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قیمت سکه و ارز ) به تومان(

سیاست هاي غلط دولت دلیل رکود اقتصادی است
آرمان

محمدقلی يوسفی، اقتصاددان اصالح طلب، به اين روزنامه گفت: يك 
بحران اقتصادي اكنون در كشور ايجاد شده كه همه ناشي از سياست هاي 
غلط دولت است. دولت بايد به خاطر اين سياست هاي غلط خودش آنها 
را اصالح كند و بپذيرد كه اشتباه كرده است، چون نمي تواند با راه اندازي 
بعضي جريان هاي فرعي شانه خالي كند و بگويد مشكل از چيزهاي ديگر 
است. من فكر مي كنم درباره اين مشكل بايد آنها پاسخگو باشند. بنابراين 
سياست هاي غلط دولت باعث شده است كه ما در ركود عميق فرو برويم، 
سياســت هاي غلطي كه چند سال گذشته دولتمردان انجام دادند، باعث 
شد امروز به اين وضعيت ركود و تورم در صنعت و كشاورزي دچار شويم. 
همچنين قدرت خريد مردم پايين آمد كه بالطبع باعث كاهش خريد شد. 

اكنون نبايد اين مسائل را به اينگونه كمپين ها نسبت دهيم....
كســاني منافع شان در اين اســت كه به واردات خودرو دامن بزنند 
و صنايع ما را تخطئه كنند. اين هنر نيســت در واقع آن كساني كه اين 
جنجال ها را راه مي اندازند بايد راه حل ارائه كنند كه ريشــه مشــكالت 
كجاست و چگونه مي شود يك صنعت خوب را داير كرد. اينكه يك عده اي 
پولي بگيرند و در شبكه هاي اجتماعي چنين تصويرهايي از توليدات داخلي 
ارائه دهند به نظر من منصفانه نيست؛ شايد كسايي كه مي خواهند ريشه 
توليد را بزنند راه ديگري بهتر از اين پيدا نكرده اند. بهتر است به اين چيزها 
دامن زده نشود. درست است كه توليدات داخل كيفيتشان پايين است و 
خودروسازان نتوانسته اند مديريت خوبي در صنعت خودرو داشته باشند، 

اما راه حل اين نيست كه ما به واردات دامن بزنيم....
تجار و دالالن خودروهاي لوكس مي خواهند فضا را به نفع خودشان 
عوض كنند و عده اي پول مي گيرند دســت به ايــن كار بزنند؛ بنابراين 
رسانه ها بايد خيلي عاقل تر باشند كه در دام اينگونه غوغاساالري اي قرار 
نگيرند. بنابراين اينها مهم نيســتند. در هر جامعه اي از اينگونه اتفاق ها 
مي تواند بيفتد.اينكه جامعه اي آزاد باشد و دموكراسي در آن وجود داشته 
باشــد و همه بايد حرفشان را بزنند، عيبي ندارد، اما راه انتقاد اين است 

كه بشود اصالح كرد. 
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي اضافه مي كند: اينكه گفته شود 
خودروسازها قيمتشان را باال برده اند و خودرو بي كيفت مي سازند، درست 
است اما بايد سياستي را پيشنهاد داد كه اين ضعف ها اصالح شود. من فكر 
مي كنم صنعت خودرو مي تواند تغييرات درستي در شكل دهي سازمان 
توليد و مديريت داشته باشد و هزينه را پايين بياورد اما راهش اين نيست. 
ما براي خيلي چيزها مي توانيم اعتراض كنيم و رسانه ها هم بايد بتوانند 
دربــاره همه چيز انتقاد كنند و از طرفي عــده اي توليدات داخلي را نقد 
كنند و از طرف ديگر كساني هم از واردات دفاع كنند. بنابراين بايد براي 
همه ايراني ها اين شــرايط فراهم شود كه آزادانه حرفشان را بزنند. اينكه 
عده ای به اسم مردم بخواهند سياست هايي را دنبال كنند صحيح نيست.

در یک سال گذشته 57 هزار میلیارد تومان
سرمایه سهامداران بورس دود شد!

جهان صنعت
اين روزنامه هم نوشــت: بازار ســهام از شهريورماه سال 1393 تا به 
امروز فراز ونشيب های زيادی را پشت سر گذاشته به طوری كه اگر بگوييم 
در چند سال اخير يكی از پرنوسان ترين دوران خريد و فروش سهام طی 
12 ماه اخير در تاالر شيشه ای رقم خورده، با مشاهده آمار می توانيم آن 

را تاييد كنيم...
نماگر بورس به عنوان پارامتری كه يك نگاه كلی از وضع عمومی بازار 
سهام را به فعاالن و مخاطبان خود نشان می دهد در بازه زمانی 365 روز 
گذشته نزديك به 10 هزار واحد افت را در اين 12 ماه منتهی به چهارم 
شهريور ماه 94 تجربه كرده و با افت 9 هزار و 334 واحدی عميق شدن 
ريزش های بورس در يك سال گذشته را به خوبی نشان می دهد. اين عدد 
مشخص می كند كه شاخص بورس بطور ميانگين در هر ماه 777 واحد 

ريزش را تجربه كرده است....
از سويی ديگر يكی از آمارهايی كه هميشه مورد توجه سرمايه گذاران و 
تحليلگران بازار سهام در همه بازارهای مالی دنيا و البته ايران قرار می گيرد، 
ارزش بازار اســت كه اين پارامتر هم طی يك ســال اخير و در بازه زمانی 
»چهارم شهريور ماه 93 تا چهارم شهريور ماه 94« نوسان های زيادی را به 
ثبت رسانده است. تنها مقايسه ارزش بازار سهام در چهارم شهريور ماه 93 
با شهريور ماه 94 به روشنی عمق فاجعه دود شدن سرمايه ها را در بورس 
ايران به خوبی نشان می دهد. براساس آمارهای موجود ارزش بازار در روز 
چهارم شــهريورماه 93 به ميزان 333000 ميليارد تومان بوده است كه 
اين ارزش در چهارم شــهريور ماه 94 به 276000 ميليارد تومان رسيده 
كه مشخص می كند حداقل نزديك به 57000 ميليارد تومان از سرمايه 

سهامداران در بورس ايران دود شده و به آسمان ها رفته است.
بی برنامگی دولت برای رفع »تحریم های داخلی«

همشهری
اين روزنامه با انتقاد از عملكرد دولت در حوزه اقتصاد داخلی نوشت: 
انتظار مردم ديدن آثار فعاليت 2ساله دولت روحاني در معيشت و زندگي 
روزمره است.دولت مي گويد با عبور دادن اقتصاد از شرايط ركود و تبديل 
رشــد منفي به رشد مثبت بارقه هاي اميد را در مردم زنده مي كند. علي 
ربيعي، وزير كار از كاهش بيكاري 12درصدي به 10/6درصد خبر مي دهد، 
وزيــر اقتصاد از مهار تورم و ســخنگوي دولت از اداره كشــور با درآمد 
25ميليــارد دالري خبر مي دهــد و در عين حال گاليه مي كند به خاطر 
كاهش درآمد هاي نفتي، دولت امكان پاسخگويي به همه مطالبات را ندارد.
اما با اين حال رصد افكار عمومي نشان از قانع نشدن مردم به خاطر 
نبود رونق در اقتصاد دارد چراكه محقق كردن برخي برنامه ها نه تنها نيازي 
به بودجه ندارد كه حتي مي تواند براي دولت درآمد زايي هم به دنبال داشته 
باشــد يا موجب كاهش هزينه هاي فعلي دولت شــود. موضوعاتي مانند 
بالتكليفي 100هزار ميليارد توماني معوقات بانكي، تداوم واردات بي رويه 
كاالهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند، فرار مالياتي 40درصدي، ورود 
20 تا 25ميليارد دالر كاالي قاچاق به كشور كه توان توليد داخلي را هدف 
قرار مي دهد، عدم اجراي قوانين مربوط به شفاف سازي  اطالعاتي، بهبود 
فضاي كســب و كار، حذف يارانه پردرآمدها و اعالم عمومي شاخص هاي 
شناسايي پردرآمدها، بحث مبارزه ريشه اي با فساد بدون هياهو و تبليغات 
و جمع آوري فعاليت هاي مخرب اقتصادي مانند مؤسسات مالي غيرمجاز 

ازجمله مواردي است كه نيازي به بودجه ندارد.
به هر حال دولت مذاكرات هسته اي را به مرحله جمع بندي رسانده و 
از هم اكنون تحريم هاي خارجي را لغو شده مي داند، اما ظاهرا گره اصلي 
اقتصاد كه طيف وســيعي از كارشناسان از آن تحت عنوان »تحريم هاي 
داخلي« ياد مي كنند، همچنان پابرجا هســتند. طبق گزارشي كه اخيرا 
رئيس اتاق بازرگاني ايران ارائه داد بيش از نيمي از واحدها و صنايع توليدي 

كشور تعطيل شده يا نيمه تعطيل هستند.
همين آمار به تنهايي نشــانه اي از ركود سنگيني است كه بر اقتصاد 
حاكم شــده و پيامدهايي چون افزايش بيكاري و ايجاد مشكالت بيشتر 

براي خانوارهاي طبقه متوسط و پايين جامعه را به دنبال دارد.

اقتصاددرآینهرسانهها

قیمت بازارنوع سکه
912000سكه تمام طرح جديد
911000سكه تمام طرح قديم

471000نيم سكه
261000ربع سكه

170000گرمی
93291هر گرم طالی 18 عيار

نوع ارز
3378دالر
3830يورو
5245پوند

932درهم

رئیس ســازمان امور اراضی 
از تخریب یــک میلیون هکتار 
زمین کشاورزی طی 5 دهه اخیر 

خبر داد.
به گزارش مهر، قباد افشــار در 
همايش تجليــل از حافظان زمين با 
بيان اينكه سازمان امور اراضی كشور 
طی يك دهه به تدريج از اهدافش دور 
و وظايف آن حذف شــده بود، اظهار 
داشــت: به همين دليل عرصه برای 
جوالن متخلفان باز شــد و بهترين 
ســرمايه های كشــور كه عرصه های 
مناسب برای كشاورزی است و تامين 
امنيت غذايی هستند، مورد تاخت و 

تاز و تخريب قرار گرفت.
وی با اشــاره به اينكــه عده ای 
سودجو آگاهانه و افرادی هم به شكل 
ناآگاهانه اين كارهــا را انجام دادند، 
افزود: اين افراد غافل از اين بودند كه 
در حال نابود كردن عرصه های تامين 

امنيت غذايی كشور هستند.
رئيس سازمان امور اراضی كشور 
اضافه كــرد: در 5 دهه، يك ميليون 
هكتار از زمين های كشاورزی تخريب 
شــده اســت يعنی ما ســاالنه 8 تا 
10 ميليــون تن توليدات محصوالت 

كشاورزی را نابود كرده ايم.
افشــار هدر رفت آب در شرايط 
كنونی كشور را خيانت خواند و ادامه 

داد: اين گناهی نابخشودنی است كه 
در شــرايط كنونی ما آب را به جای 

توليد، صرف تفريح كنيم.
وی تصريــح كرد: ويالهای چند 
ميليونی شــمال كشور طی يكسال، 
حتی چند ماه هم مورد استفاده قرار 
نمی گيرند و اين مصداق بارز اسراف 

در كشور ما است.
رئيس سازمان امور اراضی كشور 
تحقــق اهداف ســازمان امور اراضی 
را منوط به همــكاری و كمك همه 
دستگاه های مربوطه و همچنين مردم 
عنــوان كرد و با اشــاره به راه اندازی 
ســامانه 131 افزود: ما اين سامانه را 
راه انــدازی كرديم تا مردم برخورد با 
متخلفان را از مــا بخواهند و در كار 
ســازمان امور اراضی نظارت داشته 

باشند.
اين مقام مسئول با بيان اينكه با 
همراهی دولت بودجه ســازمان امور 
اراضی بيش از 20 برابر شــده است، 
اضافه كرد: در همين راســتا، ما نيز 
اقدامات زيادی از جمله اجرای طرح 

كاداستر را در كشور آغاز كرديم.
افشــار ضريب تاميــن كالری و 
امنيــت غذايی جامعــه از توليدات 
داخلی را 60 درصــد عنوان و اعالم 
كرد: اين رقم در پايان سال 84، 82 
درصد بوده است، ضمن اينكه توليد 

با برهم زدن تعادل منابع پايه كشور 
امكان پذير نيست.

جزئیات پرونده زمین خواری 
گردنه حیران

رئيس سازمان امور اراضی كشور 
همچنين در گفت وگو با تسنيم گفت: 
در گردنــه حيــران 50 مورد تخلف 
داخــل طرح هادی و 50 مورد خارج 
از طرح هادی انجام شده كه عالوه بر 
اين موارد وضعيت 200 تخلف ديگر 

نيز در منطقه در حال بررسی است.
افشار با اعالم اين خبر در خصوص 

پرونده زمين خــواری گردنه حيران 
افزود: در منطقه گردنه حيران مانند 
خيلی از مناطق اســتان های شمالی 
كشور تغيير كاربری اراضی كشاورزی 

وجود دارد.
وی با بيان اينكه در اين روســتا 
بيش از 5 برابر مــورد نياز، محدوده 
طرح  هــادی را تعيين كرده اند، ابراز 
كرد: نياز اين روستا برای اجرای طرح 
هادی و ساخت مســكن و خدمات 
عمومی 30 هكتار اعالم شده اما 130 
هكتار نيز بيشتر از اين ميزان، ساخت 

و ســاز انجام شده و در مجموع 160 
هكتار از اراضی كشــاورزی را تغيير 

كاربری داده اند.
اين مقام مسئول يادآور شد: اين 
تعداد تغيير كاربری اراضی در طرح 
هادی كه در مســاحت 130 هكتار 
انجام شده 50 مورد بوده كه مسئول 
برخورد با آنها دهياری و بخشــداری 

هستند.
وی با ابراز اينكه در اين روســتا 
مســاحتی اضافه بر طــرح مصوب، 
مجوز ساخت و ساز در محدوده طرح 

هادی داده شــده خاطرنشــان كرد: 
دهيار برخالف طرح مصوب در اراضی 
كشــاورزی كه در طرح هادی وجود 
داشته، شروع به دادن مجوز ساخت 
و ساز بيشتر از اندازه مجاز كرده است.

رئيس سازمان امور اراضی كشور 
ادامه داد: درست است كه اين زمين ها 
در محدوده طــرح هادی بوده اند اما 
كاربری آنها كشاورزی ديده شده بود 

و نبايد تغيير كاربری می يافت.
ايــن مقام مســئول اضافه كرد: 
به طــور هم زمان بــرای متخلف و 
بخشــدار به عنوان مســئول اجرايی 
پرونده تشــكيل داده و بــه دادگاه 
ارسال كرده ايم تا وضعيت آنها تعيين 

تكليف شود.
برای  گفــت:  افشــار همچنين 
دستگاه های دولتی كه در اين مناطق 
آب و برق و خدمات زيربنايی داده اند 
درخواست قطع خدمات، صادر شده و 

پيگير برخورد با آنها هستيم.
وی گفــت: برخی از 50 موردی 
كه خارج از طرح هادی ساخت و ساز 
انجام شده به دادگاه معرفی شده اند.

افشار گفت: با بنياد مسكن تفاهم 
شده اســت كه با ما همكاری كند و 
آن بخشــی از اراضی را كه به صورت 
غيرمجاز ساخته شده تجديدنظر كند 

تا از طرح هادی خارج شود.

رئیس سازمان امور اراضی اعالم کرد

تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزی طی 5 دهه اخیر 

طریق سد ماملو باعث ارتقای کیفیت آب در این منطقه از شهر شده است.
عليرضا نوذری پور در گفت وگو با مهر با اعالم اينكه پروژه آبرسانی از سد ماملو 
به تهران به بهره برداری رســيده اســت، گفت: با وجود اينكه از اين سد در حال 
حاضر 2/5 متر مكعب آب به شهر تهران منتقل و مورد استفاده قرار می گيرد اما 

هنوز افتتاح رسمی نشده است.
قائم مقام آبفای استان تهران اظهار داشت: خوشبختانه آبرسانی از سد ماملو 
برای جنوب تهران دستاورد مناسبی بود و در ارتقای ميزان كيفيت آب در مناطق 
جنوبی پايتخت، اثرات خوبی را به همراه داشــته اســت.نوذری پور درباره برخی 
مسائلی كه هر چند وقت يكبار درباره كيفيت آب شرب پايتخت مطرح می شود، 
خاطرنشان كرد: به گواه بررسی های وزارت بهداشت، كيفيت آب شرب مردم در 

هيچ نقطه ای از تهران مشكل ندارد.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو ادامه داد: وزارت بهداشت به عنوان مرجعی 
اســت كه می تواند كيفيت آب شرب شهروندان را آزمايش و سالمت آن را تأييد 
كند. هم اكنون كيفيت آب شرب در شهر تهران، استاندارد است.وی تأكيد كرد: 
البته با واقعی شــدن قيمت آب، ميزان مصارف نيز بايد متعادل شــود و در روند 

درستی قرار بگيرد.
 از دولت انتظار می رود برای تكميل پروژه بزرگ آبرســانی به شــهر تهران و 

ايجاد رينگ آبرسانی حمايت كند و اعتبار اختصاص بدهد.

وزارت نیرو:
کیفیت آب آشامیدنی تهران

 در هیچ نقطه ای مشکل ندارد

قاچاق کاال 
با سوءاستفاده

 از سازمان
فروش اموال 

تملیکی
ســازمان  مدیرعامل 
فروش اموال تملیکی انجام 
قاچاق از طریق این سازمان 

را امکان پذیر دانست.
دليری ايــن مطلب را در 
نشست خبری خود و در پاسخ 
به ســوال خبرنگار اقتصادی 

كيهان ابراز داشت.
مديرعامل  از  ما  خبرنگار 
سازمان فروش اموال تمليكی 
پرسيد برخی فعاالن اقتصادی 
معتقدند سازمان شما خودش 
به قاچاق دامن می زند به طوری 
كه مثال بعضی از قاچاقچيان 
كه مدارک مثبته برای واردات 
كااليشان ندارند پس از گذشت 
سه ماه مهلت قانونی، كاالی 
قاچاق خــود را كــه عنوان 
متروكــه گرفته از ســازمان 
امــوال تمليكــی می خرند و 
وارد كشور می كنند؛ نظر شما 

در اين باره چيست؟
دليری در پاسخ تاكيد كرد: 
بله، قاچاق كاال ممكن است از 
طريق سازمان اموال تمليكی 
وجود داشــته باشد و ما اين 

مسئله را رد نمی كنيم.
وی افــزود: همانطور كه 
در ســوال اشــاره شد برخی 
از  با سوءاســتفاده  متخلفان 
حفره های قانونی نســبت به 
خريــد كاالی قاچاق خود از 
اقدام  تمليكی  اموال  سازمان 
می كننــد كــه البتــه برای 
جلوگيری از بروز اين تخلفات 
بايــد بــا گمــرک همكاری 
بيشتری داشته باشيم و قوانين 

هم مورد بازنگری قرار گيرد.
عيــن حال  در  دليــری 
اطمينان داد كه برای مبارزه 
بــا فســاد جدی اســت و با 
واردكنندگان متخلف برخورد 

صورت خواهد گرفت.

معاون طــرح و برنامه وزیر 
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
فقط هفت درصد از معادن کشور 
شناسایی شده اما به این مقدار 
اکتشاف هم صورت نگرفته است.
حسين ابويی مهريزی در نشست 
خبری ديروز كه در خصوص تشريح 
وزارت صنعت،  راهبــردی  »برنامه 
معــدن و تجارت« برگزار شــد در 
پاســخ به سؤال خبرنگار كيهان كه 
بــرای جايگزينی معــدن به جای 
نفت در بحث درآمدزايی كشــور و 
جلوگيــری از خام فروشــی در اين 
بخش چه برنامه هايی داريد؟ اظهار 
كرد: فقط هفت درصد از معادن در 
پهنه كشور شناسايی شده اما به اين 
ميزان هم اكتشاف و استخراج صورت 

نگرفته است.
وی به برنامه های وزارت صنعت 
برای بخــش معدن اشــاره كرد و 
گفت: برنامه ما افزايش اكتشــافات 
و استخراج معادن در مقياس بزرگ 
اســت. معاون طــرح و برنامه وزير 
صنعــت ادامــه داد: برنامه ديگر ما 
بوجود آوردن زنجيره ارزش اقتصادی 
در بخش معدن اســت تــا آنچه از 
معادن به دست می آيد بصورت مواد 

اوليه از كشور خارج نشود.
ابويی مهريزی به صنايع اولويت 
دار وزارت صنعت اشاره كرد و ادامه 
داد: هفــت صنعت خــودرو، فوالد، 
نســاجی و پوشاک، ســيمان، تاير 
و تيــوب، لوازم خانگی و كاشــی و 
سراميك به عنوان صنايع اولويت دار 
منتخب مشــخص شــده و برنامه 
راهبردی برای ارتقای آنها بطور كامل 

تعريف شده است.
وی در پاسخ به اين سؤال كه چرا 
برخی از صنايع دارای ارزش افزوده و 
اشتغال زايی باال در ميان اولويت های 
وزارت صنعت قرار نگرفته اند گفت: 
تاكنون موفق شــده ايم آمار هفت 
صنعتی كه اولويت دار معرفی شدند 

را بدست بياوريم.
معاون طرح و برنامه وزير صنعت 
ميدان دار اصلی توســعه در برنامه 
را بخش  ايــن وزارتخانه  راهبردی 
خصوصی اعالم كرد و افزود: در حال 
حاضر 92 درصد از صنايع كشــور 
كوچك، پنج درصد متوســط و سه 
درصد بزرگ هســتند كه به ترتيب 
44، 12 و 44 درصد از اشتغال بخش 

صنعت را در اختيار دارند.
ابويــی مهريزی ســهم ايران را 
از تجــارت 46 هزار ميليارد دالری 
جهان بسيار ناچيز دانست و گفت: 
در حالی كه يــك درصد جمعيت 
جهــان را داريم اما يك ســوم يك 
درصد تجارت دنيا در اختيار ماست. 
صادرات غير نفتی ايران در سال 93 

به 63 ميليارد دالر رسيد.

معاون طرح و برنامه  وزیر 
صنعت در پاسخ به کیهان:

فقط 7 درصد
 معادن کشور 

شناسایی شده است

خانــه  نایب رئیــس 
معدن گفــت: اجرای بد 
برارزش  مالیــات  قانون 
افــزوده موجب تعطیلی 

کارخانه های سنگ شد.
در  بهرامن  محمدرضــا 
اظهار  ايســنا  با  گفت وگــو 
كرد: بايد بپذيريم كه معضل 
ماليات برارزش افزوده باعث 
شد كارخانه های سنگ از يك 
ماه گذشــته دچار مشكالت 
عديده و با هــدف اعتراض 

تعطيل شوند.
وی با اشاره به غريبه بودن 
بحث ماليات بر ارزش افزوده 
گفت:  مصرف كننــده  برای 
چگونه توليدكننده ای كه پس 
از گذشــت يكسال نتوانسته 
ماليات بر ارزش افزوده را از 
مشتری دريافت كند بايد هر 
سه ماه يكبار با سازمان امور 

مالياتی تسويه كند؟
معدن  خانه  رئيس  نايب 
با بيان اينكه دارندگان دفاتر 
قانونی در بحث ماليات دچار 
مشكل هســتند اظهار كرد: 
قانونی  دفتــر  كه  كســانی 
ندارند مورد بحث نيستند اما 
شناسنامه دار  توليدكنندگان 
فراوانی  مشــكالت  دچــار 

شده اند.
اشــاره  با  وی همچنين 
بــه دريافت ماليات بر ارزش 
افزوده از شمش طال تصريح 
كرد: يكی از مشكالت، اخذ 
ماليات بــر ارزش افزوده به 
صورتی كــه قدرت رقابت را 
می گيرد، وجــود دارد. برای 
مثال درحال حاضر از شمش 
براساس قيمت های  طال كه 
جهانی نرخ گذاری می شــود 
ماليات برارزش افزوده دريافت 
می شود كه اين مسئله قدرت 

رقابت را كاهش می دهد.
بانك مركزی كه يكی از 
واردكنندگان شمش طالست 
نياز نيست ماليات بر ارزش 
افــزوده پرداخت كند و اين 
مسئله توليدكنندگان شمش 
طال را برای فروش شمش به 
بانك مركزی دچار مشــكل 

كرده است.

نایب رئیس خانه معدن 
مطرح کرد
تعطیلی 

کارخانه های سنگ 
به دلیل اجرای 
بد قانون مالیات 
برارزش افزوده

معاون وزیــر نیرو با بیان 
اینکه تجاوز به بستر رودخانه ها 
خســارت  تشــدید  عامل 
ســیل های اخیر شده است؛ 
گفت: تکلیف تعادل بخشی در 
این حوزه برعهده دولت بوده 
ولی عزم مسئوالن دولتی در 
این متجاوزان جدی  با  مقابله 

نیست.
گفت و گو  در  ميدانــی  رحيم 
ايســنا، با بيان اينكه از گذشته تا 
به امروز در قوانيــن،  آيين نامه ها 
و مصوبات شــورای عالی آب هيچ 
خأليی وجود نداشته است، اظهار 
داشــت: قانون، ضمانــت اجرايی 
برای رسيدگی به تجاوز به حريم 
خوشبختانه  كه  رودخانه هاســت 

برای اين قبيل اقدامات قانون های 
مناسبی وجود دارد. 

وی ادامــه داد: نكتــه مهم و 
اساســی اين است كه قوه قضائيه 
در اجرای قوانين بايد سرعت عمل 
و قاطعيت الزم را داشــته باشد و 
بتواند به طور فراگير و گســترده 

عمل كند.
معاون وزير نيرو در امور آب با 
اشــاره به قوانين برنامه های سوم، 
چهارم و پنجم گفت: بر اين اساس 
تكليف تعادل بخشی برعهده دولت 
بوده اســت كه محقق نشدن اين 
هدف می توانــد داليل مربوط به 

خود را داشته باشد. 
ميدانــی ادامــه داد: در اين 
بين شــايد عزم خود مســئولين 

در مجموعــه دولت و يا همكاری 
از طريق افرادی كه بايد بر اجرای 
قوانين و مقررات بدون احساسات 
و مالحظــات نظارت كنند خيلی 

جدی نبوده است.
وی اظهــار داشــت: ضمانت 
اجرايی بســتگی به عزم دولتی ها 
ازجملــه خــود مــا و همچنين 
همراهی، همدلــی و كمك همه 
بخش ها مخصوصا قوای قضائيه و 

مقننه دارد.
شايان ذكر اســت، به اعتقاد 
كارشناسان، از بين بردن جنگل ها 
با زمين خواری و به منظور ساختن 
ويالها و مراكز تفريحی برای افراد 
متمول، از جمله عواملی است كه 
باعــث قطع درختان و متعاقبا راه 

افتادن ســيالب پس از باران های 
شــديد گرديده است. بطوری كه 
ســاالنه150 هــزار هكتار جنگل 
اتفاق باعث  اين  تخريب می شود. 
افزايش سيل های ويرانگر و خطرات 
جدی برای محيط زيست محسوب 

می گرد.
پيش از اين و در همين رابطه 
عضو اسبق هيئت مديره سازمان 
نظام مهندســی ساختمان استان 
تهران، درباره ســيل های اخير در 
شمال كشور گفته بود: دست اندازی 
به طبيعت و تخريب جنگل ها دليل 
اصلی سيل اخير در مازندران بود. 
قبال جنگل ها جريان آب را كنترل 
و مانند سد طبيعی عمل می كردند 
امــا با تخريــب جنگل ها به قصد 

ساختمان سازی و ويالسازی، اين 
سد طبيعی از بين رفته است. 

احمدرضا سرحدی با اشاره به 
افزود:  شمال،  جنگل های  نابودی 
در روز روشن درخت ها را می برند 
جنگل های  می ســازند.  ويــال  و 
اســتان های شمالی روز به روز در 
حال نابودی است و هر ساله شاهد 

كاهش تعداد درختان هستيم. 
اول جنگل را تخريب می كنند، 
بعد به بهانه كشــاورزی، زمين ها 
را قطعه بنــدی می كنند، پس از 
مدتی هم با اخذ مجوز، مشغول به 
ساخت وساز می شوند. اين روند در 
بسياری نقاط از جمله منطقه بكر 

سوادكوه در جريان است. 
به گفته اين كارشناس مسكن، 

مازندران  اســتان  شهرداری های 
برای گرفتن پول بيشتر، مجوزهايی 
برای ساخت وســاز در جنگل ها و 
حريم رودخانه صــادر كردند كه 
با وقوع ســيل و طغيان رودخانه، 

بسياری از خانه ها ويران شدند.
گفته می شــود ايران چهل و 
نظرمساحت  از  كشــور  هفتمين 
جنگل است و هم اكنون 5/6  تا 7 
درصد مساحت كشور را جنگل ها 

تشكيل می دهند.
آمارهای منتشــر شده  طبق 
حدود 60 درصد جنگل های ايران 
تخريب شــده و يا در مرز نابودی 
قــرار دارد و  55 درصد از مناطق 
حفاظت شــده با قطــع درختان 

روبه رو است.

رئیس کل بیمه مرکزي با انتقاد 
از برخی مدیران شرکت های بیمه 
از  گفت این مدیران منابع ناشي 
دریافت حق بیمه ها را به شــکل 
بیمه خارج  از شرکت  غیر اصولي 

مي کنند.
محمــد ابراهيم اميــن در جمع 
مديران عامل شركت هاي بيمه اظهار 
داشت: در حالت مطلوب دغدغه  نهاد 
ناظــر تنها كنترل حاشــيه توانگري 
شركت هاي بيمه است تا در هر مقطع 
زماني، توانايي ايفاي تعهدات آنها را زير 
نظر داشــته باشند. وي افزود ريسك 
عملياتي در شركت هاي بيمه مي تواند 
بحران آفرين باشد و مشكالتي  براي 
بيمه گذاران، دولت، جامعه و مملكت 

پديد آورد.
رئيس كل بيمه مركزي با تاكيد 
بر اين نكته كه مديران عهده دار اداره 
شركت بايد اصول، چارچوب، ضوابط 
و مقررات بنگاهداري را رعايت كنند، 
تصريح كرد: مشــكالت شركت هاي 
بيمه در حوزه پرداخت خسارات پيش 
از آنكه ريشه در ريسك هاي سياسي و 

مقرراتي داشته باشد مربوط به ريسك 
عملياتي است.

امين با اشــاره به ايــن كه يك 
شركت بيمه در هنگام ارزيابي ريسك 
در چارچوب ضوابط شــناخته شده 
بين المللي بايد حــق بيمه ها را بين 
خسارت هاي دوره و ذخاير آتيه تقسيم 
كند و ذخاير كافــي را در چارچوب 
مقــررات وضع شــده در صورت هاي 
مالي خود لحاظ كند، اظهار داشــت: 
اگر مديران يك شركت بيمه اي بدون 
رعايت مقررات و ضوابط شوراي عالي 
بيمه و گرفتن ذخاير كافي، صورت هاي 
مالــي خود را آرايــش كنند در واقع 
تعهدات آتي و درآمدهاي آتي خود را 

پيش خور كرده اند.
وي با تشــريح اين فرآيند غلط، 
تصريح كرد: اين شركت ها منابعي كه 
بايد به صورت ذخاير در صورت  هاي 
مالي مطرح شود به عنوان هزينه لحاظ 
نمي كنند و در نهايت ســود موهوم 

توزيع مي كنند.
امين بــا انتقــاد از مديراني كه 
منابع ناشــي از دريافت حق بيمه ها 

را بــه شــكل غيراصولي از شــركت 
بيمه خارج مي كنند و در زمان ايفاي 
تعهدات دچار مشكل مي شوند، گفت:  
صورت هاي مالي بايد براساس اصول 
و مقرراتي كه نهاد ناظر تعيين كرده 
تنظيم شود و اگر اين اتفاق نيفتد، يا 
تصميم گيرندگان آن شركت به مقررات 
و ضوابط آگاهي ندارند و درک شان از  
پيامدهاي عــدم ذخيره گيري نقص 
دارد يا قصدشان، تامين منافع فردي 
و شخصي به بهاي از ميان بردن منافع 

بيمه گذاران است.
رئيس كل بيمــه مركزي اظهار 
كرد: حقوق مردم وقتي ايفا مي شود كه 
شركت توانگري مالي و مديريتي داشته 
باشد و مديريتي كه به مشتري مداري 
بها ندهد و پرداخت خسارت را براي 
خود يك فاجعه بداند طبيعتا از ريسك 

عملياتي رنج مي برد.
وي بــا بيــان ايــن مطلب كه 
حيات صنعــت بيمه و تداوم فعاليت 
شركت هاي بيمه در گرو اعتماد مردم 
و بيمه گذاران اســت و ايــن اعتماد 
نبايد خدشه دار شود، افزود: بيشترين 

رويارويي شــركت هاي بيمه با مردم، 
زمان پرداخت خسارت است و در اين 
مرحله است كه شركت بيمه، واقعيت 

خود را نشان مي دهد.
رئيس كل بيمه مركزي، نگرفتن 
حــق بيمه واقعــي را دليــل اصلي 
نپرداختن خســارت واقعي دانست و 
گفت: مديري كه تحليل هزينه فايده 
ندارد، در  تك تك و همچنين مجموع 
پرتفوها فقط دنبال سهم بازار است و 
به هر قيمت مي خواهد بيمه بفروشد. 
اين فرآيند نه تنها بنيان شركت و آينده 
پرداخت خسارت را متزلزل مي كند، 
بلكه به اعتماد مردم و مســئوالن به 

صنعت بيمه هم صدمه  مي زند.
محمد ابراهيم امين، عمق نظارت 
بيمــه مركــزي را متناســب با بلوغ 
شركت هاي بيمه ارزيابي كرد و گفت: 
براي مثال وقتي شــركت هاي بيمه 
قــرارداد في مابين خود و نمايندگان 
را با چارچوب آيين نامه هاي شوراي 
عالي بيمه تطبيــق نمي دهند بيمه 
مركــزي بايد ورود كند تا وضعيت را 

به سامان برساند.

رئیس کل گمرك از شناسایي 
کاالي تقلبي توسط مردم از طریق 
یک ســامانه پیامکی در گمرك 

خبر داد.
مســعود كرباســيان در نشست 
خبری كه در وزارت اقتصاد برگزارشد 
گفــت: اين ســامانه كه بــا عنوان

آي پي ام )IPM( درسراســر جهان 
شناخته مي شــود با كمك سازمان 
جهاني گمرک )WCO( در گمرک 
ايران هم راه اندازي شــده و مردم با 
ارائه اطالعات كاال مي توانند از تقلبي 
بودن كاال مطلع شوند. براساس اين 
روش خريداران مي توانند باركد كاال 
را ارســال كرده و از اصل و يا تقلبي 

بودن كاال آگاهي پيدا كنند.
وي در رابطه با جزئيات اين خبر 
بيشتر توضيح داد و گفت: متقاضيان 
كاال مي تواننــد شــماره باركد را به 
سامانه IPM و شماره 30008887 
ارسال كرده و از اصل يا تقلبي بودن 
كاال اطــالع حاصــل كنند.به گفته 
وي اين ســامانه به زودي در سايت 
گمرک ايران قرار داده خواهد شد تا 
دسترسي براي عموم مردم راحت تر 

صورت پذيرد.
كرباســيان افزود: با اين سيستم 
اين امكان فراهم شــده تــا مردم با 
جســتجوي برند كاال در اين سايت 
و مشــاهده نوع و جزئيات كاالهاي 

وارداتي، اطالعات نــوع اصل و انواع 
تقلبي همان كاال را دريافت و با كاالي 

خريداري شده تطبيق دهند.
رئيس كل گمــرک در ادامه در 
پاسخ به ســوالی درباره علت قاچاق 
موبايل گفت: درصد واردات رســمي 
موبايل بيش از دو برابر شده اما بايد 
توجه داشــت كه موبايــل از مبادي 
غيررســمي از جمله از طريق همراه 
مسافر و يا روش هاي ديگر وارد كشور 
مي شــود.وي با بيــان اينكه معطلي 
انگيزه  واردات موجب مي شــود كه 
بــراي واردات از مبادي غيررســمي 
تقويت شــود تصريح كــرد: ضروري 
است مسيرهاي واردات رسمي  روان تر 
و مسير هاي غيررسمي مسدود شود.

وي با بيان اينكه بايد كاري شود 
كه موبايلي كه از مسير غيررسمي وارد 
كشور مي شود در داخل كشور فعال 
 نشــود افزود: طي چهار ماه گذشته 
50هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش 
حدود 10 ميليون دالر وارد كشــور 
شــده اين در حالي است كه پارسال 

اين رقم 150 هزار دستگاه بود.
كرباســيان با بيان اينكه قاچاق 
به ميزان زيادي كم شــده و از جمله 
عالئم مهم آن تصميم گيري در حوزه 
واردات و صادرات سوخت بوده است 
گفت: با مناطق آزاد توافقي شده كه 
اين مناطق با گمرک به صورت آنالين 

با يكديگر در ارتباط باشند.
وي با تاكيد بر اينكه نبايد آدرس 
اشتباهي به مردم داد گفت: از مبادي 
رسمي كاال قاچاق نمي شود بلكه بايد 
جلوي واردات از مســير غيررسمي 

را گرفت.
کشف مواد مخدر 

در لباس عروس
كرباســيان ســپس بــه بيــان 
فعاليت هاي گمرک در زمينه كشف 
مواد مخدر پرداخت و گفت: سال قبل 
معادل 126 تن موادمخدر در گمرک 
كشف شــد؛ كشفيات مواد مخدر در 
گمرک بيشتر در محموله هاي پستي 
بوده است، اخيرا در لباس عروس مواد 

مخدر كشف كرديم.
وي همچنين با اشاره به ترفندهاي 
قاچاق موادمخدر گفت: در خرما نيز 

موادمخدر جاسازي شده است حتي 
فردي با ترياک كتاب خطي نوشــته 
بود و قصد ورود آن به كشور را داشت.
همچنين اخيرا بيش از 9تن پيش ساز 
مواد مخدر در گمرک دوغارون توسط 

دستگاه ايكس ری كشف شد.
رئيــس كل گمرک در بخشــي 
ازسخنان خود درباره چرايي واردات 
برنج اينطور توضيح داد كه براساس 
قانون دو نوع از واردات ثبت سفارش 
نمي شــود, بر همين اساس كاالهاي 
ملوانــي و مرزنشــيني بــدون ثبت 

سفارش وارد كشور مي شوند.
كرباســيان افزود: طبق مقررات 
تعريف شــده هر ملوان مجاز اســت 
6 بار در ســال و در هربار 700 كيلو 
برنج وارد كند، اين در حالي است كه 
103هزار ملوان در كشور وجود دارد 

كه مي توانند از اين امتياز اســتفاده 
كنند ؛ضمن آنكه 5 ميليون مرزنشين 
داريــم كه هر نفر از آنها مي تواند 50 

كيلو برنج وارد كند.
وي گفــت: صحبت هــاي وزير 
كشاورزي را تاييد مي كنم رسما ثبت 
سفارشــي براي برنج صورت نگرفته 
ولي حقي براي ملوانان تعريف شده 
كه اين اجازه را مي دهد كه برنج وارد 
كشور شود. از همين رو بايد بازنگري 

در مقررات انجام شود.
اين مســئول گمرک در ادامه با 
اشــاره تازه ترين آمار گمرک درباره 
واردات خودرو گفت: امسال 17هزار 
888 خــودرو وارد شــده كه از نظر 
ارزشي نسبت به سال قبل 44 درصد 
كاهــش يافته اســت؛ ارزش دالري 
خودروهاي ســواري وارد شــده در 

كشور 420 ميليون و 325 هزار دالر 
بوده است.

كرباســيان دربــاره علت وجود 
خودورهــاي لوكس در بــازار تهران 
گفت: برآورد اين بود كه خودروهاي 
باالي 2500 سي ســي لوكس است 
ولي بعدها با پديده اي روبرو شــديم 
كه خودرو كمتر از 2500 سي ســي 
توليد شــد كه از نظر ارزشــي باال و 
جزء كاالهاي لوكس محسوب مي شد.

برهمين  افــزود:  گمرک  رئيس 
بررســي  اســاس طرحي در دولت 
مي شــود كه واردات خــودرو از نظر 
ارزشي سنجش شود نه از نظر زيستي. 
ايــن مهم اكنــون در وزارت صنعت 
در حال بررســي است و گمرک نيز 
نظرات خود را به اين وزارتخانه ارسال 

كرده است.
وي گفت: پيشنهاد ما اين است 
كه خودروهايی كــه ارزش كمتري 
دارند و براي طبقات پايين اســتفاده 
مي شود تعرفه كمتري داشته باشند.

كرباسيان افزود: گمرک طرحي را 
به وزارت صنعت داده كه براساس آن 
درصدي از حجم موتور و ارزش خودرو 
براي واردات بايد مالک قرار گيرد اما 
وزارت صنعت اعالم كرده اســت اين 
طرح پيچيده است و به همين خاطر 
بنا است هفته جاري جلسه اي با اين 

وزارتخانه داشته باشيم.

رئیس کل گمرك خبر داد

شناسایي کاالي تقلبي از طریق سامانه پیامکی

آبفای  مقام  قائم 
استان تهران با تأکید 
بر سالمت آب شرب 
تهرانی،  شهروندان 
گفت: آبرســانی به 
جنــوب پایتخت از 

ابراهیم امین مطرح کرد

اقدام عجیب برخی مدیران شرکت های بیمه

معاون وزیر نیرو مطرح کرد

مقابله دولت با متجاوزان به حریم رودخانه ها جدی نیست

تحقیقات  مؤسســه  رئیس 
دریای  تاســماهیان  بین المللی 
از  تولید یک گونه جدید  از  خزر 
محققان  توسط  خاویاری  ماهیان 

این مؤسسه خبر داد.
محمدعلی يزدانی به خبرنگار ايرنا 
تحقيقات  مؤسسه  كارشناسان  افزود: 
بين المللی تاســماهيان خزر موفق به 
توليد گونه ای جديد،  سريع الرشــد و 
زودبازده از ماهيــان خاوياری به نام 
بيگ بستر شدند.وی خاطرنشان كرد: 
اين دو رگه حاصل تخمك فيل ماهی 
ماده و اســپرم دورگه ماهی بستر به 
روش ميكروسزارين بدون كشتن مولد 

بدست آمده است.
رئيس مؤسسه تحقيقات بين المللی 
تاسماهيان دريای خزر اظهار داشت: از 
ويژگی های اين گونه جديد در مقايسه 
با والدين، كوتاه بودن دوره رسيدگی 
جنســی و ســن خاوياردهی است به 
طوری كه ســن خاوياردهی والدين 
هشــت تا 9 ســال در اين ماهی، به 
شش تا هفت سال كاهش يافته است.

يزدانــی تصريــح كــرد: تاكنون 
گونه های بستر، بيگ بستر، يك گونه 
تالقی شــده از تاس ماهی ســيبری 
و تاس ماهــی ايرانی و برعكس و دو 
رگه های گونه بلشيپ حاصل فيل ماهی 
و ماهی خاوياری شيپ در اين مؤسسه 

توليد شده است.
وی يادآور شــد: تعــدادی از اين 
گونه ها در مرحله آزمايشی و تعدادی 

نيز در مرحله توليد انبوه قرار دارند.
رئيس مؤسسه تحقيقات بين المللی 
تاسماهيان دريای خزر، توليد گونه های 
زودبازده و سريع الرشد برای استحصال 
خاويار كاهش سن بلوغ گونه فيل ماهی 
ماده پرورشی با پيگيری فرموالسيون 
جديد اســتفاده از فيتواستروژن ها در 
جيــره غذايی ماهيان را از برنامه های 
اين موسسه در سال جاری اعالم كرد.

تولید گونه جدید 
ماهی خاویاری

 در رشت


