتي گفت: تم��ام امكانات خ��ود را در اختيار 
محققان قرار بدهيد تا آنها با امكانات دولت كار كنند 
و نتيجه كارشان را در بازار بفروشند ما چيزي از آنها 
نمي خواهيم و دنبال صدشاهي نباشيد و تنگ نظر 
نباشيد. وي با طرح اين سؤال كه آيا ظرفيت هاي 
علمي كشور در بخش كشاورزي همين است كه 
مشاهده مي شود، گفت: امروز 51 رقم بذر جديد 
معرفي كرديد كه من نيز متوجه هستم كه تعداد 
آن در مقايسه رقم سال قبل بيشتر شده است، اما از 
شما مي خواهم كه روش هايتان را عوض كنيد، زيرا 

با اين روش ها به جايي نمي رسيم. 
وي گفت: از س��ازمان تحقيقات آموزش و ترويج 
كش��اورزي مي خواهم كه با دنيا در تعامل باشند 
و مس��يرهايي كه آنها طي كرده اند به هر شكلي 
كه شده به طور مستقيم يا غيرمستقيم آن را به 
دست بياورند و از ظرفيت هاي علمي روز دنيا بهره 
گيرند، اما اكنون اس��تفاده نمي شود كه بايد اين 

سازمان پذيراي اين انتقادات باشد. 
حجتي گفت: سؤاالت زيادي در بخش كشاورزي 
داريم اما پاسخي در كشور براي آنها نداريم، اما 
آيا دنيا پاسخي براي اينها پيدا نكرده  است؟جواب 

منفي است. 

وي افزود: بايد برويم و از كش��ورهاي ديگر جواب 
سؤال هايمان را در بخش كش��اورزي بياوريم و آن 
روش ها را به صورت بومي شده استفاده كنيم و الزم 

نيست هر كاري را دوباره از صفر شروع كنيم. 
وزير جهاد كشاورزي گفت: حتي در داخل كشور 
نيز مش��اهده مي ش��ود كه كارهاي تحقيقاتي از 
صفر شروع مي ش��ود و در حالي كه در يك استان 
تحقيقاتي انجام ش��ده در اس��تان ديگري نيز آن 

تحقيقات تكرار مي شود. 
وي با طرح انتقاد ديگري از رئيس سازمان تحقيقات 
و آموزش و ترويج كش��اورزي گفت: نتوانسته ايد 
يافته ه��اي خ��ود را به عرص��ه منتق��ل كنيد. ما 
محدوديت هاي زيادي در اين ارتباط داريم و الزم 
است كه در سازوكارها و روش ها تغيير ايجاد شود. 
حجتي تأكيد ك��رد كه اگ��ر در توليد محصوالت 
كشاورزي مختلف به نصف ركورد كشاورزان نمونه 
نيز برس��يم ميزان توليد محصوالت كش��اورزي 
در كشور ما دو برابر مي ش��ود. وقتي يك كشاورز 
مي تواند در هر هكت��ار 12 تن گن��دم توليد كند 
حتماً مي توان با كمك وي در ديگر مزارع نيز 6 تن 

گندم توليد كرد. 
   رئيس س�ازمان تحقيقات: اجازه ندادند 

روي بذر سبزي و صيفي كار شود
همچنين رئيس س��ازمان تحقيق��ات، آموزش و 
ترويج كش��اورزي در مراس��م رونمايي از 51 بذر 
اصالح ش��ده جديد در واكنش ب��ه انتقادات وزير 
جهاد با بيان اينكه عقب ماندگي شديدي در توليد 
هس��ته هاي اوليه در بخش باغبان��ي وجود دارد، 
گفت: به مسئله توليد بذر سبزي و صيف نيز ورود 
جدي داريم كه در سال هاي گذشته غفلت شده 
بود و در مقطعي به همكاران ما اجازه نداده بودند تا 
وارد اصالح بذرهاي سبزي و صيفي بشوند. البته 
توليد هسته هاي اوليه باغباني نياز به هزينه دارد و 

بايد در اين زمينه سرمايه گذاري شود. 
كاظم خاوازي افزود: به رغم موفقيت هاي خوبي 
كه در سال هاي گذش��ته در زمينه اصالح ارقام 
زراعي داش��تيم، اما عقب ماندگي هاي زيادي در 
توليد هسته هاي اوليه باغباني داريم. فعاليت روي 
هسته هاي اوليه و بذور اصالح شده بخش باغباني 
نياز به هزينه هاي زي��ادي دارد، اما به اين بخش 

ورود جدي كرديم. 
خاوازي تأكيد كرد: به  رغم توليد بذور اصالح ش��ده 
در حوزه زراع��ي بايد به ضريب نف��وذ آن در ميان 
كشاورزان نيز توجه جدي شود. 34 رقم گندم آبي 
در كشور استفاده مي شود كه ضريب نفوذ آنها 47 
درصد است؛ يعني هنوز 53 درصد از كشاورزان از 
بذرهاي غيررسمي اس��تفاده مي كنند. همچنين 
در زمينه گندم دي��م نيز 11 رقم وج��ود دارد كه 
24 درصد بين كشاورزان ضريب نفوذ دارد و هنوز 
76 درصد از كشاورزان از ارقام اصالح شده استفاده 
نمي كنند. خاوازي همچنين به اهميت بذر و نهال 
در بخش كشاورزي اش��اره كرد و گفت: بذر تا 30 
درصد در توليد و عملكرد بخش كش��اورزي مؤثر 
است. وي به آمار فدراسيون جهاني بذر اشاره كرد و 
گفت: ارزش بذر گواهي شده در دنيا 65 ميليارد دالر 
است كه 11 ميليارد دالر آن تجارت جهاني مي شود. 
عمده بذرهاي گواهي شده در دنيا ذرت، سويا، برنج، 
س��بزيجات و غالت است و براي كش��ورهايي كه 
صاحبان اصلي اين بذرهاي اصالح ش��ده هستند، 

ارجحيت محسوب مي شود. 

 خرید لوازم خانگي در دبي
تحویل گرفتن از قاچاقچي در تهران

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي از عرضه لوازم خارجي در 
فروشگاه ها خبر داد و از تحويل اجناس قاچاق در تهران پرده برداشت. 
با توجه به ممنوعيت واردات لوازم خانگ��ي ورود لوازم خانگي قاچاق 
به كشور نس��بت به گذشته بسيار بيش��تر شده اس��ت ، به طوري كه 
فروشگاه هاي لوازم خانگي مملو از كاالهاي خارجي مي باشد و قيمت ها 
روزانه تغيير مي كند. در اين خصوص رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي مي گويد: هر چقدر واردات قانوني كاال سخت تر شود به همان 
نسبت واردات قاچاق بيشتر مي ش��ود، به طوري كه مشاهده مي شود 
به رغم ممنوعيت واردات ل��وازم خانگي فروش��گاه هاي لوازم خانگي 
داراي لوازم خانگي خارجي براي عرضه هستند. سيد مرتضي ميري در 
گفت وگو با »فارس« مي افزايد: خريداران كاالي مورد نياز خود را در دبي 

تهيه می كنند و سپس آن را از قاچاقچي در تهران تحويل مي  گيرند. 
   عرضه لوازم خانگي داخلي با برند خارجي

وي با بيان اينكه لوازم خانگي قاچاق دو بخش است، مي گويد: بخشي 
از لوازم خانگي قاچاق از طريق پيله وري و كوله بري و از مرزهاي غربي 
كشور مثل بانه و مرزهاي جنوبي به كشور وارد مي شود، اما بخشي ديگر 
از لوازم خانگي، مصنوعات داخلي است كه با برند لوازم خانگي خارجي 
عرضه مي ش��ود. ميري با اش��اره عرضه لوازم خانگي تقلبي مي افزايد: 
قاچاقچيان لوازم خانگي داخل��ي را به مرزهاي غربي كش��ور منتقل 
مي كنند و در آنجا با نصب برند خارجي، لوازم خانگي ايراني را با چند 

برابر قيمت به عنوان لوازم خانگي خارجي به فروش مي رسانند. 
وي تأكيد مي كند: از آنجا كه عرضه ل��وازم خانگي تقلبي از طريق فضاي 
مجازي و پيامك انجام مي شود، بنابراين به مردم توصيه مي شود تا در هنگام 
خريد لوازم خانگي دقت كنند كه حتماً كاالي خود را از فروشگاه هاي معتبر 
داراي جواز كسب خريداري كنند تا در صورت بروز هر نوع مشكلي بتوانند 
مسئله را از طريق تعزيرات و سامانه 124 و همچنين اتحاديه دنبال كنند. 
ميري درخصوص وضعيت توليد لوازم خانگي مي گويد: قول داده شده بود 
كه در صورت ممنوعيت واردات لوازم خانگي، توليدات داخلي بازار را تأمين 
كند،  اما اين اتفاق نيفتاد. وي با بيان اينكه بازار لوازم خانگي اشباع است، 
مي افزايد: اشباع بودن بازار به دليل افزايش توليد نيست بلكه مردم قدرت 
خريد ندارند و همين امر باعث ركود بازار شده است. با توجه به پرداخت ارز 
نيمايي به بخش هاي توليدي لوازم خانگي داخلي حدود دو ماه است كه 

قيمت در اين بخش افزايش نيافته است. 
........................................................................................................................

شكر و گوشت ركورددار افزایش قيمت
جديدتري�ن آمار منتش�ر ش�ده از س�وي وزارت صنع�ت، معدن 
و تج�ارت نش�ان مي دهد ك�ه بيش�ترين افزايش قيم�ت در بين 
كاالهاي اساسي مربوط به شكر سفيد، گوش�ت گوساله و گوشت 
گوس�فندي بوده كه قيمت هر س�ه در خرداد ماه امس�ال بيش از 
دو برابر قيمت اين محصوالت در خرداد س�ال گذش�ته بوده است. 
ب��ه گ��زارش »ايس��نا»، طب��ق اي��ن آم��ار قيم��ت ش��كر س��فيد، 
گوش��ت گوس��اله و گوش��ت گوس��فندي در خ��رداد م��اه امس��ال 
 نس��بت ب��ه م��اه مش��ابه در س��ال گذش��ته ب��ه ترتي��ب 107/7،

 117/5 و 105 درصد افزايش داشته است. 
بعد از اين س��ه كاال، ش��كر بس��ته بندي ۹00 گرمي با ۹5 درصد و شير 
استريل پاكتي با 78/4 درصد رشد قيمت، بيشترين افزايش قيمت را به 
خود اختصاص دادند. در گروه بعدي نيز برنج طارمي اعال و برنج هاشمي 
درجه يك در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد ماه سال 13۹7، به ترتيب 
75/1 و 74 درصد افزايش قيمت داش��ته اند. در اي��ن ميان قيمت برنج 
تايلندي و برنج پاكستاني باس��ماتي درجه يك نيز 5۹/8 و 38/۹ درصد 
افزايش يافته است. همچنين آمارها نشان مي دهد كه قيمت گوشت مرغ 
تازه در ماه سوم سال جاري 55/3 درصد نسبت به خرداد ماه سال 13۹7 
افزايش داشته است. طبق اين آمارها هر حلب 5 كيلويي روغن نباتي جامد 
نيز در خرداد امسال نسب به ماه مشابه در سال گذشته 61 افزايش قيمت 
داشته است. اما روغن نباتي مايع الدن و آفتاب با 28/5 درصد رشد قيمت 
در همين مدت، كمترين افزايش قيمت را به خود اختصاص داده اند. اين 
افزايش قيمت ها در حالي اتفاق افتاده كه دولت از س��ال گذش��ته براي 
جلوگيري از افزايش قيمت ش��ماري از كاالهاي اساسي، به واردات مواد 

اوليه توليد يا محصول نهايي  آنها ارز دولتي اختصاص داده است. 
   پياز با ۵۱۵ درصد گراني ركورد شكست 

مطابق آمار در ارديبهشت ماه امسال قيمت پياز بيش از 515/1 درصد 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است. 

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغييرات قيمتي كاالهاي 
اساسي در ارديبهشت ماه سال جاري قيمت پياز در اين ماه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد 515/1 درصدي را داشته است. مطابق 
آمار در ارديبهشت ماه امسال قيمت خرما مضافتي افزايش 170 درصد، 
سيب زرد افزايش 140/8 درصد، س��يب قرمز افزايش 155/1 درصد، 
گوشت گوساله 123/3 درصد، سيب زميني افزايش 201/3 درصد و 

گوشت گوسفندي 116/۹ درصدي داشته است.

 معامالت آزمایشي
در بازارمتشكل ارزي آغاز شد

در حال�ي راه ان�دازي رس�مي ب�ازار متش�كل ارزي به تعوي�ق 
افت�اده ك�ه از روزه�اي قب�ل معام�ات واقع�ي به ص�ورت 
آزمايش�ي در اين ب�ازار از س�وي صراف�ان در حال انجام اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، بازار متشكل ارزي كه بنا بود در آستانه عيد قربان 
)شنبه هفته آينده( به صورت رسمي آغاز به كار كند به دليل عدم تكميل 
پرونده برخي از صراف هاي عضو و همچني��ن عدم آمادگي بانك هاي 

تعيين شده براي شركت در عمليات بازار فعاًل افتتاح نمي شود. 
بانك مركزي و مديران ش��ركت بازار متش��كل ارزي قصد دارند بازار 
با حضور جمعي از صراف��ان و بانك ها آغاز به كار كن��د تا تأثيرگذاري 
بيشتري داشته باشد؛ هم اكنون 120 صرافي بانكي و آزاد با واريز حق 
عضويت رسماً عضو بازار متشكل ارزي شده اند، بنابراين 40 درصد از 

مجموع صرافي هاي مجاز به عضويت بازار درآمده اند. 
از 120 صرافي عضو بازار متش��كل ارزي، ح��دود 1۹ صرافي بانكي و 
مابقي صرافي هاي آزادكار هس��تند؛ از مجموع صرافي هاي عضو بازار، 
پرونده 65 صرافي كامل شده و هيچ مشكلي ندارند، اما 55 صرافي نقص 
پرونده دارند كه مهم ترين علت آن تغييرات اعضاي هيئت مديره شان 
بوده است؛ به دليل تغييرات مديريتي در اين صرافي ها مراحل ثبت در 
اداره ش��ركت ها و روزنامه رسمي كمي زمان بر ش��ده و به محض ثبت 

تغييرات، پرونده اين گروه از صرافان نيز تكميل خواهد شد. 
بازار متشكل ارزي از چند روز قبل با آغاز عمليات تست گرم، ميزبان 
35 صراف بوده ك��ه خريد و فروش واقع��ي اما در مبال��غ خرد انجام 
مي دهند؛ تست گرم با هدف راه افتادن دس��ت صراف ها براي خريد 
و فروش هاي كالن بعد از افتتاح رس��مي بازار كماكان ادامه دارد. روز 
شنبه، 67 تراكنش واقعي براي معامالت زير 1000 دالر در اين بازار 

ثبت شده است. 
البته شركت بازار متشكل ارزي، آموزش 300 صراف را نيز از هفته هاي 
قبل آغاز كرده و همچنان كالس هاي آموزشي اين شركت برجاست؛ از 
مجموع صرافي هاي عضو در بازار، دو صراف، به نمايندگي از صرافي در 
كالس هاي آموزشي شركت مي كنند. صرافي هايي كه حق عضويت را به 

شركت بازار متشكل ارزي واريز كنند، وارد دوره آموزشي مي شوند. 
هم اكنون بانك هاي ملي و رفاه وارد بازار متشكل ارزي شده اند ولي دو 
بانك نمي تواند پاسخگوي معامالت باشد و از همين رو بانك مركزي 
منتظر است تا مراحل حضور بانك هاي ديگر نيز طي شود. هم اكنون 
پنج، شش بانك ديگر در صف حضور به بازار متشكل هستند، بناست 
به زودي بانك هاي سپه، صادرات، مسكن، پارسيان، كشاورزي و ملت 

وارد اين بازار شوند. 
........................................................................................................................

سخنگوی سازمان تعزيرات:
 دالل ها گوساله را 26 تومان می خرند

100 تومان می فروشند!
در حال�ي ك�ه س�ازمان تعزي�رات،وزارت جه�اد كش�اورزي 
و فع�االن ب�ازار از سوء اس�تفاده دالالن گوش�ت و گرانفروش�ي 
آنه�ا آگاهند، ام�ا  دالالن همچنان گوش�ت گوس�اله را ۲۶ تا ۲۸ 
هزار توم�ان در هر كيلو از دام�دار مي خرند و ۱۰۰ ه�زار تومان در 
هر كيل�و به دس�ت مصرف كننده مي رس�انند. اكنون اين س�ؤال 
مطرح اس�ت كه دس�تگاه هاي مس�ئول براي مقابله با اين دالالن 
به چه اب�زاري نياز دارند و ب�ا وجود دس�تگاه هاي عريض و طويل 
نظارتي و بازرسي چرا بساط دالالن گوشت جمع آوري نمي شود؟ 
اين روزها در كنار وعده ارزان ش��دن گوش��ت قرمز اخباري از س��وي 
تعزيرات و وزارت جهاد مبني بر گرانفروشي 30 درصدي گوشت توسط 

دالالن منتشر شده است،اما همچنان قيمت ها گران است. 
در خصوص گرانفروش��ي  گوشت توسط دالالن، س��خنگوي سازمان 
تعزيرات حكومتي مي گويد: رئيس اتحاديه قيمت گوش��ت گوساله را 
30 هزار تومان اعالم كرده اس��ت. دامدار گوساله را 8/5 ميليون تومان 
مي خرد و در يك سال 5/5 ميليون برايش هزينه مي كند و االن خريدار 
گوساله را كيلويي 26 تا 28 هزار تومان از دامدار خريده و در بازار 100 
هزار تومان مي فروش��د. علت اين تفاوت قيمت چيست؟ دالل بازي ها 

كي جمع مي شود؟
ياسر رايگاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پايين نيامدن 
قيمت موبايل مي افزايد: رئيس اتحاديه موبايل اطالع رساني مي كند كه 
قيمت موبايل با كاهش قيمت ارز پايين نيامده است؛ اعالم اين مسئله 
هنر نيست بلكه مسئله اين است كه اتحاديه در اين موضوع چه كاري 
انجام داده است؟اتحاديه ها بايد قيمت كف و سقف كاالها را اعالم كنند. 
سخنگوي تعزيرات حكومتي مي گويد: از ابتداي سال تا 14 مردادماه، 
30 هزار و 23 پرون��ده وارده در حوزه قاچاق كاال و ارز وارد س��ازمان 
تعزيرات شده كه مقايسه اين آمار با تعداد 23 هزار و 848 پرونده وارده 
در مدت مشابه سال قبل نشانگر رش��د 26 درصدي پرونده هاي وارده 
قاچاق كاال و ارز است. پرونده هاي مختومه اين حوزه نيز 24 درصد رشد 
داش��ته و تعداد 28 هزار و 557 پرونده قاچاق در سال جاري مختومه 
شده است، در حالي كه آمارها در سال ۹7 تعداد 22 هزار و ۹64 پرونده 

مختومه را نشان مي دهد. 
رايگاني مي افزايد: 13۹ هزار و 565 فق��ره پرونده در اجراي احكام در 
138 روز نخست سال جاري مختومه ش��ده و ميزان 2 هزار ميليارد و 
220 ميليارد ريال جزاي نقدي وصول شده است. از اين پرونده ها 35 
پرونده مختومه با محكوميت بيش از 10 ميليارد ريال بوده اس��ت كه 

وصولي اين پرونده ها، 446 ميليارد ريال است. 
وي درباره بيش��ترين ميزان تخلف از نظر كاشف در سال ۹8 افزود: در 
حوزه كاال و خدمات پرونده عدم تحويل برنج با عنوان تخلف عدم اجراي 
تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به ارزش 

578 ميليارد ريال در حال رسيدگي است. 
رايگاني ادامه داد: در حوزه بهداشت، پرونده يك شركت مادر تخصصي 
به دليل عرضه و فروش مواد خوردني فاقد مجوز ورود يا پروانه ساخت 
از وزارت بهداش��ت با ارزش 24 ميلي��ارد و ۹33 ميليون ريال در حال 
رسيدگي است، همچنين در حوزه قاچاق كاال و ارز، پرونده نگهداري 
1۹ دستگاه ماشين آالت عمليات خاكي به ارزش يك هزار ميليارد ريال 

در حال رسيدگي است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله اي 
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  اداره کل راهداري و حمل و نقل و جاده اي استان لرستان در نظر دارد نسبت به واگذاري پروژه 
با مشخصات ذیل و سایر شرایط قید شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی
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با ارزیابی کیفی ساده (به شماره 98/8  و 98/9)

مدي�ركل بازرس�ي،      خبر
مبارزه با پولشويي و 
فرار مالياتي سازمان امور مالياتي با اعام اينكه 
بي�ش از ۵۰۰ ميليون حس�اب بانكي در كش�ور 
دارد، گفت: غالب بر 7 ميليون دستگاه پوز بدون 
هويت وجود دارد كه براي سازمان نقطه كور است. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، هادي خاني 
گفت: كشف تقلب، پولشويي و جلوگيري از فرار 
مالياتي و داشتن اقتصاد شفاف تر، ميوه سازمان 
امور مالياتي است كه اكنون در حال چيده شدن 
است. خاني گفت: در سه سال گذشته، اقدامات 
الزم ب��راي درياف��ت صورتحس��اب هاي بانكي 
حدود 17 هزار مؤدي مشكوك به فرار مالياتي 
و همچنين تفكيك و ارسال اطالعات به ادارات  

كل جهت شناس��ايي مؤديان و مطالبه و وصول 
ماليات متعلقه انجام گرفته است. وي افزود: ريشه 
همكاري نكردن ها با س��ازمان ام��ور مالياتي به 
زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي برمي گردد. 
سازمان امور مالياتي زماني مي تواند موفق عمل 
كند كه ماده 16۹ مكرر به درستي عمل شود و 
سامانه صندوق هاي فروشگاهي راه اندازي شود. 
س��ازمان امور مالياتي صرفاً براي كسب درآمد 
نيست،  بلكه براي شفاف س��ازي و مقابله جدي 

با فساد است. 
خاني با اعالم اينكه بيش از 500 ميليون حساب 
بانكي در كشور دارد، گفت: غالب بر 7 ميليون 
دس��تگاه پوز بدون هويت وجود دارد كه براي 

سازمان نقطه كور است.

وجود حدود 7 ميليون پوز بدون هويت در كشور

بهناز    قاسمی
  گزارش


