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گران فروشــی  ادامه  درپی 
مرکز  رئیــس  قرمز،  گوشــت 
کشاورزی  وزارت  دام  اصالح نژاد 
اعالم کرد که بــا افزایش عرضه 
دام زنده و گوشــت قرمز داخلی 
و وارداتی، قیمت این محصول در 

هفته جاری کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایســنا، طــی ماه های 
گذشــته قیمت گوشت قرمز روند پر 
نوســانی داشــته و قیمت آن روز به 
روز گران تر شده است و در این میان 
نه تنها هیچ یک از مســئوالن بخش 
خصوصی و دولتی مسئولیت این گرانی 
را به عهده نگرفته اند بلکه هر کسی به 
دنبال مقصر جلوه دادن دیگری بوده 
است و عده ای مانند سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و 

اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی 
عامل آن را عرضه دولتی کم گوشــت 
وزارت  و  دانســته اند  دام  و  قرمــز 
کشاورزی را موظف به پاسخگویی اعالم 
کرده اند و از سوی دیگر وزارت جهاد 
کشاورزی و اتحادیه های تولیدکنندگان 
و تأمین کنندگان دام زنده بارها اعالم 
کرده اند که داللــی و بازی قصابان و 
واســطه گران با قیمــت عامل گرانی 
گوشــت قرمز بوده و عرضه دام هیچ 
کمبودی ندارد؛ بنابراین دستگاه های 
حمایت  ســازمان  ماننــد  نظارتــی 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید 

با گران فروشان برخورد کنند.
این اظهــارات متناقض در حالی 
طی ماه های گذشــته مطرح شده که 
ادامه  همچنان گرانی گوشــت قرمز 

داشــته و بازار رنگ تعــادل به خود 
ندیده است.

اما محمدرضا مالصالحی- رئیس 
مرکــز اصالح  نــژاد دام وزارت جهاد 
کشاورزی- در این باره به ایسنا گفت: 
متأسفانه همچنان قیمت گوشت قرمز 
در بازار باال و غیرمنطقی اســت اما از 
هفته جاری شــرکت پشتیبانی امور 
دام برنامه ریزی کرده با قدرت به بازار 
ورود پیــدا کنــد و در حجم و میزان 
قابل توجهی گوشــت قرمــز به بازار 
عرضه کند و از سوی دیگر نیز شورای 
تأمین کنندگان دام زنده اعالم کرده 
که روزی 2000 تن الشه گوسفندی 

به بازار تزریق می کند.
وی افزود: یکی دیگر از برنامه های 
بــرای  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 

تعادل بخشی به قیمت گوشت قرمز، 
افزایش واردات و عرضه گوشت گرم و 
نیمه گرم از ارمنستان و دیگر کشورهای 
طرف قرارداد است که امیدواریم چنین 
اقداماتی منجر به کاهش قیمت گوشت 

قرمز در بازار طی هفته جاری شود.
ایــن مقام مســئول پیش از این 
نیــز اعالم کــرده بود طــرح عرضه 
گوشــت قرمز تازه گوسفندی درجه 
یک از ســوی شرکت پشتیبانی امور 
دام در دســتور کار قــرار گرفــت و 
شقه بدون دنبه گوسفندی به قیمت 
کیلویی 31هــزار و 500 تومان برای 
مصرف کننده در نظر گرفته شده است 
و این عرضه از سوی شرکت پشتبیانی 
امور دام در میدان مرکزی بهمن تهران 

صورت می گیرد.

باید منتظر مانــد و دید که این 
اقدامــات جهاد کشــاورزی می تواند 
بازار گوشت قرمز را متعادل کند و از 
افزایش بی رویه این محصول پروتئینی 
استراتژیک در ســی و چند روز باقی 
مانده تا بازار شب عید جلوگیری کند 
یا همچنان روند پرنوسان گوشت قرمز 

روی خط گرانی ادامه خواهد یافت.
نرخ انواع ماهی و مرغ 

اعالم شد
مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه 
فروشندگان پرنده و ماهی در گفت وگو 
با خبرگزاری تســنیم اظهار کرد: هر 
کیلوگرم مرغ 150 تومان نســبت به 
هفته گذشته کاهش قیمت داشته و 
از 7 هــزار و 300 تومان به 7 هزار و 
150 تومان رســیده است. وی افزود: 

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در سطح 
خرده فروشــی 5هزار و 300 تومان و 
شــانه های 2 کیلوگرمی این محصول 

10 هزار و 600 تومان است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و 
ماهی ادامه داد: ماهی قزل آال در بازار 
مصــرف کاهش هزار تومانی را تجربه 
کرده است به طوری که هر کیلوگرم 
از این محصــول از 14 هزار تومان به 
13 هزار تومان و نوع رنگین  کمانی آن 
از 17 هــزار تومان به 16 هزار تومان 

رسیده است.
وی تصریح کرد: هر کیلوگرم ماهی 
سنگ سر طالیی و شیر جنوب 28 هزار 
تومان، تیالپیا 18 هزار و 500 تومان، 
آزاد 9 هزار تومان، کفال 38 هزار تومان 

و سفید 45 هزار تومان قیمت دارد.

بررسی ها نشان می دهد برخی 
شرکت های خودروساز با همراهی 
وزارت صنعــت، به جای تمرکز 
توان خود بــر طراحی و تولید 
داخل به واردات خودروی ساخته 
شــده به بهانه بازارسنجی روی 

آورده اند.
به گزارش فارس، در شرایطی که 
مســئوالن دولتی بر افزایش داخلی 
سازی در تولید خودرو و لزوم جذب 
دارند،  تأکید  خارجی  سرمایه گذاری 
برخی شــرکت های خودروســاز به 
جــای تمرکز توان خــود بر طراحی 
و تولید داخل بــه واردات خودروی 
ســاخته شده روی آورده اند و در این 
میان، وزارت صنعت با مجوزهایی که 
برای ایــن واردات صادر می کند، راه 
را برای جایگزینــی تجارت به جای 
تولید در شــرکت های خودروســاز 

هموارتر می کند.
کپچر از جمله خودروهایی است 
که طی دو ســه سال اخیر بحث های 
زیــادی در خصوص تولیــد آن در 
کشور مطرح شــد و قرار بود توسط 

ایران خودرو به تولید برسد.
بــرای  معمــول،  روال  طبــق 
داخلی ســازی یک محصول خارجی 
در ابتدا تعدادی از خودروی مورد نظر 
به صورت ساخته شده یا CBU برای 
بازارســنجی به کشور وارد می شود و 
در صورتی که بازار روی خوشــی به 
آن محصول نشان داد، برای تولیدش 

در داخل اقدام می شود.
از همیــن رو برای واردات کپچر 
برنامه ریزی شــد اما بــا وجود اینکه 

ارزیابــی بازار بایــد از طریق واردات 
تعداد محــدودی از محصول صورت 
گیرد، تا سال گذشته بیش از 2 هزار 
دســتگاه کپچر به کشور وارد شد و 
در سال جاری نیز 1300 دستگاه از 
این خودرو وارد شد. عالوه بر این، در 
حال حاضر نیز واردات تعداد زیادی 
کپچر از طریق گمرکات مختلف در 

حال انجام است.
نکته قابــل توجــه واردات این 
حجم کپچر توســط شرکت ایساکو 
کیش اســت. معموالً بــرای ارزیابی 
بازار، واردات خودرو به تعداد محدود 
و مستقیماً توسط شرکت خودروساز 
صورت می گیرد، نمونه این مســئله 
را در واردات 200 دســتگاه کیزاشی 
توسط ایران خودرو شاهد بودیم. به 
طور کلی برای بازارسنجی یک خودرو 

معموالً بیشتر از 500 تا 600 دستگاه 
خودرو به صورت CBU وارد نمی شود، 
اما در مورد کپچر می بینیم که واردات 
حجم زیادی از این خودرو توسط یک 

شرکت اقماری صورت گرفته است.
به این ترتیب به نظر نمی رسد این 
میزان واردات کپچر فقط برای تست 
بازار انجام شده باشد و ظاهراً با هدف 

تجارت و بازرگانی صورت می گیرد. 
تناقض داخلی سازی
 با واردات گسترده

ایران خودرو در حالی به واردات 
گسترده یک خودروی فرانسوی روی 
آورده که هاشم یکه زارع، مدیرعامل 
ایران خودرو مهرماه 93 در واکنش به 
بحث های مطرح شده مبنی بر برنامه 
ایران خودرو برای واردات خودروهای 
کپچر و کلیو 4 به صورت CBU گفته 

بود: من شــخصاً با واردات خودرو به 
صــورت CBU مخالفم زیــرا واردات 
هــر کاال برخالف منافع ملی اســت 
و فقط برای کشــورهای دیگر انتفاع 

ایجاد می کند.
وی گفته بود: ما به دنبال واردات 
خودرو نیستیم و فقط تعداد محدودی 
برای شــناخت بــازار، واردات انجام 
خواهیم داد تا بعد از گذشــت حدود 
یک ســال، خط تولیــد دو محصول 

جدید رنو در ایران ایجاد شود.
مدیــر عامل ایران خودرو با بیان 
اینکه مذاکره برای تولید کلیو و کپچر 
در ایران در حال انجام اســت، گفته 
بود: اگر شــرکتی برای تولید خودرو 
به صورت CKD و با ســرمایه گذاری 
مشترک در ایران موافق نباشد، واردات 

آن را انجام نخواهیم داد.

این در حالی است که هم اکنون 
واردات کپچــر از طریــق گمرکات 
مختلف در حال انجام اســت و نمونه 
بارنامه های موجود نیز تأییدی بر این 

مسئله است.
به گفته رضایــی رئیس  انجمن 
صنفــی واردکنندگان خــودرو، هم 
اکنون واردات کپچر از طریق گمرکات 
مختلف در حال انجام اســت و این 
خودروها در نهایت به گمرک شهریار 
منتقل شده و از آنجا به انبارهای ایران 

خودرو منتقل می شود.
در عیــن حــال نوع پوشــش 
خودروهای وارداتــی نیز قابل توجه 
وارداتی  خودروهای  معموالً  اســت. 
دارای پوششی بر روی کاپوت خودرو 
هستند تا از آســیب ناشی از آفتاب 
محفوظ بمانند، اما کپچرهای وارداتی 

دارای پوشش کامل هستند.
همراهی دولت با واردات 

خودرو
ایــران خــودرو به عنــوان یک 
شــرکت خودروساز در حالی سرگرم 
واردات خودروهای فرانســوی است 
که رئیس انجمن صنفی واردکنندگان 
خودرو معتقد است: دولت در جریان 
برنامه های جدیدش برای همکاری با 
خودروسازان خارجی مسیر اشتباهی 

را در پیش گرفته است.
میثم رضایی در گفت وگو با فارس 
با اشاره به قراردادهای اخیر مشارکتی 
با شرکت های  ایرانی  خودروســازان 
خارجی، گفت: بر اســاس اطالعات 
ما هــم اکنون ایران خودرو توســط 
یکی از شرکت های اقماری خود که 

از زیرمجموعه های ایســاکو است و 
اعضای هیئت مدیره آن نیز از مدیران 
ایران خودرو هستند، نسبت به واردات 
فول ســی کی دی )خودروی ساخته 
شده( کپچر از محصوالت شرکت رنو 
فرانسه اقدام کرده است، محصولی که 
پیش از این اعالم شده بود قرار است 
در قالب همکاری مشــترک با رنو در 
ایران تولید شود، اما هم اکنون به بهانه 
بازار سنجی در حجم قابل توجهی به 
کشور وارد و پیش فروش شده است.

رضایی ادامه داد: باید از مسئوالن 
وزارت صنعت و ایران خودرو پرسید 
که آیا این اقدام در راســتای اقتصاد 
مقاومتی و رونق تولید ملی اســت؟ 
چطور ممکن است دولت و بزرگترین 
خودروساز خاورمیانه با کنار گذاشتن 
شــرکت های بزرگ واردکننده، رأساً 
بــرای واردات اقدام کنند و در ظاهر 
ادعای پیاده سازی تولید مشترک و 
داشته  خودرو  صنعت  توانمندسازی 

باشند؟
وی تأکید کرد: همان طور که در 
گذشته هشدار دادیم، به نظر می رسد 
دولــت در پی این اســت که در گام 
با حذف شرکت های غیررسمی  اول 
واردکننده خودرو و سپس دستچین 
کردن واردکنندگان رسمی، به مذاکره 
مستقیم با خودروسازان خارجی برای 
تولید در داخل بپردازد، ســناریویی 
که در آن، صنعت خــودرو ایران به 
خارجی ها واگذار شــده و محصوالت 
بی کیفیت بدون هیچ گونه انتقال دانش 
فنی و تکنولوژی، جایگزین خودروهای 

وارداتی خواهد شد.

با مجوز وزارت صنعت صورت گرفت

واردات هزاران خودرو لوکس به بهانه بازارسنجی!

مرکز پژوهش های مجلس با پیش بینی رشد اقتصادی 7/2 
درصدی سال جاری از نقش بیش از 70 درصدی فروش نفت در 

این رقم خبر داد. 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ضمن تحلیل عملکرد 6 
ماهه اول، برآوردی از میزان رشد اقتصادی کشور در سال جاری )1395( 
گزارش داد: آمار شش ماهه اول بانک مرکزی نشان از رشد 7/4 درصدی 
اقتصاد در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. مرکز آمار ایران 
نیز در آستانه انتشار این گزارش، رشد شش ماهه سال 1395 نسبت به 

دوره مشابه سال 1394 را 6/4 درصد اعالم کرده است.
به گزارش فارس، چنانچه در این گزارش آمده است: عوامل مختلفی 
بر حصول این میزان رشــد موثر بوده که مهم ترین آن رشد قابل توجه 
تولید و صادرات نفت بوده است که در نتیجه اجرای برجام محقق شد. 

عالوه بر این ممکن اســت عواملی نظیر ثبــات اقتصاد کالن و کاهش 
هزینه های مبادله و تســهیل نســبی مبادالت تجاری و بانکی در این 

زمینه موثر بوده باشد.
نتابج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطالعات در دسترس 
تا پایان شش ماهه سال 1395- برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید 
محصوالت کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای 
سال 1395، تحوالت مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال 
جاری و برآوردهای شــرکت ها و تشــکل های مرتبط با صنایع مختلف 
شامل خودروسازی ، محصوالت پتروشیمی و... راجع به میزان تولیدات 
محصوالت- نشــان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی 
در سال 1395 )5/7(، نفت )51/9(، صنعت )1/9(، ساختمان )14/9-( 

و خدمات )3/7( درصد خواهد بود.

همچنین رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی )25(، 
پتروشیمی )8( و سیمان )10-( و زیربخش های خدمات شامل خدمات 
بازرگانــی )1/1( ، خدمات حمل و نقل )2/3( و خدمات عمومی )2/2( 

پیش بینی می شود.
در نهایت رشد اقتصادی سال 1395 نیز برابر با 7/2 درصد پیش بینی 
می گردد. نکته حائز اهمیت در مورد رشــد 7/2 درصدی برآوردی برای 
سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت )ناشی از افزایش صادرات 
نفت( است؛ چرا که 5/2 درصد از رشد 7/2 درصدی سال 1395 مربوط 
به بخش نفت بوده و در صورتی که سهم بخش نفت را در نظر نگیریم 
)رشد صفر درصدی بخش نفت(، رشد اقتصاد ایران در سال 1395 حدود 
2 درصد خواهد بود. )به عبارت دیگر بیش از 72 درصد رشد اقتصادی 

سال جاری مدیون نفت می باشد(

مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد

نقش 70 درصدی نفت در رشد اقتصادی سال 95

توســعه  صندوق  رئیس 
صادرات زعفــران،  گفت: 96 
در کشور  دنیا  زعفران  درصد 

ما ایران تولید می شود.
علی شریعتی مقدم در گفت وگو 
با فارس افزود: ســاالنه رقمی بین 
300 تا 350 تن زعفران در کشور 
ما تولید می شود به گونه ای که رتبه 

اول در دنیا را داریم.
وی اضافه کرد: هم  اکنون 80 
درصد زعفران کشــور در استان 
خراســان رضــوی، 16 درصد در 
خراسان جنوبی و 3 درصد در سایر 

نقاط کشور تولید می شود.
رئیس صندوق توسعه صادرات 
زعفران گفت: برای افزایش کیفیت 
و بهداشــت زعفران نیاز به ورود 
تکنولوژی از جمله دستگاهی برای 
جداســازی کالله از گل داریم که 
به صورت پایلوت در داخل کشور 
ســاخته شــده اما به تولید انبوه 

نرسیده است.
بســته بندی  در  وی ضعــف 
زعفــران ایرانی را رد کرد و گفت: 
طی دو سال اخیر بسته بندی ما به 
روز و بسیار مطابق با استانداردهای 

دنیا شده است اما مشکل این است 
که فضای کسب و کار ما با موانعی 

روبرو اســت که نرخ باالی ســود 
بانکی یکی از آنها است که قیمت 

تمام شده را باال می برد.
وی تصریح کرد: هزینه تولید 
زعفران در کشور ما باال است چرا 
که 170 هزار دانه گل زعفران به 
وزن 100 کیلوگرم تبدیل به یک 
کیلو زعفران خشــک می شود که 
جداســازی دانه زعفران از کالله 

مشقت خاص خود را دارد.
خاطرنشان  مقدم  شــریعتی 
کــرد: در حال حاضر 30 کشــور 
دنیــا حتی هلند، کشــورهایی از 
به  آمریکای جنوبــی و مراکــش 
تولید زعفــران روی آورده اند و ما 

بایــد از هم  اکنون به فکر کیفیت، 
قیمت تمام شده و حفظ بازارهای 

صادراتی خود باشیم.
رئیس صندوق توسعه صادرات 
زعفران افزود: طی سال های اخیر 
آمریکا از کشــت پیاز زعفران در 
افغانستان به روش های نوین بسیار 
حمایت کرده و کشورهایی همچون 
هنــد و چین به دلیــل عضویت 
افغانســتان در ســازمان تجارت 
جهانی تعرفــه پایین تری را برای 
واردات زعفران از افغانســتان در 

مقابل ایران اعمال می کنند.

یک کارشناس بانکی با اشــاره به موضوع حقوق های نجومی گفت: 
دولت اقدام خاصی برای جبران انجام نداده است و حتی می توان گفت 

به نوعی ماست مالی هم می کند.
ابوالقاســم حکیمی پور در گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه بانک ها قلکی در 
اختیار دولت هستند، اظهار داشت: دولت حدود 114 هزار میلیارد تومان به سیستم 
بانکی و 85 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار اســت. برای همین است 
که بانک ها تمایلی به پرداخت تســهیالت نداشته و بازگشت تسهیالت با ریسک 

باالیی همراه است.
وی یکی دیگر از مســائل برون ســازمانی را باال بودن قیمت تمام شده پول 
دانســت و خاطر نشــان کرد: عوامل درون سازمانی سیستم بانکی نیز ضعف کار 
کارشناسی در طرح های تسهیالتی است و همچنین یکی از مهمترین ضعف های 

این سیستم، ضعف مدیریتی است.
این کارشناس بانکی در ادامه با اشاره اینکه در همه کشور ها مدیران بانکی، 
نظریه پرداز هســتند، تصریح کرد: در کشــور ما مدیران بانکی بر اساس مسائل 
سیاسی انتخاب می شــوند و تنها افراد محدودی هستند که در چرخه مدیریت 
بانک ها می چرخند. به نوعی در سیستم بانکی بررسی منابع انسانی انجام نمی شود.
حکیمی پور گفت: همچنین هیئت مدیره بانک ها در ســایر کشور ها بین 15 
تا 25 نفر هســتند و حتی اعضای غیر موظــف و اقتصاددان هایی نیز از خارج از 
سیستم بانکی به آنها کمک می کنند اما در ایران اعضای هیئت مدیره تنها 5نفر 
بوده که در اتاق های در بســته جمع می شــوند و اقدامی که بتواند بانک ها را از 

بحران خارج کند، ندارند.
وی با تأکید بر اینکه فساد به شدت در سیستم بانکی رخنه کرده و این مربوط 
به این دولت نیست ولی در این دوره عیان و آشکار شد، بیان کرد:  برخی می گویند 
چرا در مورد افرادی خاص این گونه صحبت می کنید، اینها ذخایر انقالب هستند؛ 
اما باید بگویم اینها نه تنها ذخایر انقالب نیستند بلکه جزو فاسد ترین ها هستند.

این کارشــناس بانکی در خصوص فیش هــای نجومی و نحوه برخورد با آنها 
اظهار داشت: نباید توقع داشته باشیم چاقو دسته خودش را بُِبرد. بخشی از فساد 
اداری بانک ها همین فیش ها و حقوق های نجومی اســت و این اختالف زیاد بین 
کارمندان جامعه و دولت باعث ناامیدی و یأس شده ولی دولت اقدام خاصی برای 

جبران انجام نداده است و حتی می توان گفت به نوعی ماست مالی هم می کند.
حکیمی پور با بیان اینکه انواع مختلف فیش ها توســط برخی مدیران تحت 
عنوان حق جلسه، حق مأموریت، حق کارشناسی دریافت می کنند که در مقابل 
عملکرد خوبی هم ندارند، خاطر نشان کرد: با توجه به این همه پولی که دریافت 
می کنند ولی نتیجه کار آنطور که باید نیست و اگر یک فرد زیر دیپلم را هم در 
این سمت بگذاریم همین کارها  را انجام می دهد. در کشورهای دیگر مدیران خود 
دارای دیدگاه بوده و به نوعی نظریه پرداز هستند به نوعی که به خروج بحران آن 

کشور منجر می شود.
وی ادامــه داد: این مدیران اگــر ماهانه 5 میلیون دالر هم دریافت کنند کم 
است. بنابراین با همه این شرایطی که وجود دارد، بهم ریختگی در سیستم اداری 
کشــور وجود دارد که فرد دلسوزی نیست که با دل و جون برای کشور کار کند. 
وقتی بین دولت و اندیشمندان و متخصصان یک فاصله عمیق وجود دارد و گفتار 

درمانی خوبی وجود ندارد، نمی توان توقعی بیش از این داشت.
به گفته این کارشــناس بانکی و اقتصادی آمارهایی که اعالم می شــود همه 
دروغ و جعلی است، و وقتی گفته می شود رسانه ها آمار را نقد نکنند، باید بگوییم 
این آمار قلب تپنده اقتصاد آمارهای موجود اســت. البته مشکل اصلی این است 
که یک مرجع منسجم و معتبر در کشور وجود ندارد زیرا هم بانک مرکزی و هم 
مرکز آمار هر دو دولتی هستند و آمارهایی که اعالم می کنند تنها بازی با اعداد و 

ارقام است، در حالی که مراکز آمار در سایر کشور ها خصوصی است.
حکیمی پور با اشاره به اینکه در سایر کشور ها مالک رفاه عمومی است وقتی 
این رقم رشد داشته باشد خود به خود رشد اقتصادی نیز رخ می دهد، تصریح کرد: 
در کشور ما رشد اقتصادی رخ داده ولی فقر عمومی وجود دارد بنابراین باید بگویم 
جیب مردم مهم است نه آماری که هر مرکزی جداگانه برای خود اعالم می کند.

یک کارشناس بانکی:
دولت در برخورد با حقوق های نجومی

اقدام خاصی نکرده است

معاون سابق وزیر صنعت گفت: دولت به اصناف در تنظیم بازار نقشی 
نداده است در حالی که یک بازوی قدرتمند و توانا محسوب می شود.

محمد صادق مفتح در همین رابطه به »نسیم آنالین« گفت: دولت یک بازوی 
قدرتمند و توانا مانند اصناف را کاماًل رها کرده است. اصناف در تنظیم بازار کاماًل 

منفعلند و هیچ گونه نقشی ندارند و دولت به آن ها نقشی نداده است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی که اصاًل ابزار دانش، تخصص و اعتبار تنظیم 
بازار را ندارد. بازار را که با چند جلسه نمی توان تنظیم کرد. خروجی جلسات تنظیم 

بازار نشان می دهد که این تقسیم کار ناکارآمد است.
معاون وزیر ســابق صنعت گفت: حذف خرده فروشــی ها نشدنی است و در 
بخشنامه باقی می ماند چون در هیچ کجای دنیا هم چنین چیزی شدنی نیست.

همچنیــن علی فاضلی رئیس اتــاق اصناف در خصوص نقــش اصناف در 
تنظیم بازار اظهار کرد: در تنظیم بازار کاالهای اساســی و کاالهای اســتراتژیک 
قیمت گذاری برعهده ســازمان حمایت اســت. ما عضو ستاد رسمی تنظیم بازار 
نیستیم و قیمت گذاری به ما برنمی گردد چون قیمت گذاری را آن ها انجام می دهند.

وی افزود: با این وجود این اصناف هستند که باید کاال را به دست مصرف کننده 
برســانند. ساختار نظارتی ما در حلقه آخر است یعنی بر قیمت تمام شده و نرخ 
ســود مصوب که خدای نخواســته کسی از آن تخطی نکند. متأسفانه از ظرفیت 

اصناف برای ساماندهی و تنظیم بازار استفاده نمی شود.
رئیس اتاق اصناف خاطرنشــان کــرد: چون ما به عنوان حاکمیت در فرآیند 
قیمت گذاری نیســتیم نمی توانیم در ایــن رابطه زیاد اظهار نظر کنیم. هیچ گونه 
کمبودی در ذخیره ســازی کاال نداریم و در برخی موارد حتی کاالهای اضافه هم 
ذخیــره کردیم.فاضلی بیان کرد: در بعضی محصوالت مانند برنج تمهیدات الزم 
بــرای کنترل قیمتها را فراهم نکردیم یا در واردات برخی از کاالها دقت نکردیم 
که این در شــرح وظایف حاکمیت است. من درباره خدمات و دستمزد می توانم 
اظهار نظر کنم اما در مورد تأمین کاالهای اساسی و نوع قیمت گذاری نمی توانم.

رئیس اتاق اصناف عنوان کرد: ما با دولت در عرضه کاال مشکلی نداریم ولی 
در خصوص افزایش قیمت برخی از کاالها دولت باید توضیح دهد. نکته مهم این 

است که در بحث واردات کاال تا توزیع آن هماهنگی الزم وجود ندارد.

معاون سابق وزیر صنعت:
دولت یازدهم اصناف را در تنظیم بازار 

کنار گذاشت

ســخنگوی کمیســیون قضایی مجلس گفت: برخی مواد و 
تبصره های دستورالعمل اجرایی هیئت دولت دانه درشت های حوزه 

قاچاق را عفو و واردات کاالهای قاچاق را آزاد می کند.
حسن نوروزی، در گفت وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد: مبارزه با 
قاچاق باید در ابتدا با دانه درشــت ها و در مبادی ورودی انجام گیرد. از 
این رو جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق به کشور باید اولویت دستگاه های 
اجرایی باشد چرا که همین کاالهای قاچاق وارداتی است که ضربات مهلکی 

بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی با اشــاره به مصوبه اخیر هیئت دولت درباره دستورالعمل اجرایی 
تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشــت: منطق 
حاکم بر مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی، اجازه ورود کاالهای قاچاق 
را به کشــور صادر می کند و همچنین تشخیص کاالهای خروجی قاچاق 
را به احراز قصد و نیت قاچاقچی توســط دستگاه های ذی صالح متوقف 

کرده است.
نماینده مردم رباط کریم با بیان اینکه هیئت دولت دستورالعمل اجرایی 
را برخالف قانون مجلس تدوین کرده است، تصریح کرد: مواد 1 و 2 این 
دستورالعمل دانه درشت های حوزه قاچاق را عفو و واردات کاالهای قاچاق 

را آزاد اعالم می کند.
نوروزی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی به دلیل تدوین قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز باید در این موضوع با جدیت ورود کند، گفت: ما معتقدیم 
قانونی که مجلس وضع می کند نباید با عنوان آیین نامه نویسی نقض شود و 
قطعا کمیسیون قضایی به سادگی از این تخلف دولت عبور نخواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس دهم در پایان اضافه کرد: در عمل، 
مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 روند مبارزه با قاچاق را 
دچار عقبگرد خواهد کرد و در صورت اصالح نشدن از سوی هیئت دولت، 
نماینــدگان مجلس برای پیگیری این موضوع از ابزار قانونی خود همانند 

طرح سوال، طرح تحقیق و تفحص استفاده خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:
مصوبه جدید هیئت دولت 

واردات قاچاق را آزاد می کند

مدیرعامل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاري ملي اعالم 
کرد: طرح بخشودگي جرایم معوق بدهکاران به لیزینگ گسترش 
سرمایه گذاري ملي)بانک ملي( از 22بهمن تا عید نوروز در قالب 

طرح عید تا عید اجرا مي شود.
به گزارش میزان، حامد کارگر ساماني گفت: به مناسبت دهه فجر و 
همزمان با سالگرد پیروزي انقالب اسالمي، طرح بخشودگي جرایم مشتریان 
بدهکار به لیزینگ گسترش سرمایه گذاري ملي )بانک ملي( در قالب طرح 

عید تا عید از 22 بهمن تا عید نوروز اجرا مي شود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح فرصت مناســبی است برای آن دسته 
از مشــتریان محترم که توان بازپرداخت جرایم معوق خود را ندارند و در 
این فاصله با پرداخت اصل بدهی های معوق خود از بخشودگی مربوط به 

جریمه های اعمال شده بهره مند می گردند.
ساماني با اشاره به اینکه این طرح در راستاي سیاست هاي اقتصادي 
دولت و متناسب با دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی اجرا می شود، 
اظهار داشــت: با اجراي این طرح در سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل، 
منابع جدیدي براي شــرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاري ملي ایجاد 
خواهد شد که توان ارائه تسهیالت به بخش تولید داخلي و فعاالن صنعتی 

را در سال جدید از سوي این شرکت افزایش خواهد داد.

اعالم طرح بخشودگي 
جرایم بدهکاران لیزینگ

معاون مخابرات با اشــاره به آغاز نخستین مرحله ساده سازی ارایه 
خدمــات در مراکز مخابراتی، از تغییر نام تلفن ثابت بدون حضور مالک 
اولیه، تغییر نام تلفــن ثابت مالکان حقوقی و تغییر مکان تلفن ثابت با 

احراز هویت خبر داد. 
به گزارش فارس، داوود زارعیان معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران 
از ساده سازی ارائه خدمات این شرکت خبر داده و اظهار داشت: نخستین مرحله 
اصالح دســتورالعمل اجرایی »آیین نامه تقاضا و اشــتراک تلفن ثابت و خدمات 
مخابراتی« به منظور ساده سازی ارائه خدمات، برای یک دوره شش ماهه به تمامی 

مدیران مناطق در سراسر کشور ابالغ شد.
وی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل با هدف جلب رضایت حداکثری مشتریان 
و رعایت مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظورساده سازی 
ارائه خدمات به مشترکان و تکریم ارباب رجوع، تدوین شده است درباره جزییات 
آن تصریح کرد: در این دســتورالعمل نحوه ثبت نام، تغییرنام و تغییرمکان تلفن 
ثابت، شــرایط قطع و تخلیه تلفن های مشترکین بدهکار، ثبت نام و درخواست 
اینترنت پرسرعت، خدمات و محصوالت جدید مخابراتی و سایر موارد مورد توجه 

قرارگرفته است.
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با اعالم جزییات بیشتر در خصوص 
این دســتورالعمل، بیان کرد: برای تغییر نام تلفن ثابت نیازی به حضور مالک در 
مراکز مخابراتی نیست و تمامی مراکز موظفند با دریافت مدارک قانونی از قبیل 
وکالت نامه و هر ســند قانونی که به خریدار اجازه انتقال خط تلفن را داده باشد 

نسبت به درخواست مذکور اقدام کنند.
زارعیان با اشاره به اینکه برای ثبت نام و درخواست اینترنت پرسرعت، اشخاص 
حقیقی، اصل و کپی کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام ضروری است گفت: چنانچه 
متقاضی مالک تلفن نباشــد، حتی االمکان ســرویس پیش پرداخت دایر شود، 
درغیراین صورت ارائه اجاره نامه که نام مالک و مســتاجر و شــماره تلفن در آن 
ذکرشده باشد، یا هر مدرک دیگری که اجازه بهره برداری از تلفن به مستاجر داده 

شده باشد قابل قبول است.
وی با تاکید بر اینکه برای مشــترکینی که برای دریافت ســرویس وخدمات 
مراجعه می کنند باید پاسخگویی سریع صورت گیرد، تاکید کرد: در اولین مراجعه 
باید امکان یا عدم امکان واگذاری سرویس اعالم شود در غیر این صورت با مراجعه 
به سایت مرکز تماس و یا پیامک اطالع رسانی صورت گیرد. معاون امورمشتریان 
با اشــاره به اینکه تمامی هزینه ها طبق تعرفه مصوب ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی محاسبه و دریافت می شود یاد آور شد: هزینه های خدمات ارزش 

افزوده در اولین صورتحساب تلفن مشترک منظور می شود .

بزرگ ترین گردهمایی فعاالن حوزه مالی و سرمایه گذاری امروز در 
تهران برگزار می شود.

به گزارش ســنا، مدیرعامل شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت، با اشاره به 
برگزاری هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری گفت این 
گردهمایی با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، بانک ملت، شرکت تامین سرمایه 
بانک ملت و بانک توسعه اسالمی 24 و 25 بهمن ماه در محل مرکز همایش های 

صدا و سیما برپا می شود.
علی قاســمی در ادامه اظهارات خود، عنوان کرد: در این گردهمایی دو روزه 
عالوه بر سخنرانی های وزرا و روسای نهادهای معتبر مالی کشور، نمایندگان شرکت 
ساچه ایتالیا و بانک توسعه اسالمی در صبح روز اول، یک نشست تخصصی با موضوع 
»توسعه تکنولوژی های مالی، الزامات و چالش ها« در بعد ازظهر روز اول با حضور 
نخبگان و مطلعین این حوزه برگزار خواهد شد.وی اضافه کرد: در روز دوم نیز 6 
کارگاه آموزشی تخصصی شامل روش های تامین مالی بین المللی، نکات کلیدی 
در اعتماد سازی و جلب ســرمایه گذاری، روش های متداول پرداخت در تجارت 
بین الملل،  روش های تامین مالی از بازار ســرمایه، روش های مشارکت عمومی 
خصوصی PPP و آشنایی با اسناد خزانه اسالمی و کارکردهای آن برپا می شود.

قاسمی در بیان لزوم برگزاری این همایش، به فضای جدید ایجاد شده در حوزه 
تامین مالی و سرمایه گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود در این 
فضا گستردگی دامنه نظام تامین مالی و لزوم شناسایی و بررسی موضوعات مغفول 
مانده اســت.بر این اساس آشنایی با روش های نوین تامین مالی و انتقال تجارت 
شــرکت های پیش رو داخلی ضروری به نظر می رسد، همچنین به نظر می رسد 
که در این فضا سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی باید با روش های نوین مشارکت 
و ســرمایه گذاری آشنا شوند.وی ادامه داد: بر این اساس تالش شد تا به موجب 
برگزاری این کنفرانس، بر توســعه نوآوری های مالی در ایران، استفاده از فضای 
مثبت ایجاد شــده بین المللی در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری و همچنین 
نقش نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد دانش بنیان تاکید شود.
مدیرعامل شــرکت تامین ســرمایه ملت گفت: بانک ملت در حال حاضر با 
سرمایه 50 هزار میلیارد ریال یکی از بزرگترین بانک های کشور است که مهم ترین 
راهبردهای آن شامل توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، 
بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص های عملکرد است.بر این 
اساس این بانک به منظور دستیابی به این راهبردها، به ارایه آموزش های تخصصی 
مالی، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و مدیریت پروژه برای کارشناسان، مدیران و 
تصمیم گیران در قالب برگزاری دوره های آموزش عمومی و اختصاصی می پردازد.

معاون شرکت مخابرات خبر داد
تغییر نام تلفن ثابت 

بدون نیاز به حضور مالک

امروز برگزار می شود
گردهمایی فعاالن حوزه مالی و سرمایه گذاری

در تهران

 وزارت کشاورزی:

گوشت قرمز این هفته ارزان می شود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر 
و اســکو در مجلس تأکید کرد: 
استیضاح عباس آخوندی به یک 
مطالبه مردمی تبدیل شده است.

احمد علیرضابیگی در گفت وگو 
با کیهــان، ضمن اشــاره به حادثه 
دلخراش برخورد قطار تبریز- مشهد 
با قطار سمنان- مشهد در اوایل آذرماه 
امسال، اظهار داشت: در این سانحه 
تعداد زیادی از هموطنان ما کشــته 
شدند اما مسئوالن دولت، خطاهای 
انســانی را عامل ایــن حادثه عنوان 

می کنند.
این نماینــده مجلس با انتقاد از 
اظهارات اکبر تــرکان، درباره عامل 
انســانی بروز حادثه برخورد قطارها، 
گفت: وزیر راه ادعا کرده بود سامانه 
کنترل خودکار ATC آنچنان کارآمد 
اســت که حتی اگــر لکوموتیوران 

درگذشت، قطار با سالمت به مقصد 
می رســد با این حال گزارش مرکز 
ایمنی و نظارت شبکه راه آهن نشان 
داد تنهــا در 6 ماه ابتدایی امســال 
 ATC حدود 4 هزار خطا در سیستم
مسیر تهران- مشهد ثبت کرده است، 
لذا علت این حادثه نمی تواند متوجه 

نیروی انسانی باشد.
علیرضابیگی تصریح کرد: با توجه 
بــه این حجم از خرابی، خارج کردن 
حرکت قطارها از سامانه به یک رویه 

جاری تبدیل شده بود.
نماینده تبریز افزود: نسبت به این 
خطاها نظارت کافی نبوده و اهتمام 
الزم برای رفع خرابی ها صورت نگرفته 
است، به همین دلیل مقصر اصلی وزیر 

مربوطه است.
مطالبه عمومی استیضاح

نمایندگان  وی خاطرنشان کرد: 

مجلس فارغ از گرایش های سیاسی 
و قومیتی به موضوع اســتیضاح وزیر 
راه ورود کرده انــد و حتی تعدادی از 
نمایندگان لیست امید هم خواستار 

استیضاح هستند.
علیرضابیگی بــا تأکید بر اینکه 
اســتیضاح به مطالبه مردمی مبدل 
شــده، افزود: اگر از استیضاح جواب 
نگیریــم، یک کمپین بــزرگ برای 
برکناری عباس آخوندی راه می افتد.

نماینــده مجلس دهم با اشــاره 
بــه اینکه تاکنــون 84 نفر پای نامه 
اســتیضاح را امضا کرده انــد، اظهار 
داشــت: بررســی الیحه بودجه هم 
نمی تواند مانع بررسی استیضاح شود 
و طبق قانون اولویت با استیضاح است.

کارشکنی
 در مسیر استیضاح

وی همچنین به مقاومت هایی که 
در مجلس بــرای عقب  افتادن و لغو 
اســتیضاح صورت گرفته اشاره کرد 
و گفت: مقاومت عجیبی در برگزاری 
اســتیضاح وجــود دارد. ابتدا گفتند 
فضای مجلس برای اســتیضاح مهیا 
نیست و ما مجبور شدیم مجدداً برای 

جمع آوری امضا اقدام کنیم. 
فضای  کرد:  عنوان  علیرضابیگی 
منفی که در هیئت رئیســه نســبت 
بــه طرح این موضــوع وجود دارد را 

احساس می کنیم.
نماینده تبریز با اشاره به فشارها از 
ناحیه هیئت رئیسه، افزود: حتی برای 
ارجاع استیضاح به کمیسیون عمران 

هم مقاومت می شد.
نماینده تبریز در ادامه با تأکید بر 
اینکه اظهارات آخوندی پس از دعوت 
اول به کمیسیون عمران، وهن مجلس 
بود، گفت: قباًل یک بار وزیر راه برای 
ادای توضیحات به کمیسیون عمران 
دعوت شد که معاونان وی به جای او 
در این جلسه حضور یافتند ولی بعداً 
هیئت رئیســه پذیرفت که ایشان از 

جلسه مطلع نشده اند!
علیرضابیگی افزود: معاونان وزیر 
در آن جلســه ابتــدا گفتند که وزیر 
در راه است ولی بعداً اعالم شد وزیر 
اطالع نداشته است)!( و ما هم گفتیم 
اگر وزیر اطالع ندارد پس شما از کجا 

می دانستید؟!
عضو کمیسیون شوراهای مجلس 
با انتقاد از عملکــرد دولت یازدهم، 
گفت: باید منابع کشــور را براساس 
اولویت صــرف کنیم تا بیشــترین 

بازدهی را داشته باشد.
وی درباره تمرکز دولت بر خرید 
هواپیما اظهار داشت: قطار بیشترین 
سطح سالمتی و ایمنی را دارد اما در 
این حوزه اتفاق خاصی نیفتاده است.

علیرضابیگی با اشــاره به حادثه 
برخورد قطارها در نزدیکی ســمنان 
گفت: حتی در قطار چکشــی وجود 
نداشــته تا مردم شیشه را بشکنند و 

خود را نجات بدهند.
نماینده تبریز ادامه داد: متأسفانه 
سیســتم مدیریتی موجود در ســه 
مرحله قبل، حین و بعد از حادثه نشان 
داد از ناکارآمدی بغرنجی رنج می برد.

استیضاح وزیر راه مطالبه جدی مردم است نماینده تبریز در گفت وگو با کیهان:

رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران:

96 درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود


