
می گویند مشکل بازار اجاره مسکن حل شد!
 در حالی تابستان 99 به پایان رسید و بسیاری از مستأجران به دلیل اجاره های باال و عدم توفیق در اخذ وام ودیعه مسکن

هنوز نتوانسته اند مشکل اسکان خود را حل و فصل كنند كه معاون مسکن وزارت راه از حل مسئله اجاره نشین ها خبر داده است!
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نای�ب رئی�س كان�ون سراس�ري مرغ�داران گوش�تي از 
كاهش ه�زار توماني قیم�ت مرغ در ب�ازار خب�ر داد و گفت: 
ب�ا توج�ه ب�ه چال�ش موج�ود در ب�ازار نهاده ه�اي دام�ي، 
امیدواری�م دولت قیم�ت مصوب م�رغ را نی�ز افزایش دهد. 
حبيب اسداهلل نژاد در گفت وگو با مهر از كاهش هزار توماني قيمت 
هر كيلوگرم مرغ گرم در بازار خب��ر داد و گفت: قيمت اين كاال در 

بازار به كيلويي ١٨ هزار تومان رسيده است. 
وي قيم��ت مرغ زنده را ١٢ ه��زار و ٢٠٠ تومان ب��ه صورت نقدي 
و ١٢ هزار و ٨٠٠ تومان به ص��ورت مدت دار اعالم ك��رد و افزود: 

متأسفانه به رغم وعده هاي مس��ئوالن طي روزهاي گذشته هيچ 
تغييري در وضعيت نهاده هاي دامي ايجاد نشده و كماكان شرايط 

در اين حوزه بحراني است. 
اسداهلل نژاد با بيان اينكه قيمت تمام ش��ده توليد مرغ با افزايش 
قيمت نهاده هاي دامي، باال رفته اس��ت، گفت: ديروز مس��ئوالن 
مربوطه با افزاي��ش قيمت مصوب تخم مرغ موافق��ت كردند و ما 
اميدوار هستيم در كنار تسريع در تأمين نهاده ها به نرخ مصوب اين 
اتفاق درباره مرغ نيز رخ دهد و نرخ مصوب اين كاال افزايش يابد؛ 
چراكه قيمت فعلي آن به هيچ عنوان مورد رضايت توليدكنندگان 

نيست و با شرايط بازار هم همخواني ندارد. 
وي ادامه داد: هزينه تمام ش��ده توليد ه��ر كيلوگرم مرغ زنده 
با نه��اده دولت��ي ١۳ هزارو6٠٠تومان اس��ت، اما ه��م اكنون 
توليدكنن��دگان نمي توانند نهاده هاي مورد نيازش��ان را با نرخ 
مصوب تأمين كنند و حدود ۴٠ درصد نهاده ها با اين ش��رايط 
تأمين مي ش��ود و مابقي آن را توليدكنندگان از بازار آزاد تهيه 
مي كنند كه به همين دليل قيمت تمام شده به بيش از ١6 هزار 
تومان مي رس��د و قيمت مرغ گرم نيز به تبع آن باالي ٢۳ هزار 

تومان در هر كيلوگرم است.

قيمت مرغ در بازار به ۱۸ هزار تومان رسيد
    بازار

وحید حاجی پور
فساد در سویاي چند نرخي 

به لطف ضعف در نرخ گذاري صحيح و منطقي كاال و خدمات شاهد 
انواع سوء استفاده از كاالهايي هس��تيم كه بابت آن حتي يارانه هاي 
ارزي و انرژي قابل مالحظه اختصاص يافته است، به طور نمونه برخي 
از اشخاص متخلف براي اينكه سوياي دولتي دريافت كنند و آن را در 
بازار آزاد به فروش برس��انند، ابتدا جوجه ريزي مي كنند و بعد از آنكه 
سهميه سوياي دولتي دريافت كردند جوجه را از بين برده و سويا را در 
بازار آزاد به فروش مي رسانند تا از اختالف قيمت ١١هزار توماني اين 

كاال بين نرخ دولتي و بازار آزاد بهره مند شوند. 
سال هاي سال است كه به زعم آنكه در حال حمايت از مصرف كننده و 
توليد كننده هستيم و انواع و اقس��ام يارانه را توزيع مي كنيم اما دست 
آخر نه تنها با رشد توليد ملي روبه رو نيستيم، بلكه مي بينيم، ساختمان 
نرخ گذاري كاال و خدمات به شكلي درآمده است كه برخي از اشخاص 
براي دريافت آربيتيراژ در كاال و خدمات خود را به هر رنگي در مي آورند. 
بطور نمونه در ش��رايطي كه گفته مي شود قيمت س��وياي دولتي در 
حدود ٢5٠٠ تومان است و در بازار آزاد اين كاال با نرخ بيش از ١۳هزار و 

5٠٠ تومان به فروش مي رسد.  
اين دست تخلفات در اقتصاد ايران بي ش��مار است و به نظر مي رسد 
يكجا بايد اين ديوار كج ساختمان نرخ گذاري هاي غلط كه به توزيع 
رانت و امتيازها منتج شده اس��ت و آوار اين ديوار كج پيوسته به سر 
مصرف كننده و توليد كننده واقعي مي ريزد،  خراب شود و از نو به شكل 
منطقي و عاقالنه بنا شود، زيرا بس��ياري از مفاسد اقتصادي صرفاً به 
دليل چند نرخي بودن كاال و خدمات انجام می گيرد. جالب اينجاست 
كه اين چند نرخي بودن ها با هدف حمايت از مصرف كننده اي انجام 

مي گيرد كه به باالترين بهاي ممكن كاالها را تهيه مي كند.
.....................................................................................................................

سخنگوي كمیسیون صنایع هشدار داد

 تداوم گراني 
زیر سایه بالتکليفي وزارت صمت

س�خنگوي كمیس�یون صنای�ع و مع�ادن مجلس معتقد اس�ت، 
اداره وزارت صنع�ت، مع�دن و تج�ارت ب�دون وزی�ر موج�ب 
تش�دید نابس�اماني در بازار و نوس�انات قیمت كاالها شده است. 
حجت اهلل فيروزي در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت معرفي 
هرچه سريعتر وزير پيش��نهادي صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت 
با بي توجهي نسبت به معرفي وزير پيش��نهادي صمت زمينه تشديد 
نابساماني در بازار و نوسانات قيمتي كاالها را فراهم كرده است، از آنجا 
كه اين وزارتخانه بدون سكاندار اداره مي شود، تنظيم بازار و جلوگيري 

از گراني ها به حال خود رها شده است. 
نماينده مردم فسا در مجلس شوراي اسالمي افزود: از ٢٢ ارديبهشت ماه، 
وزارت صمت كه با چالش هاي جدي بازار در انواع كاال از جمله قيمت 
مواد غذايي، خودرو، كااله��اي مصرفي، مواد اولي��ه توليدكنندگان و 
صادارت و واردات روبه رو است، بدون وزير مانده، اگر اين موضوع ادامه 
داشته باشد، بازار كاالها شاهد نابساماني بيشتر خواهد بود و كسي نيز 

پاسخگو نيست. 
وي اضافه كرد: براس��اس تبصره ٢ ماده ٢٠۴ آيين نامه داخلي مجلس 
چنانچه مجلس به يك يا چند وزير رأى اعتماد ندهد يا وزارتخانه اي 
به هر دليل وزير نداش��ته باش��د، رئيس جمهور موظف است حداكثر 
قبل از س��ه ماه فرد يا افراد ديگرى را براى أخذ رأى به مجلس معرفی 
كند و از آنجا كه رئيس جمهور وزير پيش��نهادي صمت را پس از سه 
ماه و در دقيقه9٠ به مجلس معرفي كرد و وي نتوانس��ت رأي اعتماد 
از مجلس بگي��رد و با اخذ مجوز خ��اص مجدداً براي اي��ن وزارتخانه 
سرپرست تعيين شد، بايد هرچه س��ريعتر وزير پيشنهادي صمت به 

مجلس معرفي شود. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه نمايندگان در بيشتر 
تذكرات و نطق هاي خود بر معرفي هرچه سريعتر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تأكيد مي كنند، ادامه داد: از آنجا ك��ه بخش قابل توجهي از 
معيش��ت مردم مربوط به حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، 
رئيس جمهور بايد هرچه سريعتر وزير پيشنهادي را معرفي و سكانداري 

اين وزارتخانه را تعيين تكليف كند.
.....................................................................................................................

مدیرعامل انجمن خیرین راه و ترابري خبر داد
بالتکليفي 2 ساله سامانه برخط سازي 

اطالعات تصادفات
مدیرعام�ل انجم�ن خیری�ن راه و تراب�ري گف�ت: موض�وع 
ثب�ت »موقعی�ت تص�ادف« و »زم�ان تص�ادف« از نظ�ر ایمني و 
رس�یدگي دس�تگاه هاي امدادي، بس�یار ب�ا اهمیت اس�ت اما با 
وج�ود گذش�ت دوس�ال از تصویب ای�ن موضوع در كمیس�یون 
ایمني راه ها، پلیس به عنوان دس�تگاه متولي ك�م كاري مي كند. 
محمدحسين ميرش��فيع در گفت وگو با فارس اظهار داشت: براساس 
مصوبات كميس��يون ايمني راه ها، پلي��س راه موظف بوده اس��ت در 
تصادفات، اطالعات »موقعيت تصادف« و »زمان تصادف« را به صورت 
يك كد واحد در سيستمي متمركز فعال كند، حدود دوسال از تصويب 
اين موضوع مي گذرد، با اين حال هنوز اين موضوع از سوي پليس اجرا 

نشده است.
 وي اف��زود: موضوع ثبت »موقعيت تص��ادف« و »زمان تصادف« 
از نظر ايمني و رسيدگي دس��تگاه هاي امدادي، بسيار با اهميت 
اس��ت، اينكه ما بتوانيم اطالع��ات تصادفات را ب��ه صورت برخط 
داشته باشيم و هر تصادفي يك كد واحد قابل پيگيري داشته باشد، 

ضرورت دارد. 
مديرعامل انجمن خيرين راه و ترابري گفت: اين موضوع در امور بيمه اي 
مهم است، همچنين اگر اين اتفاق رخ دهد، در لحظه تصادف، به محض 
ثبت اين كد با يك شماره تلفن از سوي دستگاه هاي متولي امكان تماس 
با همه دستگاه هاي امدادي وجود دارد و اين امكان فراهم مي شود كه 
اطالع رساني سريع و مش��ترك به همه دستگاه هاي متولي درباره اين 

حادثه انجام شود. 
وي با اش��اره به كم كاري پليس راه در اين قضيه گفت: متأس��فانه در 
اين باره پيگيري از س��وي پليس راه انجام نشده است، ما پيگيري هاي 
متناوبي را انجام داديم، در آخرين مورد سردار هاديان فر، رئيس پليس 
راهور ناجا اعالم كرد در شهريور ماه اين موضوع را عملياتي مي كند اما 
طبق اطالعاتي كه گرفته ايم هنوز ارتباط نرم افزاري بين دستگاه هاي 

مختلف امدادي برقرار نشده است. 
مديرعامل انجمن خيرين راه و ترابري افزود: در جلس��ه اي كه چندي 
پيش انجمن هاي مردم نهاد مرتبط با ايمني راه ها داشتند، اين موضوع 
مطرح و مقرر ش��د پيگيري هاي الزم به صورت مردمي و همچنين از 

سوي دستگاه هاي ذي ربط انجام شود.

در حالی كه با گذشت فصل تابستان 99 هنوز 
بس�یاری از مس�تأجران به دلیل قیمت های 
س�نگین اجاره به�ا نتوانس�ته اند مس�کن 
استیجاری تهیه كنند و گویا سیستم بانکی 
همراهی الزم را با مس�تأجران جه�ت ارائه 
وام ودیعه مسکن اس�تیجاری ندارد، معاون 
مسکن و س�اختمان وزارت راه و شهرسازی 
مي گوید: »بازار اجاره را ساماندهی كردیم.« 
در این میان نکته جالب آن اس�ت كه 3 الی 
6 میلی�ون واح�د مس�کونی بی اس�تفاده و 
كم اس�تفاده در كش�ور وجود دارد كه بدون 
پرداخت مالیات این خانه ها از بازار مس�کن 
و اجاره بها خارج شده اند و بستر الزم را برای 
هرج ومرج در حوزه قیمت ها فراهم آورده اند.

با وجودى اينك��ه فصل تابس��تان 99روزهاى 
پايانی خود را سپرى می كند، اما هنوز بسيارى از 
مستأجران نتوانسته اند مشكل اسكان به شكل 
اجاره نش��ينی خود را حل و فصل كنند، چراكه 
نرخ ها به شكل مش��كوكی به اندازه اي باال رفته 
كه بسيارى از اجاره نش��ين ها را غافلگير كرده 
اس��ت. در اين ميان دولت كه طرح تأمين مالی 
مس��تأجران جهت كمك به اجاره نشينان را در 
قالب وام وديعه مس��كن ارائه كرده بود، گويا به 
دليل ضعف منابع و ناهماهنگی با سيستم بانكی 
آنطور كه انتظار می رفت، نتوانس��ته گره از كار 

فروبسته ميليون ها مستأجر باز كند.
بسيارى از مس��تأجران به رغم به پايان رسيدن 
تابستان هنوز نتوانسته اند مشكل اسكان سال 
پيش روى خود به ش��كل اجاره نش��ينی را حل 
كنند و اين در حالی است كه بايد از سياستگذار 
و قانونگذار پرسيد آيا از نقش خالی بودن حدود 

۳ميليون واحد مسكونی  در كش��ور در گرانی 
مسكن و اجاره بهاى مس��كن مطلع هستند يا 

خير؟
 مش��اوران امالك يك طرفه به قاضی می روند،

اصنافی چون اتحاديه مشاوران امالك معتقدند 
زمين و س��اختمان جزو دارايی مالك اس��ت و 
مالكيت خصوصی در اس��الم محترم است، اما 
هيچگاه پاسخ نمی دهند كه اگر اشخاص حقيقی 
و حقوقی صاحب نقدينگی )به شكل تعهدى يا 
سرمايه اى(، چون بانك ها، بيمه و هلدينگ هاى 
چند رشته اى و افراد سرمايه دار دوست داشته 
باشند تمامي خانه هاى س��اخته شده و عرضه 
شده در بازار شناور مسكن را بخرند و بالاستفاده 
در س��بد دارايی خود نگهدارى كنند، آن وقت 
تكليف مس��تأجران و اش��خاصی كه متقاضی 

مصرفی مسكن هستند، چيست؟ 
   3 میلیون مس�کن خال�ی و 7 میلیون 

مستأجر
نكته جالب آن است كه به گواه آمارهاى نفوس 
و مسكن در كشور تا سال 95 بيش از ٢ميليون و 
5٠٠ هزار واحد مسكونی به شكل خالی از سكنه 
وجود داشته است كه امكان دارد حجم خانه هاى 
خالی هم اكنون به بيش از ۳ميليون نيز رسيده 
باشد، ولی از آنجايی كه خالی نگه داشتن مسكن 
مالياتی را متوجه مالك نمی كند، از اين رو مالكان 
حاضر نيستند اين خانه ها را اجاره دهند تا نرخ 
اجاره بها بش��كند. جالب تر اينك��ه خارج كردن 
اين خانه هاى خالی از بازار شناور مسكن عماًل 
نرخ هاى بازار مس��كن را نيز افزايش داده است. 
در اين ميان وقتی رقم ۳ ميلي��ون خانه خالی 
از س��كنه را كنار رقم 7 ميليون مس��تأجر قرار 

می دهيم، متوجه می شويم كه اگر اين مسكن ها 
در بازار اجاره مس��كن ق��رار می گرفتند تا چه 
اندازه می توانست به حل مسئله اجاره نشين ها 

كمك كند.
چنبره صاحب��ان نقدينگی روى بازار مس��كن، 
بی توجهی سياستگذاران و قانونگذاران به مقوله 
۳ الی 6ميليون خانه مس��كونی خالی از سكنه 
و كم استفاده براى افكار عمومی بسيار عجيب 
است، زيرا سرمايه داران براى اينكه ارزش دارايی 
خود را در برابر تورم حفظ كنند و در اين ميان 
سودى هم به دس��ت آورند و  از سند ملك براى 
اخذ تسهيالت ارزان قيمت بانكی استفاده كنند، 
تقريباً ٢٠ درصد مس��كن موجودى كشور را از 
بازار خارج كرده اند و اين خانه ها را نه می فروشند 
و نه اجاره می دهند، رفتاري كه در افزايش نرخ 
مسكن و اجاره بها تأثير بسيار قابل مالحظه اى 
دارد و بدتر از همه آنك��ه امكان دارد متقاضيان 
اين نوع استفاده از دارايی چون مسكن هم اكنون 
نيز در حال خريد خانه هاى ساخته شده موجود 

در بازار شناور مسكن باشند.
   سؤاالتی كه سیستم بانکی باید پاسخ 

دهد
نكته تأمل بر انگيز آن اس��ت كه هنوز مشخص 
نشده كه ۳ الی 6 ميليون خانه مسكونی خالی از 
سكنه و كم استفاده كه ٢٠ درصد واحد مسكونی 
موجود در كش��ور را تشكيل می دهند براى چه 
اش��خاص حقيقی و حقوقی اس��ت و به شكل 
خاص نظام بانك��ی و بيمه اى اي��ران چه مقدار 
از دارايی هايش��ان به ش��كل زمين، ساختمان 
و واحدهاي مس��كونی اس��ت و اين بخش ها به 
دارايی هاى سمی كه از پول مشتريانشان تهيه 

ديده اند، ماهانه يا ساالنه چه مقدار سود بانكی 
پرداخت می كنند و اين پرداخت س��ود از كدام 
محل انجام می گيرد و آيا اين س��ودها در رشد 
حجم نقدينگی بدون پش��توانه و از بين رفتن 
س��رمايه اين نهادها نقش��ی دارد يا خير يا آيا 
اين نهادها در حوزه اثرگذارى در نرخ مس��كن 

بازارگردانی می كنند يا نه؟!
   بازار ملک گرفتار وثیقه بازی 

بانکی شده است
برخی از كارشناسان اقتصادى معتقدند اشخاص 
وام خواه براى اينكه به تس��هيالت بانكی دست 
يابند، اقدام به خريد مل��ك و وثيقه گذارى آن 
نزد بانك می كنند يا گاهاً با امالكی كه نرخشان 
در بازار افزايش يافته، ولی قابليت نقدشوندگی 
ندارد به بانك ها رجوع می كنند تا تس��هيالت 
دريافت كنند. اي��ن دس��ت از رفتارهايی كه با 
امالك می ش��ود عمال ملك را وارد مقوله هاى 
تأمين مالی اش��خاص ك��رده اس��ت، از اين رو 
درصدى از مس��كن موجود در كش��ور گرفتار 
مقوله تأمين مالی بانكی يا استفاده جهت ساير 
وثيقه گذارى ها نزد دادسرا و مصارف اين چنينی 
شده است. به همين دليل جا دارد براى رهايی 
حوزه زمين و س��اختمان از دست اين تقاضاها، 
دارايی هايی چون س��هام بنگاه ه��ا را جايگزين 
وثيقه گذارى مل��ك در نهادهاى ف��وق كرد تا 
مس��كن در بازار ش��ناور خريد، فروش، اجاره و 

مصرف شناور باشد.
   مشکل بازار اجاره حل شد 

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى 
به اقدامات وزارت راه و شهرسازى در حوزه بازار 
اجاره مسكن در تابستان امسال اشاره و تأكيد 
كرد: ارزيابی هاى ما نشان می دهد اين برنامه ها 
قابل قبول بوده و توانسته بازار را كنترل كند، به 
همين منوال در حوزه خريد و فروش مس��كن 
هم ما پيشنهاداتی را ارائه داديم كه اگر آنها هم 
مصوب شود تا حدود زيادى می توانيم بازار خريد 

و فروش مسكن را كنترل كنيم.
   جدا سازی بازار مصرفی مسکن

 از بازار سرمایه ای 
محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر 
ادامه داد: به اشتباه در فرهنگ ما، بخش مسكن 
و ملك، هم��واره يك پس انداز بوده اس��ت. هر 
ركودى كه در بازاره��اى ديگر به وجود می آيد، 
س��رريز آن بالفاصله وارد بازار مسكن می شود. 
بازار س��رمايه گذارى در بخش مس��كن از بازار 
مس��كن مصرفی با سامانه اس��كان و همچنين 
بس��ته هاى مالياتی ج��دا كردن خواهد ش��د. 
موضوع اجاره دارى حرفه اى را هم به عنوان يك 
اقدام جديد ساختارى در دست اقدام داريم كه 
مراحل نهايی آن طی شده و تا چند روز آينده به 

هيئت دولت ارسال می شود.
   در تهران و حومه 

كلی مسکن در حال ساخت است
دبير شوراى عالی مس��كن گفت: در شهرهاى 
جديد اطراف تهران و شهرس��تان هاى اس��تان 
تهران، عدد قابل مالحظه اى از مسكن در دست 

ساخت است.

محمد سعید سعیدی   |   فارس

كاالي ملواني یا ته لنجي یک�ي از رویه هایي 
اس�ت كه در س�نوات اخیر ابهامات جدي در 
خصوص جزئیات پیاده سازي آن در گمركات 
مختل�ف اس�تان هاي جنوبي كش�ور مطرح 
ش�ده اس�ت. تا كن�ون ضوابط مش�خصي از 
نحوه و می�زان ترخیص كااله�اي گروه چهار 
از طریق رویه ته لنجي عنوان نش�ده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، واردات ته لنج��ي و توزيع 
كاالي وارد ش��ده از يك بندر، در سراسر كشور 
همواره يكي از گلوگاه هاي مهم واردات غير رسمي 
كاالست كه تاكنون توجه جدي به آن نشده است. 
در همين راستا اخيراً سرپرست گمرك نخل تقي 
)از زير مجموعه هاي استان بوشهر( به تعاوني لنج 
داران اعالم كرده است، حداكثر كاالي مجاز به 

گمرك نخل تقي به تعداد ۳٠ وانت بار مي باشد. 
بر اين اس��اس هر لنج دار مي توان��د محموله اي 
معادل ۳٠ وانت را به عنوان ت��ه لنجي يا كاالي 
ملواني ب��دون اعم��ال تش��ريفات رايج ترخص 
كاالهاي رس��مي از گمرك خارج كند. گفتني 
است، براي ترخيص محموله هاي ته لنجي اوالً 
هيچ نوع ثبت سفارش��ي دريافت نمي شود و به 
همين دليل بح��ث ممنوعي��ت واردات كاالي 
گروه ۴ در آن لحاظ نمي ش��ود. از سوي ديگر در 
ترخيص كاالي ته لنجي حقوق و عوارض دولتي 

نيز وصول نمي شود. 
ترخيص ۳٠ وانت بار ته لنجي با گنجايش و وزن 
تقريبي هر وانت ٢/5تن ال��ي ۳ تن به اين معني 
است كه امكان ترخيص محموله يك لنج شامل 
9٠ تا ١٠٠ تن كاال از گمرك مربوطه بدون طي 
شدن تشريفات عمومي )از جمله چك و بررسي 
ثبت سفارش و غيره( وجود خواهد داشت. عمده 
كاالهايي ك��ه از رويه ته لنجي ي��ا ملواني خارج 
مي ش��وند درگروه ۴ كااليي قرار دارن��د. بر اين 
اساس تنها ميزان حقوق ورودي وصول نشده اي 
كه از اين مسير از دسترس دولت خارج مي شود، 
جالب توجه خواه��د بود. گذش��ته از اين نكته، 
هشدارهاي چندي قبل رئيس كل بانك مركزي 
در خصوص ترخيص كاالهاي ملواني و ته لنجي 

نيز نبايد فراموش شود. 
چندي قبل مديرگمرك بوش��هر گفته بود، اگر 
قرار باش��د محموله اي كه به صورت ته لنجي از 
گمرك خارج ش��ده به اس��تان هاي ديگر برود، 
بايد محموله مذكور به گمرك بازگردد و حقوق 
و عوارض نيز پرداخت شود. اين درحالي است كه 
اگر هدف واردكنندگان ترخيص كااليي باشد كه 
به دليل ممنوعيت واردات امكان ترخيص ندارد به 
هيچ عنوان احتمال بازگشت محموله به گمرك 

وجود ندارد.

مدی�ر عام�ل اتحادی�ه سراس�ري تعاوني هاي 
ش�هري  دس�تباف  ف�رش  تولیدكنن�دگان 
و عش�ایري ایران گف�ت: در كن�ار تحریم هاي 
خارجي قوانین دس�ت و پاگیر داخل�ي و كرونا 
تولید فرش دستباف به شدت كاهش یافته است. 
به گزارش فارس، عبداهلل بهرامي با بيان اينكه فرش 
دستباف حدود ١5درصد به مصرف داخل مي رسد 
و ٨5 درصد آن صادر مي ش��ود، افزود: متأس��فانه 
صادرات فرش كه زماني در دهه 7٠شمسي به سالي 
يك تا ١/٢ميليارد دالر مي رسيد و حتي در سال هاي 
تحريم به طور ميانگين س��االنه ۳٠٠ ميليون دالر 
فرش دستباف صادر مي شد، اما متأسفانه پارسال 
فقط 7٢ ميلي��ون دالر فرش صادر ش��د. در چهار 
ماه اول س��ال جاري فقط ١5 ميليون دالر از محل 
صادرات فرش دستباف نصيب كشور ما شده است كه 
در باالترين برآورد پيش بيني مي شود تا آخر امسال 
حداكث��ر 5٠ ميليون دالر از محل ص��ادرات فرش 
دستباف عايد كشور شود. وي گفت: روند صادرات 
به شدت كاهش يافته كه در كنار تحريم هاي امريكا 
براي فرش ايراني متأسفانه عملكرد و تحريم هاي 
داخلي هم مانند مصوبه بانك مركزي مبني بر تعهد 
پيمان سپاري صادركنندگان فرش باعث ضربه وارد 

شدن به صادرات فرش دستباف شده است. 
به گفته وي، طبق مصوبه بانك مركزي و ش��وراي 

اقتصاد صادركنندگان بايد تعهد بدهند، ارز ناشي 
از صادرات فرش را در س��امانه نيمايي ارائه كرده و 
به دولت تحويل دهند. در حالي كه صادرات فرش 
دستباف ايران اغلب به صورت اماني انجام مي شود 
و اين فرش از كشوري به كشوري ديگر يا از شهري 
به شهري ديگر مي رود و ابتدا يك رقم علي الحساب 
براي فرش از تجار مي گيرند و بعد از چهارالي پنج ماه 
قيمت واقعي فرش را درياف��ت مي كنند. بنابراين 
ارزي كه هنوز به حس��اب صادركنن��ده نيامده را 
چگونه مي تواند در سامانه نيما پيمان سپاري كند. 

به گفته بهرامي از طرفي قيمت م��واد اوليه توليد 
فرش بين ۴٠ تا 5٠ درصد افزاي��ش يافته و قيمت 
هر كيلو نخ ابريشم حدود ١/7تا ١/٨ميليون تومان 
شده  است و بافنده ها چگونه مي توانند اين مواد اوليه 
را بدون داشتن پول تهيه كنند. مديرعامل اتحاديه 
سراسري تعاوني هاي توليدكنندگان فرش دستباف 
ش��هري و عش��ايري ايران در مورد بيمه كارگران 
قاليباف گفت: متأسفانه به دليل عدم تأمين بودجه 
پوشش بيمه  اي قاليبافان درست نشده است، گرچه 
طبق قانون از سال ٨٨ تا 9۳ حدود ۴5٠ هزار قاليباف 
بيمه شدند، اما از آن سال به بعد به علت عدم تأمين 
بودجه بيمه ٢5٠ هزار نفر قاليباف قطع شد و االن 
فقط ٢۳٠ هزار بافنده فرش در كشور تحت پوشش 

بيمه قرار دارد.

كاهش توليد فرش دستباف با قوانين داخليهر ته لنجی بدون عوارض ۳۰ وانت بار است!
  خبر

چپه خوانی مقام عالی وزارت 
ماج��راى كارت س��وخت و دفاع وزير نف��ت از خ��ود در مجلس از آن 
حكايت هاى جالبی است كه در حافظه تاريخی اقتصاد ايران بايد ثبت 
شود. وقتی در مجلس از زنگنه درباره حذف كارت سوخت سؤال شد، 
او گفت كه من كارت س��وخت را حذف نكردم؛ كار دولت بود و او فقط 
اجرا كرده و مجلس وقت هم اعتراضی نداشت، پس او بی تقصير است. 
گويا وزير محترم از خاطر مبارك برده اند كه چگونه به كارت س��وخت 
حمله مي كردند و آن را زائد می دانس��تند كه تنها كارايی اش، »اذيت 

كردن« مردم است.
او كه در ابتداى دولت يازدهم از كارت س��وخت و نقش آن در كاهش 
مصرف سوخت تمجيد می كرد، به يكباره به منتقد اصلی آن تبديل شد 
و همه كار كرد تا كارت سوخت حذف ش��ود. به عنوان مثال زنگنه در 
تاريخ هفتم تير ماه 95 اينگونه كارت سوخت را تخريب كرد: »بهتر است 
يك چيز به شما بگويم، كارى را كه هيچ كس در دنيا انجام نمی دهد و 
تنها ما انجام می دهيم، بايد به آن شك كنيم و برعكس كارى را كه در 
همه جاى دنيا انجام می شود، اگر انجام نداديم نيز بايد به آن شك كنيم. 

هيچ كس در دنيا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نكرده است.«
حتماً آقاى زنگنه به ياد دارند در روزهايی كه يك تنه براى حذف كارت 
سوخت شمشير می زدند، حتی وزارت كشور هم خواستار باقی ماندن 
اين ابزار مديريت مصرف ش��د، فارغ از اينكه م��رغ وزارت نفت يك پا 
داشت. اتفاقاً وقتی دولت با پيشنهاد زنگنه كارت سوخت را حذف كرد، 
مجلس قبل دوباره كارت سوخت را احيا كرد، اما دولت براى آنكه بر سر 
موضع خود بماند، كارت سوخت را با يك نرخی كردن بنزين »عقيم« 
كرد تا عماًل كارايی آن از بين برود؛ با همين زيركی و رندى بود كه زنگنه 

می گويد كارت سوخت حذف نشده بود! 
او راست می گويد، كسی كارت س��وخت را حذف نكرد، ولی مكانيزم 
سوخت گيرى به گونه اى طراحی شد كه عماًل كارت سوخت، يك كارت 
بی خاصيت شود. اما اوج اظهارات عجيب وزير نفت در مجلس، آنجا بود 
كه فرمودند حذف كارت س��وخت تأثيرى بر افزايش مصرف سوخت 
نداشته است! فی الجمله، زنگنه با مطرح كردن چنين ادعايی سعی كرد 
انتقادهاى افزايش شديد مصرف بنزين پس از عقيم سازى كارت سوخت 
را بی ارتباط با تصميم و عقيده  اش بداند و اينگونه جا بيندازد كه مصرف 

به خودى خود افزايش پيدا كرده است.
او بهتر از هر كس ديگرى می داند كه نقش كارت سوخت در مديريت 
مصرف بنزين به چه ميزان بوده است، به طورى كه خودش نيز يكبار به 
آن اعتراف كرده بود. اگر جناب وزير معتقد است حذف كارت سوخت 
ارتباطی به افزايش مصرف بنزين ندارد، پس بهتر است به اين پرسش 
پاسخ دهد كه اگر اين گونه است چگونه با احياى كارت سوخت، ميزان 
مصرف بنزين حداقل ٢٠ ميليون ليتر – پيش از كرونا- كاهش پيدا كرد 
و ظرفيت صادرات بنزين را به ۳٠ميليون ليتر افزايش داده است؟ همان 
بنزينی كه صادر می شود و اين روزها بخش مهمی از درآمدهاى ارزى 
را تأمين می كند. اگر حذف كارت س��وخت تأثيرى بر افزايش مصرف 
بنزين نداشته، پس چگونه است كه احياى آن، يك تنه مصرف بنزين 

را كاهش داده است؟! 
موضوع بسيار ساده تر از آن چيزى است كه بتوان تصورش را كرد؛ زنگنه 
می داند با تصميم و ديدگاهش نسبت به تصميم دولت قبل چه خسارتی 
به كشور وارد كرده و حاال كه اعداد به ميان آمده است، می گويد اصاًل نه 
به من مربوط است و نه ارتباطی به افزايش مصرف دارد. همان گونه كه 
قرارداد فار ١١ با توتال فرانسه و ضرر ۳5 ميليارد دالرى را به گردن نظام 
می اندازد، خود را از حذف كارت سوخت نيز مبرا می داند و به گونه اى 
اظهارنظر می كند كه به نظر می رسد وزير نفت جمهورى اسالمی ايران 

كسی جز او است!
خالصه آنكه متهم نخست بيش از١5٠ هزار ميليارد تومان ضررى كه با 
حذف كارت سوخت به كشور تحميل شده است، كسی نيست جز وزير 
نفت. حاال او هرچند سعي دارد با فرافكنی و انداختن توپ  ها به زمين 
ديگران خود را تبرئه كند، اما روزهاى پاس��خگويی به تصميماتی كه 

چيزى جز ضرر براى كشور نداشته است، دور نيست. 

افزایش ۶۰ درصدی پروازهای بين المللی 
مدیركل رواب�ط  عمومی ش�ركت هواپیمایی جمهوری اس�امی 
ای�ران از رش�د 6۰ درص�دی پروازه�ای بین الملل�ی »هم�ا« در 
تیرماه خب�ر داد و گفت: تیر م�اه امس�ال ۱۰ هزار و ۸۱7 مس�افر 
با ۲۱۱ پ�رواز »هم�ا« در پروازه�ای بین المللی جابه جا ش�ده اند.

حس��ين جهانی در خصوص آخري��ن وضعيت پروازه��اى بين المللی 
هواپيمايی هما به ايرنا اظهار داشت: در پی شيوع ويروس كوويد ١9 در 
دنيا و رعايت پروتكل هاى بهداشتی، ممنوعيت هايی براى ورود مسافر 
به مقاصد پروازهاى بين المللی »هما« از سوى سازمان هواپيمايی اين 
كشورها  اعمال شد كه در نتيجه پروازهاى شركت هواپيمايی جمهورى 

اسالمی ايران به مقاصد بين المللی تا اطالع ثانوى لغو شد.
وى ادامه داد: با سپرى شدن چند ماه و انجام پروازهاى فوق العاده »هما« 
براى بازگرداندن هموطنان مقيم، سرانجام مجوز پروازهاى برنامه اى 
هما به مقاصد لندن، پاريس، آمستردام، ميالن، منچستر، مادريد، وين و 
دوبی صادر شد و افزايش تقاضاى مسافرت براى هموطنان داراى شرايط 

سفر اين مقاصد را به همراه داشت.
مديركل روابط عمومی ايران اير گفت: بر اين اساس در تيرماه امسال، 

تعداد پروازهاى بين المللی هما رشد 6٠ درصدى داشته است.
جهانی تصريح كرد: بررسی عملكرد تيرماه امسال هواپيمايی جمهورى 
اسالمی ايران هما نشان می دهد در اين ماه، تعداد ١٠ هزار و ٨١7 نفر با 
٢١١ پرواز هما در پروازهاى بين المللی جابه جا شده اند كه اين رقم در 

مقايسه با خردادماه ٢۳/5 درصد رشد داشته است.
وى گفت: همچنين در اين مدت حمل بار و پس��ت نيز روند صعودى 
داشته، به طورى كه در تيرماه امسال، مقدار يك ميليون و 76٠ تن بار 
و ۴۴ تن محموله پستی حمل شده كه اين مقدار نسبت به خرداد ماه به 

ترتيب از رشد ٢۴/7 و 5١/٨٠ درصدى برخوردار بوده است.
مديركل روابط عمومی ش��ركت هواپيمايی جمهورى اس��المی ايران 
گفت: در تيرماه سال جارى منچستر )انگليس( به عنوان جديدترين 

مسير پروازى هما برقرار شد.
.....................................................................................................................

ترخيص 4/5  ميليون دستگاه تلفن همراه
میزان گوش�ی تلف�ن هم�راه ترخیص ش�ده ازگم�رک از ابتدای 
س�ال99 ت�ا تاری�خ ۲5ش�هریورماه 4میلی�ون و 45۱ه�زار 
و 763دس�تگاه بود كه نس�بت به مدت زمان مش�ابه س�ال قبل 
رش�د 4۲ درصدی از لحاظ تعداد را به خود اختصاص داده اس�ت.
به گزارش ايلنا، سيدروح اهلل لطيفی، س��خنگوى گمرك گفت: ارزش 
دالرى گوش��ی هاى تلف��ن همراه ترخيص ش��ده تا ٢5ش��هريورماه،  
7۳6ميليون و۴۳٠ هزارو٨٨٠ دالر بوده كه از لحاظ ارزش نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل ١۴١درصد رش��د داشته كه با هزار و ٨۳٢ فقره 
اظهارنامه گمركی  ترخيص شده اس��ت . لطيفی با بيان اينكه ميزان 
واردات موبايل در نيمه اول سال جارى به نسبت مدت زمان مشابه در 
سال 99 رشد چشمگيرى داشته اس��ت، گفت: در مدت زمان ابتداى 
سال 9٨ تا ٢5شهريور سال گذشته ۳ميليون و ١٢۴هزارو 659 دستگاه 
تلفن همراه ب��ه ارزش ۳٠5ميليون و 77ه��زار و ٨٢٢ دالر از گمرك 
ترخيص شده بود و امسال در همين بازه زمانی ۴ميليون و ۴5١هزار و 
76۳ دستگاه تلفن همراه ترخيص شده كه يك ميليون و ۳٢7 هزار و 

١٠۴دستگاه بيشتر از سال گذشته بوده است.

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک


