
در پي كاهش خريد مي�وه از ابتداي م�رداد ماه، 
ميوه هاي گران تابستاني روي دست عمده فروشان 
و توزيع كنندگان ميوه باقي مانده و درحال فاسد 
شدن اس�ت، به طوري كه اخيراً فيلمي در فضاي 
مجازي منتش�ر ش�ده كه در ميدان اصلي ميوه 
و ت�ره ب�ار پايتخ�ت، عمده فروش�ان ميوه ها را 
روانه س�طل هاي زبال�ه مي كنند. فع�االن بازار و 
مردم از گران�ي قيمت ها در مي�دان اصلي ميوه 
و تره ب�ار گله مي كنن�د و مي گوين�د: »دالالن و 
فرصت طلبان حاضرن�د ميوه ها را راهي س�طل 
زباله كنن�د اما قيمت ه�ا را اندك�ي ارزان نكنند 
تا م�ردم بتوانند خري�داري كنن�د. حتي حاضر 
نيس�تند اين ميوه ه�اي پالس�يده را در اختيار 
مردم ك�م بضاعت ق�رار دهند.« اف�كار عمومي 
همچن�ان منتظر واكن�ش مس�ئوالن مربوطه و 
س�اماندهي بازار ميوه و تره بار پايتخت هستند. 
داس��تان پر غصه گراني ميوه تمامي ندارد. در سال 
جاري توليد انواع ميوه هاي بهاره و تابستانه 1/5 برابر 
نسبت به سال قبل بيشتر شده است اما تقاضاي خريد 
و مصرف ميوه و صيفي از ابتداي تابستان در مقايسه 
با سال هاي قبل به شدت كاهش يافته و طبق گفته 
رئيس اتحاديه بارفروشان از مرداد ماه 5۰ تا ۶۰ درصد 
تقاضا كم شده است. متأسفانه تنظيم بازار ميوه به ويژه 
در تابستان كامالً رها شده است. ميوه هاي داخلي كه 

با آب بسيار آبياري و كود و هزينه نيروی انسانی  توليد 
شده است سه چهار برابر قيمت ميوه های وارداتي به 
دست مصرف كننده مي رسد. البته باغدار نيز منتفع 
نشده و با قيمت بسيار پايين گاهي ارزان تر از قيمت 
تمام ش��ده مي فروش��د. در اين ميان فقط دالالن و 
توزيع كنندگان منتفع مي ش��وند و بس. در گذشته 
مردم خريد هاي عمده شان را از ميادين اصلي ميوه و 
تره بار مراكز استان ها و پايتخت خريداري مي كردند 
به تصور اينكه در اين ميادين كاالي مورد نظرش��ان 
ارزان تر از سطح شهر است، اما چند سالي مي شود كه 
به اصطالح همين ميدان خون مردم را در شيشه كرده 
و روزانه قيمت هاي ميوه را كم و زياد مي كنند. روزهايي 
كه هر نوع ميوه يا هر محصول كشاورزي با حجم باال 
وارد ميدان مي ش��ود يا بار مورد نظر از كاميون هاي 
حمل بار تخليه نمي شود يا اينكه به گوشه اي از ميدان 

منتقل مي شود تا قيمت ها ارزان نشود. 
سال هاس��ت مغازه داران س��طح ش��هر و م��ردم از 
گرانفروش��ي ميوه در بازار اصلي ميوه و تره بار مراكز 
استان ها و پايتخت گله مي كنند. سازمان تعزيرات، 
سازمان حمايت و حتي مديران استاني وزارت صمت 
نيز از ميزان تخلف��ات عمده فروش��ان ميوه و حتي 
ترفند هاي آنها اطالع دارن��د اما در هيچ دولتي براي 
ساماندهي اين بازار عمده فروشي قدمي برداشته نشده 
اس��ت. هرچند هرازگاهي در ايام شب عيد مديران 

سازمان هاي فوق با دوربين رسانه ملي به اين ميادين 
مي روند و خط و نشان هايي براي دالالن و غرفه داران 
فعال در اين ميادين مي كشند اما پس از مدت كوتاهي 

به فراموشي سپرده مي شود. 
  دالل بازی شبانه در بازار ميوه 

دالل بازي و دست به دست شدن بار ميوه از 3 نيمه 
شب تا 8 صبح )زمان ورود خرده فروشان به بازار ميوه( 
باعث افزايش غيرطبيعي قيمت مي شود، به طوري 
كه به عنوان مث��ال در زماني كه ب��ار زردآلو كمتر از 
حد متعارف است چندين دس��ت خريد و فروش و 
با قيمت گران به خرده فروش��ان فروخته مي شود يا 
دالالن تبان��ي كرده و يك نوع مي��وه را كمتر عرضه 
مي كنند تا قيمت ها مرز ۶۰يا 7۰ هزار توماني خود 

را حفظ كنند. 
بر اس��اس يك قانون نانوش��ته  قيمت ميوه در بازار 
عمده فروشي براساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود. 
قانوني كه هيچ نتيجه اي جز »هرج و مرج« به دنبال 
ندارد و در نهايت منجر به گراني بار مي شود. رئيس 
اتحاديه خرده فروش��ان ميوه و تره ب��ار در گفت وگو 
با »ج��وان« دلي��ل گران��ي قيمت ميوه در س��طح 
خرده فروش��ي را گراني بار در عمده فروش��ي عنوان 
مي كند و معتقد است: »همه ساله سه ماهه بهار به 
دليل ورود ميوه هاي نوبرانه قيمت ها گران است اما 
امسال افزايش هزينه دستمزد، حمل و نقل و ساير 

فاكتورهاي اقتص��ادي مانند افزاي��ش قيمت مواد 
غذايي و كاال ها ناخودآگاه بر قيمت ميوه تأثير داشته 
است، اما نكته مهم اين اس��ت كه خرده فروشان نه 
توليدكننده اند و نه نقشي در تعيين قيمت دارند. آنها 
فقط باري را كه توسط عمده فروشان قيمت گذاري 
شده اس��ت خريداري مي كنند و با سود متعارف به 

مردم مي فروشند.«
كارگر تعيين قيمت روزانه ميوه را بر اس��اس عرضه 
و تقاض��ا غل��ط مي دان��د و مي افزايد: »اي��ن نحوه 
قيمت گذاري بازار را دچار آشفتگي كرده و فعاليت 
دالالن را بيش از گذشته افزايش داده است. موضوعي 
كه سال هاس��ت وزارت صمت و جهاد كش��اورزي 
س��عي مي كنند با آن مقابله كنند و متأسفانه موفق 

نشده اند.« 
  ميوه ها اين بار در ميادين روانه سطل زباله ها 

شدند
هر چقدر از تخلفات موجود در ميادين عمده فروشي 
ميوه گفته شود باز هم كم است. اخيراً فيلمي در فضاي 
مجازي منتشر شده كه عمده فروشان در حجم هاي 
باال ميوه هايي را كه روي دستشان مانده و پالسيده 
شده است روانه سطل های زباله  مي كنند. اين فيلم 
توسط ميوه فروشان فعال در ميادين انتشار يافته است 
به اين بهانه كه قدرت خريد مردم به قدري كم شده كه 
توان خريد ميوه ندارند و ميوه ها بايد روانه سطل هاي 
زباله شود. افكار عمومي در واكنش به اين فيلم از گران 
بودن قيمت هاي ميوه در نيمه نخست امسال گله دارند 
و مي گويند: »عمده فروشان حاضرند ميوه ها را فاسد 
كنند اما اندكي قيمت ها را كاهش ندهند. حتي حاضر 
نيستند اين ميوه ها را در اختيار قشر كم درآمد جامعه 
قرار دهند يا در مناطق محروم منطقه توزيع كنند.« به 
عبارت ديگر فرصت طلبان كه به دنبال محكوم كردن 
دولت در كاهش قدرت خريد مردم هستند با انتشار 
اين فيلم خود را محكوم كردن��د، چراكه قطعاً مردم 
قدرت خريد گيالس 15۰ هزار توماني، ش��ليل 8۰ 
هزار توماني و... را ندارند. مسئوالن تعزيرات و سازمان 
حمايت و حتي وزارت صمت بايد بار ديگر وارد ميدان 
شوند و با كنترل ميزان بار ورودي و خروجي از ميدان و 
قيمت هاي تعيين شده براي آن بازار را به دست گيرند 
تا شايد ميوه به تمام اقشار جامعه اعم از فقير و غني 
برسد، چراكه ميوه ديگر كاالي لوكس يا وارداتي نيست 
كه منحصراً به يك عده خاصي برسد و اقشار ضعيف 
و آسيب پذير فقط تماشاگر باشند. قبالً ميوه فروشان 
ميوه هاي لك دار و درجه دو و سه را جلوي مغازه شان 
جمع مي كردند و به اقشار آسيب پذير مي بخشيدند 
يا پول بسيار ناچيزي در قبال آن مي گرفتند. اكنون 
وضعيت بازار طوري شده كه عمده فروشي كه تعيين 
قيمت ميوه را در دست گرفته حاضر است ميوه خود را 
فاسد كند اما قيمت آن را اندكي پايين نياورد تا بارش 

به فروش برسد. 

فع�االن صناي�ع كوچ�ك و متوس�ط در حالي با 
چالش هاي مختلفي دست و پنجه نرم مي كنند كه 
به گفته عضو هيئت  مديره خانه صنعت، معدن و 
تجارت ايران، تدوين راهبرد توسعه صنعتي كشور 
با نگاه به صنايع كوچك مي تواند نقش بزرگي در 
رفع موانع و چالش هاي اين بخش داش�ته باشد. 
به گزارش نب��ض صنعت، ۲1 مرداد ب��ا عنوان »روز 
حمايت از صنايع كوچك« نامگذاري ش��ده است؛ 
صنايعي كه س��هم ۴5 درصدي در اش��تغال بخش 
صنعت دارد و سرمايه گذاري در اين زمينه مي تواند 
نقش عمده اي در ايجاد اشتغال، تقويت توليد، افزايش 

درآمد سرانه و كاهش فقر داشته باشد. 
  چالش عدم شفافيت

آرمان خالقي، عضو هيئت  مديره خانه صنعت، معدن 
و تجارت ايران درباره چالش هاي فعلي صنايع كوچك 
با بيان اينكه دسترسي ها و امكانات براي شروع به كار 
يك واحد صنعتي كوچك محدود است، گفت: »نبود 
اطالعات و آمار درس��ت و دقيق از تعداد واحدهاي 
توليدي كوچك و ميزان تقاضا در اين حوزه راه را به 
بيراهه خواهد كشاند و نهايتاً نه  تنها خود آن واحد، 
بلكه تع��داد ديگري از واحده��اي صنعتي نيز قطعاً 

ورشكسته خواهند شد.«
وي، فراهم شدن محيط مساعد براي كسب  و كار و 
رفع بروكراس��ي ها را ضروري دانست و افزود: »يكي 
از قواعد صنعت و توليد اين است كه تيراژ كم، هزينه 
توليد را باال مي برد، بنابراين هرچقدر واحد كوچك تر 
و تيراژ توليد كمتر باش��د قدرت رقاب��ت در بازار هم 

پايين تر مي آيد.«
خالقي درباره مش��كالت بازار صناي��ع كوچك نيز 
گفت: »بازار داخلي نسبت به بازارهاي خارجي يك 
بازار محدود است و ما فرصت بازارهاي جهاني را در 
س��ال هاي اخير به داليلي از جمله تحريم از دست 
داديم، ضمن اينكه قيمت تمام ش��ده و هزينه هاي 
تحميلي به بخش توليد نيز باال رفته است. واحدهاي 
كوچك و متوسط صنعتي بايد در امتداد زنجيره هاي 
ارزش و تحت حمايت واحدهاي بزرگ قرار گيرند تا 
قدرت رقابت پيدا كنند. متأسفانه هنوز راهبرد توسعه 
صنعتي كشور تدوين نشده است اما در زماني تدوين 
چنين راهبردي بايد نقش و س��هم صنايع كوچك 
در توسعه صنعتي كش��ور ديده و مشخص گردد و 
امكاناتي در اختيار آنها گذاش��ته شود. دستگاه هاي 
خدمات رسان بايد تكاليف خود را نسبت به صنايع 

كوچك انجام دهن��د و در صورت عدم انجام  وظيفه، 
مدعي العموم ورود پيدا كند.«

  حمايت از صنايع كوچ�ك در برنامه هفتم 
توسعه لحاظ شود

همچنين علي جدي نايب  رئيس كميسيون صنايع 
و معادن مجلس، تأمين سرمايه در گردش و تأمين 
مواد اوليه را به  عنوان دو مشكل اصلي و بزرگ صنايع 
كوچك كش��ور عنوان كرد و گفت: »صنايع كوچك 
معموالً در صنايع پايين دست و زنجيره هاي مختلف 
قرار مي گيرند. ما در بازديدهايي كه از صنايع كوچك 
داشتيم به اين نكته پي برديم كه بزرگ ترين مشكل 
تأمين سرمايه در گردش و مواد اوليه است و بحث هاي 

مربوط به بازار كمترين مشكل آنهاست.«
نايب  رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: 
»جذابيت صادرات مواد اوليه در زنجيره مياني خيلي 
بيشتر است تا اينكه بخواهند آن را در اختيار صنايع 
پايين دست قرار دهند، بنابراين اكثر واحدهاي كوچك 
صنعتي براي تأمين مواد اوليه كه در زنجيره مياني 

است مشكل دارند.«
  مشكالت كليدي سازمان صنايع كوچك

رضا غالمي، معاون برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك 
و شهرك هاي صنعتي نيز حمايت از صنايع متوسط و 
كوچك در برنامه هفتم توسعه كشور را خواستار شد و 
گفت: »سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
دو مأموريت ويژه دارد؛ نخس��ت حماي��ت از ايجاد 

زيرساخت ها و دوم توسعه و حمايت از صنايع كوچك 
و متوسط. يكي از مشكالت، موانع قانوني و زيرساختي 
است. اين سازمان وظيفه دارد زيرساخت هاي الزم را 
براي سرمايه گذاري و اشتغال پايدار در مناطق به ويژه 

مناطق محروم و كمتر توسعه يافته ايجاد كند.«
وي ادامه داد: »ما قوانين باالدستي داريم كه وظايف 
دستگاه ها را در اين حوزه مشخص كرده مانند ماده 
5۴ قانون احكام دائمي توسعه كشور و ماده 81 قانون 
الحاق كه مي گويد خدمات بايد توسط دستگاه هاي 
خدمات رسان مانند وزارت نيرو ارائه شود، اما در حوزه 

اجرا با مشكالت زيادي مواجهيم.«
غالمي وجود موانع بازار براي واحدهاي صنعتي به علت 
عدم اطالع كافي از نيازهاي بازار را به عنوان چالش دوم 
مطرح كرد و گفت: »موانع مالي و تس��هيالت و عدم 
دسترسي به اطالعات نيز از ديگر مشكالت واحدهاي 

صنعتي است.«
وي از نمايندگان مجلس تقاضا كرد حمايت از صنايع 
متوس��ط و كوچك را در برنامه هفتم توسعه كشور 
لحاظ كنند و بحث هاي زيرساختي و خوشه سازي را 

در تكميل حلقه هاي مفقوده جدي بگيرند. 
  چالش تأمين برق صنايع كوچك

محمد موسوي، رئيس هيئت  امناي خانه صنعتگران 
ايران نيز اس��تفاده از انرژي پاك براي برق رساني به 
واحدهاي صنعت��ي را به جاي قطعي ب��رق ضروري 
دانست و اظهار داشت: »متأسفانه ما غيركارشناسي به 

سمت صنايع كوچك رفته ايم. ما در صنايع به  قدري 
توليد كرده ايم كه نياز كش��ور نبوده است، به طوري 
كه در بخش هايي ش��ش تا هفت برابر مصرف توليد 
كرده ايم بدون اينكه بازار الزم را براي آن ايجاد كنيم.« 
رئيس هيئت  امناي خانه صنعتگ��ران ايران با انتقاد 
از اينكه دولت زنجيره توليد را رعايت نكرده اس��ت، 
گفت: »اولين بحران صنايع كوچك نبود الگوي توليد 
است و چالش دوم هم سود مضاعف و جرائم فراوان 
تسهيالت بانكي است كه در اختيار توليدكنندگان 

قرار مي گيرد.«
موس��وي با تصريح بر اينكه قانون براي صنعت اجرا 
نمي شود، افزود: »متأسفانه مديران منطقه اي صنايع 
در مناطق مختلف كشور سليقه اي و قبيله اي تصميم 
مي گيرند، به طوري كه با تغيير فرماندار يك منطقه، 

الگوي صنعت آن منطقه هم تغيير مي كند.«
وي معضالت قانوني را از جمله مشكالت صنعت و سد 
معبري براي توسعه اقتصادي كشور دانست و افزود: 
»يكي از مشكالت ما اين است كه قانونگذارانی كه در 
حوزه صنعت قانون وضع مي كنند، متخصص صنعتي 
نيستند و اين در حالي است كه بزرگ ترين شاكله و 
چرخه اقتصادي كشور ما صنعت است و بنابراين بهتر 
است صنعتگران براي دوره هاي مجلس نامزد شوند و 
به اين حوزه ورود پيدا كنند. مشكل بعدي اين است 
كه برخي افراد كه كارش��ناس و متخصص نيستند، 

مديريت اجرايي صنايع را بر عهده مي گيرند.«
موسوي تصريح كرد: »وقتي سازمان تأمين اجتماعي 
به خودش حق مي دهد آب و برق يك واحد توليدي با 
۹۰۰ كارگر را به خاطر بدهي معوق قطع و مديرعامل 
سيستم را ممنوع الخروج كند قطعاً كسي حاضر به 

سرمايه گذاري در صنعت نمي شود.«
وي از نمايندگان مجلس خواست به اين حوزه ورود 
كرده و مش��كالت قانوني صنايع كوچك و متوسط 

را حل كنند. 
موسوي تأكيد كرد: »دولت و مجلس بايد سيستمي را 
براي رفع گلوگاه ها در اين حوزه ايجاد كنند و از بخش 
خصوصي و متخصصان مشاوره بگيرند، در غير اين 

صورت اقتصاد كشور توسعه پيدا نخواهد كرد.«
به نظر مي رسد صنايع كوچك و متوسط اين روزها 
با چالش هاي مختلفي روبه رو هستند كه تدوين يك 
برنامه باالدستي مانند راهبرد توسعه صنعتي با نگاه به 
صنايع كوچك مي تواند نقش مهمي در رفع چالش ها 

و توسعه اين بخش داشته باشد. 

مشکالت بزرگ در صنایع کوچک
 رئيس هيئت  امناي خانه صنعتگران ايران: متأسفانه ما غيركارشناسي به سمت صنايع كوچك رفته ايم. ما در صنايع به  قدري توليد كرده ايم 

كه نياز كشور نبوده، به طوري كه در بخش هايي 6 تا 7برابر مصرف، توليد كرده ايم، بدون اينكه بازار الزم را براي آن ايجاد كنيم
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میگندانیماماارزاننمیکنیم!
 عمده فروشاني كه تعيين قيمت ميوه را در دست گرفته اند، حاضرند ميوه خود را فاسد كنند اما قيمت آن را 

اندكي پايين نياورند. اين داستان ادامه دار و حل نشده بازار ميوه در سال های اخير است

ولخرجتريندولتايران
بهروايتآمارصندوقبینالملليپول

آماره�اي صن�دوق بين الملل�ي پ�ول از ش�يب تن�د هزينه هاي 
دولت قب�ل در ايران به س�مت باال حكاي�ت دارد و اي�ن دولت را 
ولخرج ترين دولت ايران از س�ال 1۹۹۰ به اين سو معرفي  مي كند. 
به گزارش ايرنا، بررسي آمار منتشر شده توس��ط صندوق بين المللي 
پول از ميزان هزينه كرد دولت هاي ايران طي سال هاي 1۹۹۰ تا ۲۰۲1 
نشان مي دهد دولت قبل به لحاظ ريالي ولخرج ترين دولت ايران طي 
اين سال ها بوده و هزينه كرد دولت هاي يازدهم و دوازدهم طي سال هاي 

۲۰1۴ تا ۲۰۲1 با شيب تندي افزايش يافته است. 
در حالي هزينه هاي دولت ايران در س��ال پي��ش از آغاز فعاليت دولت 
يازدهم 1۴1هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در سال پاياني فعاليت 
دولت دوازدهم به 7۶1 هزار ميليارد تومان مي رسد، يعني طي هشت 

سال هزينه كرد دولت در ايران حدود 5/5 برابر شده است. 
بر اساس آمار صندوق بين المللي پول، طي سال هاي ۲۰1۴ تا ۲۰1۹ 
شاهد روند افزايشي نس��بتاً منظمي در هزينه هاي دولت قبل بوده ايم 
اما در دو سال پاياني فعاليت اين دولت جهش قابل  مالحظه اي در رقم 

هزينه هاي دولت ثبت شده است. 
بر اساس اين گزارش در سال ۲۰۲۰ هزينه هاي دولت ايران با رشد 35 
درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه  مي شود و به 513 هزار ميليارد 
تومان  مي رسد. در سال ۲۰1۹ هزينه هاي دولت ايران 37۹ هزار ميليارد 

تومان اعالم شده بود. 
به رغم رشد قابل توجه 35 درصدي هزينه هاي دولت دوازدهم در سال 
۲۰۲۰، ميزان هزينه هاي اين دولت در سال ۲۰۲1 نيز رشد قابل توجه 

۴8 درصدي را تجربه  مي كند و به 7۶1 هزار ميليارد تومان  مي رسد. 
ميزان هزينه هاي دولت ايران در سال ۲۰1۴، 173هزار ميليارد تومان، 
در س��ال ۲۰15، 1۹7هزار ميليارد تومان، در سال ۲۰1۶، ۲۴5هزار 
ميليارد تومان، در سال ۲۰17، ۲8۶هزار ميليارد تومان و در سال ۲۰18 

نيز 3۲۹هزار ميليارد تومان اعالم شده است. 
 

اجرايطرحمردميسازييارانهها
راهكاريبرايسالمسازيشبكهتوزيع

قائم مقام وزير صنعت، مع��دن و تجارت در امور بازرگاني با اش��اره به 
دس��تاوردهاي طرح مردمي س��ازي و باز توزيع عادالنه يارانه ها گفت: 
اجراي اين طرح باعث شناس��ايي دهك هايي با درآمد پايين تر شده و 

همچنين شبكه توزيع سالم تر و بدون رانت كار خواهد كرد. 
به گزارش وزارت صمت، محمدصادق مفتح با اش��اره به دستاوردهاي 
طرح مردمي سازي و بازتوزيع عادالنه يارانه ها اظهار داشت: اين طرح از 
ايجاد مفاسد و رانت در تأمين ارز سوبسيدداري كه در اختيار نظام هاي 

مختلف وارداتي و توليد قرار مي گيرد، جلوگيري مي كند. 
وي با اشاره به حلقه هاي متعدد ايجاد شده از واردات مواد اوليه توليد تا 
تحويل محصول به دست مصرف كننده افزود: به عنوان مثال نهاده هاي 
دامي كه در اختيار مرغ��داران قرار مي گيرد پنج يا ش��ش حلقه را طي 
مي كند، لذا اختصاص ارز يارانه اي به واردكننده مواد اوليه به عنوان اولين 
حلقه، زمينه ايجاد فساد سيستماتيك و سازمان يافته را فراهم مي نمايد. 
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني با ابراز تأسف از اينكه طي سال هاي 
گذش��ته ش��اهد رانت هاي بزرگي در اين زمينه بوده اي��م، تصريح كرد: 
به ميزاني كه كش��ور متحمل هزينه براي تأمين ارزهاي ارزان مي ش��د، 

مصرف كننده هاي نهايي كه گروه هدف دولت بودند، منتفع نمي شدند. 
مفتح با تأكيد بر اينكه در همه جاي دنيا به حلقه نهايي كه توليدكننده 
اس��ت يارانه داده مي ش��ود، افزود: اجراي اين طرح باعث شناس��ايي 
دهك هايي با درآمد پايين تر ش��ده و همچنين شبكه توزيع سالم تر و 

بدون رانت كار خواهد كرد.
 

مرجعقضاييدستورفوريتعیینتكلیف
خودروهايلوکسراصادرکرد

طبق اعالم مديرعامل سازمان اموال تمليكي، طي بازديد اخير رئيس 
قوه قضائيه از بندر بوشهر، دستور تعيين  تكليف فوري خودروهاي 
دپو شده صادر شده است و احتماالً به زودي وضعيت آنها مشخص 
خواهد شد. اين خودروها بنا به ش�رايطي كه دارند ممكن است به 
ضبط دولت درآمده يا ترخيص و به صاحبان كاال تحويل داده شوند. 
در سفر اخير رئيس قوه قضائيه به بوشهر دستوراتي براي تعيين تكليف 
خودروهاي لوكس دپو شده در گمرك صادر شد. اين اولين بار نيست 
كه مقام مسئولي از وضعيت خودروهاي دپو شده بازديد و دستور تعيين 
تكليف آنها را صادر كرده اس��ت، ولي براي اين حدود ۲۲۴۹ دستگاه 
باقيمانده در نهايت به نتيجه مشخصي نرسيده و همچنان در گمرك 
خاك مي خورند. از سال ها پيش و قبل از ممنوعيت واردات خودرو در 
س��ال 13۹7، بيش از 1۲هزار خودرو وارد و در گمرك دپو شده كه با 
اعمال ممنوعيت فرصت ترخيص پيدا نكرده و در نهايت با چند مصوبه 
و تمديد زمان، از دي ماه 13۹7 تا ش��هريور 13۹۹ تعداد زيادي از آن 
ترخيص شده است، اما حدود ۲۲۴۹ دستگاه به داليل مختلف، ترخيص 
نشده و مدت هاست در گمرك مانده اس��ت. بخشي از خودروها داراي 
پرونده قضايي اس��ت كه طبق مصوبه قبلي هيئت دولت براي تعيين 
تكليف اين خودروها، براي آنهايي كه داراي پرونده قضايي هستند، قيد 
زماني مطرح نيست و هر زمان كه رأي مرجع قضايي صادر شود امكان 
برگشت به صاحب كاال را خواهند داشت. حدود هزار دستگاه فاقد ثبت  
سفارش هستند كه حتي اگر مهلتي براي تعيين  تكليف آنها مشخص 
شود، ولي سامانه ثبت سفارش را وزارت صمت باز نكند، امكان ترخيص 
ندارند. همچنين بخشي از اين خودروها، امريكايي يا ساخت امريكاست 

كه امكان ورود به كشور را نداشته و بايد مرجوع يا امحا شود. 
عبدالمجيد اجتهادي، مديرعامل سازمان اموال تمليكي در گفت وگو با ايسنا، 
در رابطه با اينكه در جريان سفر اخير رئيس قوه قضائيه به بوشهر، درباره 
خودروهاي وارداتي كه از سال ها پيش در گمرك مانده و تعيين تكليف نشده 

است چه مسائلي مطرح و مورد توجه قرار گرفت، توضيح داد. 
وي گفت: يكي از مسائلي كه مورد انتقاد رئيس قوه قضائيه قرار گرفت 
اين بود كه حدود پنج سال از توقيف و نگهداري اين خودروها گذشته  
است، ولي همچنان در شرايط آب و هوايي نامناسبي قرار دارند و بخشي 
از ارزش خود را از دست داده و تعيين تكليف نشده اند، از اين رو دستور 

بررسي فوري وضعيت خودروها صادر شده است. 
اين مقام مسئول در سازمان اموال تمليكي درباره وضعيت خودروهاي 
دپو شده نيز گفت: بخشي از اين خودروها داراي پرونده قضايي است 
كه اميدواريم به زودي به سرانجام برسد و با صدور رأي، تعيين  تكليف 
شود. ممكن است با رأي صادره، خودرو به ضبط دولت درآيد يا اينكه 

رأي برائت صادر و به صاحب خودرو استرداد شود. 
معاون وزير اقتصاد اين را هم گفت كه بخشي از اين خودروها فاقد ثبت 
 سفارش هستند كه امكان ترخيص نداشته اند، با اين حال با دستور اخير 

رئيس قوه قضائيه، احتماالً به زودي  تعيين تكليف شوند. 

ورودبانكمرکزيبهپروندهبدهكاران
تسهیالتکالنبانكها

بانك مركزي اعالم كرد با بانك هايي كه طي ساليان گذشته در موضوع 
بدهكاران كالن بيش  از حد به اف�راد وام داده ان�د، برخورد مي كند. 
به گزارش تسنيم، بانك مركزي اعالم كرد: اين بانك از معرفي بانك ها 
و افرادي كه در سال هاي گذش��ته به كرات به افراد مرتبط با خود وام 

داده اند، به هيئت انتظامي بانك ها خبر داد. 
بر اساس تعاريفي كه در سامانه سمات بانك مركزي انجام شده است 
افراد متخلف )بدهكاران كالن( نيز ديگر نمي توانند تسهيالت جديدي 
دريافت و تس��هيالت قبلي را هم بايد در يك برنامه زماني مش��خص 

تسويه كنند. 
بر اساس اين گزارش بانك مركزي براي نخستين  بار در 31 فروردين ماه 

ليست ابر بدهكاران بانك هاي دولتي و خصوصي را منتشر كرد. 
رئيس كل بانك مرك��زي پيش از اي��ن نيز گفت: از اين پس ليس��ت 

بدهكاران بانكي در پايان هر فصل به روزرساني مي شود. 

ناهماهنگيدروزارتصمتباعثتعلل
درعرضهسهامدولتدرخودروسازانشد

يك عضو ناظ�ر مجل�س در ش�وراي عال�ي ب�ورس ناهماهنگي 
در وزارت صم�ت را عل�ت تعل�ل در عرض�ه س�هام دول�ت 
در دو ش�ركت خودروس�ازي اي�ران خودرو و س�ايپا بي�ان كرد. 
محسن عليزاده در گفت وگو با ايس��نا درباره علت تعلل در عرضه سهام 
دولت در ايران خودرو و سايپا گفت: متأسفانه وزارت صمت به رغم انتظار ما 

نتوانسته است براي به تعادل رساندن بازار خودرو به درستي عمل كند. 
وي توضيح داد: يك��ي از راه هاي متعادل س��ازي بازار خ��ودرو عرضه 
س��هام ش��ركت هاي خودروس��ازي در ب��ورس و همچني��ن عرضه 
 خودرو در بورس كاالس��ت. در هر دو مورد وزارت صمت بس��يار زياد 

مقاومت مي كند. 
اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس بيان كرد: اينكه ش��اهد وقفه 
عرضه سهام خودرو در بورس هستيم به ناهماهنگي در وزارت صمت 
برمي گردد. همچنين ب��ا وجود وعده هاي مك��رر وزارت صمت باز هم 
خودرو در بورس كاال عرضه نمي شود كه ناشي از وجود تعارض منافع و 

ناهماهنگي در اين وزارتخانه است. 
عليزاده گفت: دست هاي پش��ت پرده اي كه در دالالن عرضه خودرو 
وجود دارد، موجب شده است هم ش��ركت هاي خودروسازي عملكرد 
موفقيت آميزي نداشته باشند و هم اينكه مردم از وضعيت خودروهاي 
داخلي ناراضي باش��ند. به نظر مي رسد فش��ار دالالن، واسطه گران و 
سوداگران بازار خودرو باعث شده اس��ت وزارت صمت از برنامه اصلي 

خود منحرف شود. 

بدترينوضعافزايشحقوقها
درانگلیسدريكصدسالگذشته

گزارش�ي  ط�ي  انگلي�س  تج�اري  اتحاديه ه�اي  كنگ�ره 
اي�ن كش�ور  افزاي�ش دس�تمزدها در  ن�رخ  اع�الم ك�رد 
امس�ال 8درص�د پايين ت�ر از ن�رخ ت�ورم خواه�د ب�ود. 
به گزارش ف��ارس به نقل از راش��اتودي، كنگ��ره اتحاديه هاي تجاري 
انگليس طي گزارش��ي گف��ت: نرخ افزايش دس��تمزدها ب��راي مردم 
انگليس امسال به 8 درصد كمتر از نرخ تورم در اين كشور خواهد رسيد 
كه بدترين شرايط در يكصد سال گذشته است. بر اساس اين گزارش 
استانداردهاي زندگي در انگليس با رقم بي سابقه 75/7 درصد براي سال 
جاري عقب نشيني خواهد كرد،  چراكه بانك مركزي انگليس پيش بيني 
كرده است نرخ تورم تا پايان امسال به 13درصد افزايش خواهد يافت، اما 

نرخ دستمزدها فقط ۲5/5 درصد باال خواهد رفت. 
اين كنگره مي گويد از دهه 1۹۲۰ به بعد حقوق بگيران در اين كش��ور 
چنين شرايط بدي را                            تجربه نكرده اند. ارزيابي ها حاكي از آن است كه 
افزايش دستمزدها در انگليس فقط ۲۰درصد فشار ناشي از افزايش تورم 

در اين كشور را                            به دوش خواهد كشيد. 
در گزارش كنگ��ره اتحاديه هاي تجاري انگليس آمده اس��ت: آخرين 
باري كه فاصله ت��ورم و افزاي��ش حقوق ها اين قدر باال ب��ود مربوط به 
 س��ال 1۹۲۲ مي ش��د. در س��ال 1۹۴۰ هم اين فاصله به ۲/7 درصد 

رسيده بود. 
فرانسيس اوگادي، دبير اين كنگره مي گويد: دولت بايد اقتصاد را                            به حالت 
تعادل بازگرداند. بخش قابل توجهي از سود به جيب ثروتمندان مي رود و 

دستمزد كارگران و درآمد خانوارها خيلي كم افزايش مي يابد. 
 

کمكآذربايجان
بهقزاقستانبرايصادراتنفت

ق�رار اس�ت ط�ي هفته ه�اي آين�ده قزاقس�تان ص�ادرات نفت 
ب�ه اروپ�ا را از طريق خط لول�ه عب�وري از آذربايجان آغ�از كند. 
به گزارش فارس به نقل از رويترز، س��ه منب��ع آگاه اعالم كردند پس 
از تهديد روس��يه به بس��تن خط لوله عبوري از اين كش��ور براي نفت 
قزاقستان، حاال اين كشور به فكر صادرات نفت به بازار جهاني از طريق 

خط لوله عبوري از آذربايجان افتاده است. 
قزاقستان بيش از يك درصد نفت عرضه شده به بازار جهاني را                            تأمين 
مي كند و روزانه ۴/1 ميليون بشكه صادرات نفت دارد. حدود ۲۰ سال 
است كه قزاق ها نفت خود را                            از طريق خط لوله عبوري از روسيه به بندر 
نووروسيسك، در حاشيه درياي سياه منتقل مي كنند و اين نفت سپس 

راهي بازار جهاني مي شود. 
در ماه جوالي دادگاهي در روسيه تهديد به بستن اين خط لوله كرده 
بود و همين امر دولت قزاقستان را                            به سمت يافتن مسيرهاي جايگزين 

براي صادرات نفت به بازار جهاني انداخت. 
البته بايد گفت هيچ كدام از اين جايگزين ه��ا نمي تواند به اندازه خط 
لوله عبوري از روسيه براي قزاق ها كاركرد داشته باشد. همين مسئله به 

افزايش نوسان در بازار جهاني منجر خواهد شد. 
يك منبع آگاه نزديك به شركت نفت دولتي قزاقستان گفت اين كشور 
در حال مذاكره با آذربايجان براي صادرات ساالنه 5/1 ميليون تن نفت از 
طريق خط لوله عبوري از اين كشور به سمت بندر جيهان تركيه است. 
                                                 قرار است قرارداد مربوط به اين توافق در طرح اواخر ماه جاري امضا و 
سپس روند صدور نفت قزاقس��تان از طريق خط لوله باكو - تفليس - 
جيهان آغاز شود.                                                                                        البته ميزان استفاده قزاق ها از اين خط لوله تنها 3۰ 
هزار بش��كه در روز خواهد بود كه در برابر صادرات روزانه ۴/1 ميليون 

بشكه اي اين كشور بسيار ناچيز است.
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