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ملیحهمرادی

محقق نشدن سهم 25 درصدي تعاون
سال هاست که مقوله رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي توسط مقام 
معظم رهبري مطرح شده است، از اين رو تنها مدلي که مي تواند در شرايط 
تحريم و کاهش درآمدهاي کش��ور را به سمت تحقق عدالت اجتماعي و 
توسعه همه جانبه سوق دهد، بخش تعاون است. تحقق عدالت اجتماعي، 
محروميت زدايي، توزيع عادالنه ثروت، ايجاد اشتغال و رونق توليد در سايه 
ايجاد تعاون امكانپذير خواهد بود. بر اساس اصل 44 قانون اساسي، سهم 
25 درصدي تعاون در اقتصاد براي کشور تعريف ش��ده بود، در حالي که 
اکنون سهم تعاون از اقتصاد کشور حدود 3 درصد است و مقرر شده بود تا 

پايان برنامه ششم توسعه به 25 درصد برسد که محقق نشد. 
طبق قانون اساسي س��هم دولت در اقتصاد 20 درصد، تعاوني ها 25 درصد 
و سهم بخش خصوصي 55 درصد مشخص شده و اين در حالي است که با 
سهم 80 درصدي دولت در اقتصاد ايران فضا براي رشد و توسعه تعاون در 

کشور وجود نخواهد داشت. 
بر اساس آمار موجود، تعاوني ها در تمام حوزه هاي اقتصادي فعال هستند؛ 
از حوزه مصرف و مس��كن گرفته تا حوزه صنعت نفت و پتروش��يمي. 
همچنين بيش از 65 درصد توليدات کش��اورزي توس��ط بخش تعاون 
صورت مي گيرد. در حوزه شيالت و آبزي پروري حدود 95 درصد توليد 
محصوالت توسط تعاوني ها انجام مي ش��ود. در حوزه خدمات، آموزش 
و بهداش��ت و درمان نيز بخش تعاون بسيار فعال مي باش��د. در حوزه 
مرزنش��ينان نيز تعاوني ها موفق عمل کرده اند. بي��ش از 6ميليون نفر 
مرزنشين داريم که در قالب تعاوني فعاليت مي کنند. در زمان تحريم و 
جنگ اقتصادي يكي از شرايطي که دولت مي توانست از آن استفاده کند، 

تأمين نياز کشور از طريق تعاوني مرزنشينان بود. 
   ظرفيت اشتغال بخش تعاون 

ساالنه 100 هزار شغل پايدار در بخش تعاون مي توانيم ايجاد کنيم، به ويژه 
مشاغل زنان، روستاييان و مناطق محروم با بخش تعاون قابل اجراست. 

بخش تعاون ظرفيت خوبي براي ايجاد شغل پايدار و مولد و ارزان قيمت 
دارد. ايجاد هر ش��غل پايدار در بخش تعاون زير 20 درصد هزينه ايجاد 
شغل در س��اير بخش هاس��ت که اگر اش��تغال بخش تعاون با مشاغل 
بخش توليدي مقايس��ه ش��ود کمتر از 10 درصد هزينه ايجاد مشاغل 
در بخش دولتي اس��ت. از طرف ديگر بخش تع��اون در مناطق محروم 
و کمترتوس��عه يافته و مناطق مرزي براي ايجاد اشتغال گره گشاست 
و کمك ش��اياني به ايجاد اشتغال در کش��ور مي کند. در حال حاضر با 
وجود تحريم هاي داخلي و خارجي، امنيت غذايي و سهم 75 درصدي 
توليدات کشاورزي در سايه وجود تعاوني ها برقرار است. همچنين سهم 
65 درصدي حمل و نقل شهري که متعلق به تعاوني هاست از جمله نقاط 
مثبت آنهاست. در حوزه مسكن هم با وجود افزايش چندين برابري قيمت 
مصالح و هزينه ها و دستمزد که مشكالت عديده اي را در اين حوزه ايجاد 
کرده است، حوزه تعاون با تأمين مصالح، به نرخ تعاوني و ارزان تر از بازار 

مي تواند مشكالت را مرتفع کند و رونق را به بازار مسكن بازگرداند. 
طبق آمار رس��مي تعداد تعاوني هاي فعال در حال بهره برداري کشور 
تا پايان س��ال 99 ، حدود 69 ه��زار تعاوني با 57 ميلي��ون نفر عضو و 
يك ميليون و 370 هزار نفر شاغل بوده است. بيشترين ميزان فعاليت 
تعاوني هاي کشور مربوط به رش��ته فعاليت هاي خدمات کشاورزي و 
صنعت به ترتيب با 18 ، 15 و 11 هزار تعاوني اس��ت، از س��ويي ديگر 
بيشترين ميزان اشتغالزايي مربوط به فعاليت مسكن خدمات تأمين 
نياز مصرف کنندگان ب��ه ترتيب با 360، 233، 216 هزار نفر ش��اغل 
است. تحليل هاي رسمي نشان مي دهد بخش مسكن معادل 26 درصد، 
خدمات 17 درصد، تأمين نياز مصرف کنندگان برابر 16 درصد توزيع 

شاغالن در تعاوني هاي فعال کشور را به خود اختصاص داده اند. 
    اهداف تعاون 

رشد اقتصادي، فقرزدايي، اش��تغال مولد، يكپارچگي اجتماعي، تقويت 
کارآفريني و مديريت تمرکز س��رمايه هاي کوچك در قالب سرمايه هاي 

متوسط و کالن از اهداف مهم تشكيل شرکت هاي تعاوني است. 
با توجه به اقتصاد بيمار کشور، دولت س��يزدهم بايد ظرفيت هاي بخش 
تعاوني را براي بهبود معيش��ت و وضعيت اقتص��اد و عدالت اجتماعي در 

دستور کار خود قرار دهد.

بورس و يك روز نوساني ديگر!
بازار س�رمايه روزي پرنوس�ان را پش�ت سر گذاش�ت و شاخص 
كل ب�ورس كه ب�ه ص�ورت پله پل�ه در س�اعات ميان�ي معامالت 
صعودي ش�ده و تا يك ميلي�ون و ۳۶۹ هزار واح�د افزايش يافته 
بود، در س�اعات پايان�ي دوب�اره رون�دي نزولي به خ�ود گرفت. 
به گزارش ايسنا، شاخص کل بورس ديروز با هزارو316 واحد افزايش 
در رقم يك ميليون و 368 هزار واحد ايس��تاد، اين در حالي است که 
ش��اخص کل با معيار هم وزن هزارو855 واحد کاهش يافت و به رقم 
375 هزار و 40 واحد رس��يد. معامله گران اين بازار 423 هزار معامله 
به ارزش 32 هزار و 286ميليارد ريال انجام دادند. در آن س��وي بازار 
سرمايه ش��اخص کل فرابورس با 132واحد کاهش در رقم 19 هزار و 

493 واحد ايستاد. 
........................................................................................................................

سير صعودي قاچاق پارچه
در ماه هاي گذشته ميزان قاچاق پوشاك دوخته شده تغييري نداشته 
اما ميزان کشفيات نشان مي دهد کشفيات پارچه افزايش يافته است؛ 
چراکه اکنون بخشي از مواد اوليه که بايد به طور رسمي تأمين شود، ارز 

آن تأمين نشده و متأسفانه بخشي از آن را قاچاق تأمين مي کند. 
مصطفي پورکاظم شايسته، معاون حقوقي و امور مقابله ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در گفت وگو با مهر در خصوص آخرين وضعيت طرح 
مبارزه با قاچاق پوشاك اعالم کرد: اين طرح در تهران و سراسر کشور 
به صورت مستمر از مهر ماه در حال انجام است. کاالهاي جمع آوري 
شده از آن زمان تاکنون به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
ارس��ال مي ش��ود. پرونده هاي قضايي تعزيرات آن نيز تشكيل شده و 
دستور امحا براي آنها صادر شده است. در ماه هاي گذشته نه تنها براي 
پوشاك، بلكه براي کاالهاي دخاني نيز طرح مقابله اي ما آغاز شده و در 

حال جمع آوري آن هستيم. 
وي ادامه داد: ما زمان آغاز اين طرح اعالم کرديم که 120برند قاچاق 
محرز شناخته شده است اما در ميان آنها چهار برند بيشترين سهم را 
در بازار دارد، مانند کوتون و جين وست و... ما از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تقاضا کرديم تكليف اين چند برند را مش��خص کند. اگر اين 
برندها کاالي ايراني توليد مي کنند، بايد نام خود را نيز به يك برند ايراني 
تغيير دهند و اگر کاالهاي آنها خارجي باشد، به طور کلي فروش پوشاك 

خارجي ممنوع است و نبايد به فعاليت خود ادامه دهند. 
معاون حقوقي و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: وزارت 
صمت در حال بررسي موضوع است اما تاکنون پاسخي در اين باره به 
ما داده نشده است. قرار بر اين بود بر اساس نظر اين وزارتخانه از ابتداي 
آذر ماه به برخورد مناسب با اين چهار برند بپردازيم اما هنوز اين اتفاق 
نيفتاده است. شايس��ته در خصوص ميزان کشفيات قاچاق پوشاك و 
ملزومات آن گفت: ميزان قاچاق پوشاك دوخته شده افزايشي نداشته 
اما طبق مش��اهدات، ميزان قاچاق پارچه جهش پيدا کرده است. آن 
چيزي که ما اطالع داريم از ميزان کشفيات، نشان مي دهد کشفيات 
پارچه افزايش يافته است؛ چراکه اکنون بخشي از مواد اوليه که بايد به 
طور رسمي تأمين شود، ارز آن تأمين نشده است و متأسفانه بخشي از 

آن را قاچاق تأمين مي کند.

كارشناس�ان اقتصادي معتقدند، س�ازمان 
همكاري ه�اي اقتص�ادي )اكو( طي ش�ش 
ده�ه گذش�ته چن�دان موفق نبوده اس�ت، 
زيرا بر مبن�اي نياز واقعي كش�ور هاي عضو 
ش�كل نگرفته اس�ت و ارتباط با كشورهايي 
ك�ه هم س�طح اي�ران و برخ�ي زير س�لطه 
امريكا هس�تند، نمي تواند به توسعه روابط 
اقتصادي كشور مان كمكي كند، مگر اينكه 
س�ران كش�ورهاي عضو »اك�و« در اجالس 
تركمنس�تان برنامه جديدي تدوين كنند و 
روح تازه اي در كالبد بي ج�ان »اكو« بدمند. 
س��ازمان اکو يا همان س��ازمان همكاري هاي 
اقتصادي يك��ي از قديمي ترين س��ازمان هاي 
اقتصادي است که در سال 1341 براي اولين بار 
با نام )آر سي دي( يا همان »سازمان همكاري 
عمران منطق��ه اي« با حضور و محوريت س��ه 
کشور ايران، پاکس��تان و ترکيه پايه ريزي شد. 
مقر اين س��ازمان هم از ابتدا در ايران )تهران( 
تعيين گرديد. بعد از انقالب اس��المي در سال 
1357 فعاليت اين س��ازمان با وقفه اي مواجه 
شد، اما از سال 1364 مجدداً با نام جديد »اکو« 
حيات خود را آغ��از کرد که ام��روز نزديك به 
60 س��ال از تأس��يس اين س��ازمان مي گذرد 
و قريب به 40 س��ال اس��ت که »اک��و« بعد از 
انقالب اس��المي فعاليت خود را آغ��از کرده و 
در حال حاضر 10 کشور هم عضو اين سازمان 
هس��تند. اين س��ازمان هم اکنون با 10 عضو، 

امكاناتي همچون نف��ت، گاز و صنايع بزرگ و 
گوناگوني در اختيار دارد. طبق اساس��نامه اين 
سازمان، »اکو« بايد براي بهبود شرايط توسعه 
اقتصادي پايدار کش��ورهاي عض��و تالش کند 
و براي ح��ذف تدريجي موانع تج��اري در اين 
منطقه نيز فعاليت نمايد. از ديگر اهداف »اکو«، 
تهيه برنامه مشترك براي توسعه منابع انساني 
در اين 10 کشور است. اين سازمان همچنين 
بايد براي تسريع برنامه توس��عه حمل و نقل و 
ارتباطات کش��ورها نيز فعاليت کن��د. با اندك 
مطالعه و بررسي در خصوص ساير سازمان هاي 
اقتصادي منطقه اي در سراسر دنيا و مقايسه آن 
سازمان ها با سازمان اکو به  خوبي در مي  يابيم که 
اکو يكي از ضعيف ترين سازمان هاي اقتصادي 
جهان است که کارنامه قابل قبولي تاکنون ارائه 
نكرده، در صورتي که پس از گذشت شش دهه 
نبايد اين سازمان اينقدر کوچك و فقط 10 عضو 
داشته باشد، بلكه اگر سالي يك کشور هم عضو 
اين س��ازمان مي شد، مي بايس��ت امروز با يك 
سازمان قدرتمند اقتصادي آن هم با حداقل 50 

الي 60 کشور عضو مواجه می شديم. 
   موسايي: نشست هاي اكو در حد شعار 

و حرف باقي مي ماند
رئيس انجمن اقتصاد اس��المي در گفت وگو با 
»جوان« در خصوص خروجي ضعيف سازمان 
اکو در شش دهه گذشته گفت: اين سازمان بر 
مبناي نياز واقعي شكل نگرفته و از آنجايي که 

اقتصاد جهاني تحت تأثير سازمان تجارت جهاني 
و امريكاس��ت و برخي از اعضا مانند پاکستان و 
ترکيه تحت تاثير اين کش��ور هستند، بديهي 
اس��ت که مناس��بات اقتصادي در اين سال ها 
توسعه نيافته باشد. دکتر ميثم موسايي افزود: 
ارتباط با کش��ورهاي هم سطح کمكي به ايران 
نمي کند و به نتيجه مطلوبي نمي رس��يم، زيرا 
نداش��تن برنامه و اس��تراتژي و تأثير امريكا بر 
برخي از کشورهاي عضو اکو موجب شده در اين 
شش دهه اجالس هاي اکو بي نتيجه باشد و عماًل 

دستاوردي براي اعضا نداشته باشد. 
  سبز عليپور: از اكو انتظار معجزه نداريم 
محمدرضا س��بزعليپور، رئي��س مرکز تجارت 
جهاني ايران در گفت و گو با تسنيم به فعاليت 
»س��ازمان اکو« در چند دهه اي که گذش��ت، 
اشاره کرد و گفت: کشورهاي عضو سازمان اکو 
مي توانس��تند در اين چند دهه با هم مبادالت 
تجاري خوبي داشته باشند، اما هيچ وقت آنطور 
که بايد و شايد با هم ارتباط تنگاتنگ اقتصادي 
نداشته اند! طي 60 سال گذشته چندان تحرك 
چشمگير و قابل اس��تنادي بين اعضا در قالب 
»س��ازمان اکو« ديده نش��ده و اگر ه��م روابط 
اقتصادي بين دو کشور عضو مثل ايران و ترکيه 
وجود داش��ته، دو جانبه ب��وده و هيچ ربطي به 

»سازمان اکو« نداشته است. 
وي اف��زود: اين س��ازمان مي توانس��ت يكي از 
س��ازمان هاي اقتصادي بزرگ منطقه اي باشد، 

اما تجربه نش��ان داده برخي از کشورهاي عضو 
چندان روابط سياس��ي خوبي با هم نداشته اند 
مثل کش��ور آذربايجان با ايران که اخيراً با سفر 
معاون نخست وزير آن کش��ور به ايران، ظاهراً 
ابرهاي تي��ره اختالف در حال گذر از آس��مان 
اين دو کشور اس��ت و برخي از کشورهاي عضو 
هم اصاًل اقتصادي ندارند که تأثيرگذار باشند، 
همچون کش��ور افغانس��تان! پس با اين روابط 
سياسي و با اين کش��ورهاي فاقد اقتصاد قوي، 
چندان توقعي نمي توان داش��ت و نبايد انتظار 

معجزه از اين سازمان داشته باشيم. 
سبزعليپور اظهار داشت: فقط در هفتم آذر ماه 
هر سال آن هم تنها به مناسبت سالگرد تأسيس 
»اکو« يادي از اين سازمان مي شود و هر دو سال 
يك بار هم اجالسي با حضور سران عضو صورت 
مي گيرد که پس از اتمام جلس��ه، همه چيز به 

ورطه فراموشي سپرده مي شود.
عليپور خاطر نش��ان کرد: مثاًل چند سال پيش 
براي اين س��ازمان بانكي تحت عن��وان »بانك 
اکو« تعريف و تشكيل ش��د و مدير عاملي هم از 
ايران براي اين بانك انتخاب ش��د که متأسفانه 
در اين سازمان س��ال ها حقوقي گرفتند، اما از 
اجرا و عملياتي ش��دن اين بان��ك تاکنون خبر 
مثبتي به گوش نرس��يده که احتماالً اين بانك 
و بحث مبادالت مالي مشترك کشورهاي عضو 
»اکو« هم از دس��تور کار اين سازمان هم خارج 
شده که هيچ سر و صدا و اسم و رسمي از »بانك 

اکو« نيست. 
وي افزود: بايد اعت��راف کرد که اين س��ازمان 
يك ش��ير بي يال و دمي اس��ت ک��ه از آن فقط 
ن��ام و دبيرخانه اي باق��ي مانده ک��ه هيچگونه 
فعاليت اجراي��ي قابل توجهي از اين س��ازمان 

ديده نشده است. 
رئيس مرکز تجارت جهاني ايران گفت: منابع 
و ظرفيت هاي گس��ترده اقتص��ادي به ويژه در 
بخش هاي معدن، نف��ت و گاز، صنايع مختلف 
و گردشگري کش��ورهاي عضو »سازمان اکو« 
سرمايه ارزش��مندي را در اختيار اين سازمان 
اقتص��ادي منطقه ق��رار داده اس��ت. از طرفي 
جمهوري اس��المي ايران به دليل داشتن مرز 
زميني با پنج کش��ور عضو »اک��و« و دارا بودن 
موقعيت استراتژيك جغرافيايي براي برقراري 
اتصال س��اير اعضا به آب هاي بين المللي و نيز 
به  دليل استقرار دبيرخانه دائمي اکو در تهران 
از موقعيت محوري در اين س��ازمان برخوردار 
است که اگر سران اين س��ازمان همت و اراده 
جدي براي فعال کردن اين س��ازمان را داشته 
باشند، قطعاً اکو مي تواند از اين سازمان ضعيف 
و بي تأثي��ر به يك س��ازمان ق��وي و تأثيرگذار 
منطقه اي مبدل و در واقع »س��ازمان همكاري 
اقتصادي« را متولد کن��د، در غير اين صورت 
اين سازمان به يك نام و يك دبيرخانه نمايشي 

خالصه خواهد شد.

اخي�راً موض�وع پيش�نهاد گم�رك ب�راي 
تعيين تكليف خودروهاي رس�وبي موجود 
در انبارهاي گمرك مطرح ش�ده است، اين 
در حالي اس�ت كه ب�ا وجود گذش�ت زمان 
قانوني و تأكي�د ش�وراي عالي امنيت ملي 
براي كاهش زمان قانون�ي اعمال متروكه از 
پنج به دو ماه، اين خودروها متروكه نش�د. 
طي هفته گذش��ته گم��رك پيش��نهادي را 
براي بررسي در کميس��يون اقتصادي دولت 
و سپس طرح آن در هيئت وزيران به  منظور 
تعيين تكلي��ف خودروهاي رس��وبي با عبور 
از برخي مقررات ارس��ال کرد. بر مبناي اين 
پيشنهاد که پيش نويس آن از سوي معاونت 
فني گمرك ايران ارائه ش��ده اس��ت، امكان 
ثبت سفارش براي خودروهايي که تا 16 دي ماه 
س��ال 1397 قبض انب��ار اماک��ن گمرکي و 
مناطق ويژه و آزاد را درياف��ت کردند، فراهم 

خواهد شد. 
همچنين خودروهايي که تا 16 دي ماه 1397 
داراي قبض انبار بوده و با رويه بانكي تأمين ارز 
شده اس��ت نيز با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 
دريافتي با نرخ س��امانه نيما و با ثبت سفارش 
بانكي قابل ترخيص اس��ت و هر نوع تخصيص 
ارز جديد ب��راي اين ثبت س��فارش ها ممنوع 

خواهد بود. 
براس��اس آماره��اي منتشرش��ده در زم��ان 
حاضر ح��دود 2هزار و 249 دس��تگاه خودرو 
در انباره��اي گم��رك و مناطق آزاد رس��وب 
کرده اس��ت. در يكي از پرونده ه��ا که بيش از 
هزار دستگاه خودرو را شامل مي شود، شرکت 
واردکنن��ده بدون ثبت س��فارش و به ش��كل 
غيرقانوني خودروها را وارد کشور کرده است و 
در زمان حاضر به همين دليل امكان ترخيص 

آن را ندارد. 

حال اين سؤال پيش مي آيد؛ چرا گمرك با وجود 
گذش��ت چندباره مهلت قانوني اين خودروها را 
متروکه اعالم نكرده و آنها را به س��ازمان اموال 

تمليكي اظهار نكرده است؟
ميرمعيني معاون بهره برداري و فروش سازمان 
اموال تمليك��ي در گفت وگو با تس��نيم گفت: 
تمام خودروهايي که در زمان حاضر در گمرك 
دپو شده، متروکه است. همه اين موارد بايد به 
س��ازمان اموال تمليكي اعالم مي شده اس��ت، 
عدم اعالم اين خودروها تخلف است، براساس 
م��اده 24 آيين نام��ه اجرايي گم��رك پس از 
پنج ماه کاالها بايد به س��ازمان اموال تمليكي 

اعالم شود. 
    حداكث�ر مهلت توق�ف كاال در اماكن 

گمركي 2 ماه شد
وي اضاف��ه کرد: در زمان حاضر ش��وراي عالي 
امنيت مل��ي اين زم��ان را به دو م��اه کاهش 

داده است. در نتيجه عدم معرفي و عدم اعمال 
تش��ريفات متروکه درخصوص هر خودرويي 
که هم اکنون در گمرك دپو شده است، تخلف 
اس��ت. اين موارد به دليل گذشت زمان قانوني 
جزو اموال دولت است و گمرك بايد اظهارنامه 

تعيين و به ما ارسال کند. 
بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، مهلت 
توقف کاالهاي وارده به تمامی مبادي ورودي 
کشور، اعم از س��رزمين اصلي يا مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي )که به منظور ورود به سرزمين 
اصلي يا مصرف در مناطق مزبور وارد مي شود( 

دو ماه تعيين شده است. 
ميرمعيني در خصوص چگونگي عدم اظهار 
اين خودروها از سوي گمرك به عنوان کاالي 
متروکه گفت: گمرك ي��ك راه فراري براي 
خود باز کرده است و مي گويد مناطق ويژه و 
مناطق آزاد اين موارد را به ما اعالم نكرده اند 

که بخواهيم به سازمان اموال تمليكي اعالم 
کنيم و اين در حالي است که براساس ماده 
54 آيين نام��ه اجرايي قان��ون امور گمرکي 
به صراحت بيان کرده اس��ت که مناطق آزاد 
يا وي��ژه بايد به  ص��ورت هفتگ��ي کاالها را 
اعالم کنند، حتي اگر کاالي متروکه نداشته 
باشند نيز بايد اعالم کنند که چنين کااليي 

ندارند. 
معاون بهره برداري و فروش س��ازمان اموال 
تمليكي با اش��اره به پيش��نهاد گمرك براي 
ترخيص اين کاالها گفت: اين مسئله سبب 
ايجاد ي��ك رانت ديگر خواهد ش��د. ما اعالم 
کرديم که ب��ه  منظ��ور مقابله با اي��ن رانت، 
حقوق و ع��وارض گمرکي صاحب��ان کاال را 
براساس ارزش نرخ آزاد دالر يا يورو محاسبه 
کنند. در زمان حاضر گمرك مي خواهد اين 
خودروها را با ارز نيمايي ترخيص کند و اين 
اقدام موجب خواهد شد صاحبان کاال ترغيب 
شوند که بروند ماش��ين هاي ديگري بياورند 
و پنج س��ال در گمرك نگه دارند و پس از آن 
شماره گذاري و وارد کش��ور کنند. ما جلوي 
اين اق��دام را در مصوبه خودم��ان گرفتيم و 
به عقيده بنده چنين اقدامي از سوي گمرك 

غيرقانوني است. 
وي تأکيد کرد: گمرك ايران براس��اس قانون، 
بايد خودروها و ديگر کاالهاي رس��وبي را که 
مهلت قانوني تشريفات آن سپري شده و هنوز 
ترخيص نشده است به عنوان کاالي متروکه به 
سازمان اموال تمليكي اعالم کند و عدم تمكين 
از قانون تخلفي آشكار اس��ت، ضمناً ذکر اين 
موضوع نيز خالي از لطف نيست که بحث تفاوت 
قوانين و زمان اعمال متروکه در بنادر و مناطق 
آزاد نيز با تأکيد صريح شوراي عالي امنيت ملي 

عماًل کنار گذاشته بود. 

انتقاد تند سازمان اموال تمليكي از تخلفات گمرك
 چرا بر اساس دستور شوراي عالي امنيت ملي، خودروهاي رسوبي را 

متروكه نكرديد؟ براي اموال دولت، نسخه ترخيص نپيچيد

  گزارش 2

 گران فروشي ميوه و تره بار 
در سامانه »بازارگام«  

مقايس�ه قيمت محصوالت كش�اورزي در ميادين مي�وه و تره بار 
تهران و س�امانه ب�ازارگام )تهران( نش�ان مي ده�د قيمت اغلب 
محصوالت در سامانه بازارگام به شكل سرسام آوري گران تر است. 
به گزارش پاي��گاه خبري »فودپ��رس« در حالي ک��ه وزير جهاد 
کش��اورزي در گفت وگوهاي خود از راه اندازي سامانه بازارگام به 
منظور عرضه مستقيم و هوشمند محصوالت کشاورزي و تنظيم 
بازاري خبر مي دهد اما مشاهدات ما نش��ان مي دهد به جز مرغ و 
تخم مرغ، بسياري از محصوالت کشاورزي از جمله ميوه، سبزي 
و صيفي عرضه ش��ده در س��امانه بازارگام حتي تا دو برابر قيمت 
همان محصول در ميادين ميوه وتره بار تهران است، به عنوان مثال 
پرتقال تامسون شمال که در ميان ميوه و تره بار 9هزارو800 تومان 
است در سامانه بازارگام 26هزار و 600تومان يا نارنگي در ميادين 
12هزار و 600 تومان و در سامانه بازارگام 22هزار و 400 تومان 
درج شده است. به نظر مي رسد وزارت جهاد کشاورزي به عنوان 
متولي توليد و توزيع و اعالم قيمت ها در اين سامانه در درج قيمت 
انواع ميوه و صيفي نظارت بيشتري داشته باشد تا اعتبار و جايگاه 
دولت مردمي س��يزدهم نزد مردم به بهانه برخي سودجويي ها و 

بي تدبيري ها خدشه دار نشود. 
........................................................................................................................
باالترين نرخ تورم در كهگيلويه و بويراحمد 

و اردبيل است
در آب�ان م�اه بيش�ترين ن�رخ ت�ورم ماهان�ه خانواره�اي 
و  كهگيلويه وبويراحم�د  اس�تان هاي  ب�ه  مرب�وط  كش�ور 
اردبي�ل ب�ا ۵ درص�د افزاي�ش و كمتري�ن ن�رخ ت�ورم ماهان�ه 
مرب�وط ب�ه اس�تان كرم�ان ب�ا 1/4درص�د افزاي�ش اس�ت. 
به گزارش مرکز آمار ايران، در آبان ماه 1400عدد ش��اخص کل براي 
خانوارهاي کشور )100=1395( به 373 رسيد که نسبت به ماه قبل 
2/5درصد افزايش نشان مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي کشور مربوط به استان هاي کهگيلويه وبويراحمد و اردبيل 
 با 5 درصد افزايش و کمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  کرمان با 

1/4درصد افزايش است. 
درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( براي خانوارهاي کش��ور 35/7درصد است. بيشترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان کهگيلويه وبويراحمد )46/5درصد( و 
کمترين آن مربوط به اس��تان سيستان و بلوچس��تان )27/9درصد( 
اس��ت. نرخ تورم 12ماهه منتهي به آبان ماه1400 براي خانوارهاي 
کشور به عدد 44/4درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 12ماهه مربوط 
به اس��تان ايالم )52/2درصد( و کمتري��ن آن مربوط به اس��تان قم 
)40 درصد( است. در آبان ماه1400 عدد شاخص کل براي خانوارهاي 
شهري )100=1395( به 368/9رسيد که نسبت به ماه قبل 2/4درصد 
افزايش نشان مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
شهري مربوط به اس��تان اردبيل با 5/1درصد افزايش و کمترين نرخ 

تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با 1/4درصد افزايش است. 
درص��د تغيي��ر ش��اخص کل نس��بت ب��ه م��اه مش��ابه س��ال قبل 
 )ت��ورم نقط��ه ب��ه نقط��ه( ب��راي خانواره��اي ش��هري کش��ور 
35/3درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري 
مربوط به استان زنجان )43/7درصد( و کمترين آن مربوط به استان 

سيستان و بلوچستان )26/6 درصد( است. 
نرخ تورم 12ماهه منتهي به آبان ماه1400 براي خانوارهاي شهري به 
عدد 43/6درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان 

ايالم )51/4درصد( و کمترين آن مربوط به استان قم  است. 
  خانوارهاي روستايي

در آبان م��اه 1400 عدد ش��اخص کل ب��راي خانوارهاي روس��تايي 
)100=1395( به 396/4 رس��يد که نس��بت به ماه قب��ل 2/7درصد 
افزايش داشته است. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
روس��تايي مرب��وط ب��ه اس��تان کهگيلويه وبويراحمد ب��ا 6/1درصد 
 افزاي��ش و کمترين ن��رخ تورم ماهان��ه مربوط ب��ه اس��تان قزوين با 

0/9 درصد افزايش است. 
درصد تغيي��ر ش��اخص کل نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( ب��راي خانوارهاي روس��تايي  37/4درصد 
مي باش��د. بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان 
کهگيلويه و بويراحمد )52/9درصد( و کمترين آن مربوط به استان 

همدان )26/6درصد( است. 
نرخ تورم 12ماهه منتهي به آبان ماه1400 براي خانوارهاي روستايي 
به عدد 48/3درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان 
ايالم )55/7درصد( و کمترين آن مربوط به استان  سيستان وبلوچستان 

)41/9درصد( است. 
........................................................................................................................
وزارت راه: اتمام اعتبار وام وديعه مسكن را 

قبول نداريم 
ثبت ن�ام وام وديع�ه مس�كن در حال�ي ادام�ه دارد ك�ه 
بان�ك مرك�زي از اتم�ام اعتب�ار بانك ه�ا خب�ر داده اس�ت 
و مع�اون وزي�ر راه اي�ن اتم�ام اعتب�ار را قب�ول ن�دارد. 
مدي��ر اداره اعتبارات بانك مرک��زي در گفت وگو ب��ا خبرگزاري صدا 
وس��يما گفت: به نيمي از متقاضيان تس��هيالت وديعه مسكن، وامي 
پرداخت نخواهد ش��د. تاکنون حدود 130 هزار ميليارد ريال، بيش از 
سهميه تعيين شده ستاد کرونا، ثبت نام تسهيالت وديعه مسكن انجام 
شده اس��ت و بانك ها هيچ تعهدي براي پرداخت تس��هيالت بيش از 

سهميه هاي تعيين شده از سوي ستاد کرونا ندارند. 
شهرزاد دانش��مندي با اعالم اينكه س��امانه ثبت نام تسهيالت وديعه 
مسكن از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي اداره مي ش��ود، افزود: علت 
س��ختگيري بانك ها براي پرداخت تس��هيالت وديعه مسكن پرشدن 
سهميه تعيين شده اس��ت. تعداد افراد در صف مانده، دو برابر سهميه 
تعيين شده اس��ت و متقاضياني که موفق به اخذ تسهيالت نشده اند، 

ناراضي خواهند شد. 
وي گفت: با وجود اينكه سهميه تسهيالت 12 درصدي وديعه مسكن 
تكميل شده است، همچنان سامانه ثبت نام اين وام از سوي وزارت راه و 

شهرسازي باز است که منجر به اعطاي تسهيالت نخواهد شد. 
 اين اظهارات در حالي اس��ت که معاون مسكن و س��اختمان وزير راه 
و شهرسازي مي گويد: بر اس��اس آخرين آمار يك ميليون و 685 هزار 
نفر تاکنون براي درياف��ت وام وديعه ثبت نام کرده ان��د و از اين تعداد 
640 هزار نفر به بانك ها معرفي شده اند و 142 هزار نفر هم تسهيالت 

دريافت کرده اند. 
 محمود محمود زاده گفت: در ابتداي سال، مكاتبه اي با ستاد ملي مقابله 
با کرونا براي پرداخت وام وديعه مسكن داشته ايم و اين ستاد تسهيالتي 
براي پرداخت وام وديعه مس��كن به بانك ها در نظ��ر گرفته اند. حدود 
10 هزار ميليارد تومان اعتبار براي وام وديعه مسكن در نظر گرفتند که 
از اين ميزان تنها 45 درصد که معادل 4 هزار ميليارد تومان است، تاکنون 

توسط بانك ها پرداخت شده است. 
 معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: به هيچ عنوان 
اين موضوع مورد قبول نيست که اعتبار بانكي براي پرداخت تسهيالت 
وديعه مسكن به اتمام رسيده اس��ت. ممكن است بين شعب بانك ها 
شعبه اي نياز به تجديدنظر داشته باشد و ما مكاتبه براي تأمين اعتبار 
کنيم، اما اينكه اعتبار همه شعب بانك ها به اتمام رسيده است، به هيچ 

عنوان مورد قبول نيست.

رياست جمهوری

بهناز قاسمی
  گزارش   یک


