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رئیس انجمن لوازم خانگی:

لوح تقدیر و عکس یادگاری هیچ امتیازی 
برای واحدهای نمونه تولیدی نداشته است

با گذشت 3 سال از تفاهم وزارت راه با طرف عراقی

اقدامی برای تکمیل خط آهن 
شلمچه- بصره صورت نگرفته است

مدیرعامل شهر جدید پردیس خبر داد
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خبری از تکمیل خط آهن 32 کیلومتری شلمچه تا بصره که 
امکان سفر ریلی زوار ایرانی به کربال را فراهم می کند نیست و بعید 

است تا پایان دولت دوازدهم،  این امکان فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، بنابر اعالم سرکنسول ایران در کربال بیش 
از 4/5 میلیون ایرانی در سال 95 زائر عتبات عالیات بودند، این در حالی 
اســت که حدود 2/5 میلیون نفر از این تعداد در ایام اربعین حسینی به 

این اماکن مقدس مشرف شده اند.
بر اساس بررسی های صورت گرفته، بهترین راه حل برای جابه جایی 
این تعداد باالی زوار کربال، اســتفاده از حمل و نقل ریلی اســت زیرا هر 
قطار به طور معمول ظرفیت جابه جایی 600 مسافر معادل 20 اتوبوس را 
دارد. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن جابه جایی دو میلیون نفر در سال 
توســط قطار به جای اتوبوس عالوه بر کاهش هزینه های ناشی از سوانح 
جاده ای و مصرف بی رویه سوخت می توان بیش از 50 درصد صرفه جویی 

در هزینه حمل و نقل نسبت به جاده برای مسافران به ارمغان آورد.
با وجود آنکه شش سال از اولین و سه سال از دومین تفاهم نامه مشترک 
میان ایران و عراق برای اتصال ریلی شلمچه به بصره می گذرد، هم اکنون 
هیچ اقدام عملیاتی برای اتصال این دو نقطه مرزی صورت نگرفته است.

طبق تفاهم نامه سال 93 که میان وزارت راه و شهرسازی ایران و وزارت 
حمل و نقل عراق امضا شد، طرف عراقی متعهد به ساخت 32 کیلومتر 
خط ریلی در خاک خود شــده بود و طرف ایرانی هم وظیفه ساخت پل 
بر روی رودخانه اروند را برعهده داشت؛ در همین رابطه عباس آخوندی، 
وزیر راه و شهرسازی، برآورد اولیه ساخت 32 کیلومتر از پروژه مورد نظر 
شــامل مســیر تک خطه و پل دو خطه را 50 میلیون دالر معادل 200 

میلیارد تومان اعالم کرد.
با این وجود، مهرماه 95 بود که مســئول راه آهن جنوب عراق ضمن 
اعالم عدم توانایی تامین مالی برای احداث این خط توســط دولت عراق 
اظهار کرد که حاضر است این پروژه را به صورت BOT و به مدت 25 سال 

به سرمایه گذاران خارجی با اولویت کشور ایران واگذار کند.
در همین رابطه، مدیرعامل شرکتی که سال گذشته حمل ترکیبی قطار 
و اتوبوس زوار کربال از مرز شلمچه تحت مدیریت او صورت می گرفت گفته 
اســت: »در حال حاضر تعدادی سرمایه گذار ایرانی برای این پروژه وجود 
دارد ولی متاســفانه دولت عراق تضامین بانکی الزم برای سرمایه گذاری 
را نمی تواند آماده کند، هنوز کار این پروژه آغاز نشــده است در صورتی 
که طرفین اقدامات الزم را انجام بدهند، بهره برداری از این پروژه حداقل 

سه سال زمان می برد.«
آنچه که مشخص است وظیفه اصلی پیگیری این پروژه در ایران برعهده 
وزارت راه و شهرســازی اســت. تا از این رهگذر سفر زائران اربعین برای 
حضور در یکی از بزرگترین تجمعات عزت آفرین مسلمانان تسهیل شود.

رئیس  اتحادیه لوازم صوتی با بیان اینکه 
دو هزار میلیارد تومان ســودی است که 
ســوداگران بازار موبایل از قاچاق به دست 
می آورند گفت: اگر دولت طرح رجیستری را 
به شکل درستی انجام دهد در واقع واردات 
به شکل قانونی جایگزین قاچاق و سوداگری 

در بازار موبایل خواهد شد.
ابراهیم درستی، درخصوص طرح رجیستری 
تلفن همراه بــه رادیو گفت: طرح رجیســتری 
طرحی الزم است چرا که اکنون حدود 90 درصد 
تلفن های همراه بــاالی 700 هزار تومان قاچاق 
هستند که برنده اصلی در این نوع بازار سوداگران 
هســتند، چراکه بدون پرداخت عوارض گمرکی 

صاحب سودهای کالن می شوند.
وی افــزود: اگر دولت این طرح را به شــکل 
درســتی انجام دهــد در واقع واردات به شــکل 
قانونی جایگزین قاچاق و سوداگری در بازار موبایل 

خواهد شد.
رئیس  اتحادیه لوازم صوتی با بیان اینکه افق 

روشــنی برای این طرح وجود دارد گفت:  اکنون 
هماهنگی بین سه اپراتور تلفن همراه )همراه اول، 

ایرانسل و رایتل( وجود دارد.
به گزارش تسنیم، درستی با بیان اینکه دو هزار 
میلیارد تومان، ســودی است که سوداگران بازار 
موبایل از عــدم نظارت برای جلوگیری از قاچاق 
به دســت می آورند گفت: این مقدار کمی نیست 
که قابل گذشــت باشد و بتوان عدم نظارت بر آن 

را تحمل کرد.
طرح رجیستری گوشی موبایل آغاز شد

طرح رجیستری گوشی موبایل از روز گذشته 
با  آغاز مانیتورینگ شبکه اجرا شد و فعال در این 
مرحله هیچ محدودیتی برای مشــترکان اعمال 
نمی شــود تا اوایل آبان که یــک یا چند مدل از 

گوشی های قاچاق غیرمجاز اعالم خواهند شد.
به گــزارش فارس، تــا چنــد روز آینده که 
هنوز گوشــی های موردنظر اعالم نشده اند هیچ 
محدودیتی برای مشترکان موبایل ایجاد نخواهد 

شد.

حمیدرضا دهقانی نیا، معاون فناوری اطالعات 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تأکید بر اجرای 
رجیســتری از روز 28 مهــر ماه اظهار داشــت: 
مدل های ممنوعه با یک فرصت زمانی کوتاه یک 
یا دو روزه اعالم می شوند که امکان سوءاستفاده 

برای قاچاقچیان فراهم نشود.
در این شرایط برخی فروشندگان گوشی موبایل 
به خریداران خود اعالم کرده اند که اگر قصد خرید 
گوشی دارند عجله کنند یا گوشی های خریداری 
شده را قبل از 28 مهر فعال کنند که در غیر این 

صورت شاید قابل استفاده نباشد.
اما به گفته دهقانی نیا، تنها مانیتورینگ شبکه 
آغاز می شود و قرار نیست هیچ گوشی حتی اگر 

قاچاق باشد غیرفعال شود. 
وی در پاســخ به این سؤال که آیا الزم است 
مردم از روز جمعه شناسایی سریال گوشی جدیدی 
که قصد خرید آن را دارند اســتعالم کنند، گفت: 
از روز جمعه تنها مانیتورینگ شبکه آغاز می شود 
و فعاًل نیازی به استعالم گیری نیست که در آینده 

ســامانه ای پیامکی برای استعالم شماره سریال 
گوشی توسط کاربران اعالم خواهد شد.

بنا بر اعالم ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
تلفن های همراه قاچاق ممکن است به دلیل میزان 
جذب  اشعه باال ســالمت کاربران را نیز به خطر 
بیندازند. همچنان که در مــواردی میزان جذب 
 اشعه در برخی گوشی های قاچاق تا 14 برابر حد 

استاندارد گزارش شده است. 
با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه 
هر گوشی با یک شناسه منحصر به فرد در شبکه 
معرفی می شــود و از این رو پیگیری موبایل های 
سرقتی تسهیل خواهد شد. عالوه  بر این به دلیل 
واردات رسمی و مشخص بودن واردکننده و شرکت 
گارانتی کننــده، کیفیت خدمــات پس از فروش 

موبایل در کشور ارتقا خواهد یافت. 
به گفته معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
کانالHAMTA_NTSW@ در سه شبکه اجتماعی 
ســروش، تلگرام و گپ به مردم اطالع رســانی 

می کند. 

رئیس  اتحادیه لوازم صوتی خبر داد

 جلوگیری از سود 2 هزار میلیارد تومانی قاچاقچیان موبایل با اجرای کامل طرح رجیستری

طبق آمار گمرک، دولت حسن روحانی رکورددار  اشتغالزایی 
برای کارگران خارجی در طول تاریخ ایران شد.

بر اساس گزارش گمرک، در شهریورماه امسال واردات کاال از چین با 
جهش ناگهانی مواجه شده و نسبت به ماه قبل 89 درصد بیشتر شده است.

به گزارش مشــرق، این آمار نشــان می دهد واردات کاال از چین در 
شــهریورماه امســال افزایش عجیبی داشــته و به یک میلیارد و 400 
میلیون دالر رســیده است. در حالی که ماه قبل از آن یعنی مرداد، فقط 
760 میلیون دالر کاالی چینی وارد کشــور شده بود. بر این اساس، در 
شهریورماه نسبت به مردادماه سال جاری، واردات کاال از چین 89 درصد 

رشد جهشی داشته است.
گمرک همچنین از افزایش 16/5 درصدی مجموع واردات از چین در 

نیمه اول امسال خبر داده است.
بر اســاس گزارش گمرک، در نیمه اول سال جاری 5 میلیارد و 696 
میلیون دالر کاالی چینی وارد کشــور شده است که 24/1 درصد از کل 
واردات کشور در این مدت را شامل می شده است. کل واردات کشور در 

نیمه اول امسال 23.6 میلیارد دالر بوده است.
در نیمه اول سال گذشته مجموع کاالهای وارداتی از چین به کشورمان 
4 میلیارد و 889 میلیون دالر بود. از این رو واردات از چین در نیمه اول 

امسال 807 میلیون دالر معادل 16/5 درصد رشد نشان می دهد.
الزم به ذکر است دولت یازدهم رکورددار واردات کاالهای چینی در 
تمامی اعصار تاریخ ایران محسوب می شود. در دوره 4 ساله دولت یازدهم 
44/9 میلیارد دالر کاال از چین وارد کشور شد که نزدیک به 18 میلیارد 

دالر بیشتر از دولت دهم بود.
از آنجا که دولت دوازدهم از اواخر مردادماه تشکیل شده، با توجه به 
آمار ماهانــه واردات از چین می توان گفت دولت دوازدهم در حال زدن 

رکورد دولت یازدهم در واردات از چین است.
گفتنی است حســن روحانی در گزارش 100 روزه دولت یازدهم از 
روال واردات بی رویه کاالهای چینی در دولت های نهم و دهم انتقاد کرده 

و گفته بود: »دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی ها.«
اینک با اتمام دولت اول روحانی و گذشــت 3 ماه از دولت دوم وی، 
به جا اســت که انتظار داشته باشیم روند واردات بی رویه از چین متوقف 
شده و همان طور که روحانی گفته بود، به جای  اشتغالزایی برای چینی ها 

برای کارگران ایرانی شغل ایجاد شود.

مدیرعامل شهر جدید پردیس گفت: در حال حاضر هفت هزار 
و 600 واحد مســکونی مهر در فازهای 8 ، 5 ، 9 و 11 را به دلیل 
روند کند نصب انشعابات نمی توانیم در موعد مقرر تکمیل کنیم.

سعید غفوری در گفت وگو با فارس اظهار داشت: برای تکمیل خدمات 
زیرساختی، زیربنایی، روبنایی، آماده سازی و محوطه سازی 82 هزار واحد 
مســکن مهر در تمامی فازها حدود دو هزار و 584 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است، بنابراین تالش ما این است هزار و 90 میلیارد تومان از منابع 

داخلی و مشارکت بخش خصوصی تأمین شود.
وی در پاســخ به این سؤال که وضعیت نصب انشعابات چگونه است، 
گفت: سرعت ساخت و ساز با نصب انشعابات همخوانی ندارد و در حال 
حاضر هفت هزار و 600 واحد مســکونی مهر در فازهای 8 ، 5 ، 9 و 11 
را به دلیل روند کند نصب انشــعابات نمی توانیم این واحدها را در موعد 

مقرر تکمیل و اقدام به محوطه سازی و آماده سازی کنیم.
مدیرعامل شهر جدید پردیس ادامه داد: به هر حال قرار بود در اواخر 
ماه جاری برنامه افتتاح واحدها را داشــته باشیم که به دلیل عدم نصب 
انشــعابات، این برنامه به تأخیر افتاد ولی با تالش همکاران و مساعدت 
دســتگاه های خدمات رسان قصد داریم طی هفته های آینده این مهم را 
به انجام برســانیم.غفوری بیان کرد: تالش ما این است که از محل اوراق 
خزانه اســالمی، یارانه مســکن مهر، تهاتر زمین های در اختیار و منابع 
داخلی، مبالغی که حدود 813 میلیارد تومان از سال 91 تا 93 از آورده 
متقاضیان جهت اموری غیر از ساخت واحدهای آنها هزینه شده است را 
جایگزین و تأمین کنیم تا با این روش به متقاضیان مســاعدت شده و از 

فشارهای مالی وارده به آنها کاسته شود. 
گفتنی است، با تعویق وعده اتمام مسکن مهر از سوی دولتمردان، تاریخ 
اتمام این طرح همچنان به درســتی مشخص نیست. چه اینکه استاندار 
سابق تهران پیش تر از اتمام این طرح تا پایان شهریورماه و قائم مقام وزیر 
راه وشهرســازی هم از اتمام آن تاپایان سال خبر داده بودند. با این حال 
به گوش رسیدن اخباری درخصوص مشکالت سخت افزاری تکمیل این 

مسکن ها، احتمال تعویق مجدد اتمام مسکن مهر را تقویت کرده است.

طبق آمارهای رسمی

دولت روحانی رکورددار  اشتغالزایی برای 
کارگران خارجی در طول تاریخ ایران شد

در حالی که برداشــت خرمای امسال به 
روزها پایانی خود نزدیک می شود ولی باز هم 
شاهد گرانی این محصول هستیم تا حدی که 
شنیده ها حکایت از فاصله 4 برابری قیمت 

خرما از تولید تا بازار دارد.
هر ســاله در فاصله چند ماه قبل از برداشــت 
خرما تا پس از فصل برداشت این محصول در بازار 
به دلیل آنچه کمبود خرما عنوان می شود که البته 
در سال های گذشته عمدتا با ماه رمضان به عنوان 
یکی از بازه های زمانی پرمصرف برای خرما همزمان 
شده بود، شاهد گرانی و افزایش قیمت این محصول 
در بازار هســتیم اما جالب تر اینکه امسال نه تنها 
خرما در ماه های ابتدایی گران و گران تر شد بلکه 
در فصل برداشــت و حتی زمانی که محصول تازه 
به بازار رسید نیز قیمتش ارزان تر و متعادل تر نشد.
چرا که دبیر انجمن خرما در این باره به ایسنا 
گفت: در هفته های پایانی برداشت خرما هستیم 
و باغداران نهایتا خرمای خود را از کیلویی 1000 
تا 2500 تومــان فروخته اند و خرمای درجه یک 
در گران ترین ارقام حداکثر کیلویی 3000 تومان 
فروخته شده اســت در حالی که این محصول تا 

یک مسئول خبر داد

افزایش ۴ برابری قیمت خرما از تولید تا بازار

زمانی که در دســت باغــداران و تولیدکنندگان 
اســت، مانند خاک قیمتی ندارد و کم ارزش است 
اما زمانی که به دست دالالن می رسد، نایاب شده 

و طال می شود.

 به گفتــه علی اصغر موســوی، بابت خرمای 
درجه یــک نهایتا کیلویی 2500 تا 3000 تومان 
به باغداران می رســد امــا در بــازار مصرف این 
محصول کیلویی حــدود 12000 تومان فروخته 

می شــود که فاصله چهار برابری بین باغداران تا 
بازار خرده فروشی غیرمنطقی است.

وی افزود: تنها عاملی که ســبب گرانی خرما 
در بازار شده اســت، دالالن معدودی هستند که 
تنها ســودجویی خود را می بینند و هیچ وقت به 
منافع ملی و مردم به عنــوان مصرف کنندگان و 
مشتریان فکر نمی کنند. به نظر می رسد که وزیر 
جهاد کشــاورزی باید هر چه سریع تر ستاد خرما 
را راه اندازی کند و با مشــارکت و هم اندیشی همه 
فعاالن بخش خصوصی در صنعت خرما  ، کار تولید 
و بازار آن را به نفع باغداران و مردم کنترل کند تا 
هر کسی نتواند هر طور که دلش خواست رفتار کند.
موسوی با بیان اینکه امسال هیچ کمبودی در 
تولید خرما وجود ندارد، گفت: میزان تولید خرما در 
سال جاری هیچ تفاوتی با سال های گذشته ندارد 
و امســال نیز حدود 900 هزار تا یک میلیون تن 

خرما تولید شده است .
وی تاکید کرد: در شرایطی که محصول تازه به 
بازار رســیده و از نظر موجودی هم مشکلی وجود 
ندارد لذا قیمت های بازار مصرف برای خرما بسیار 

غیرمنطقی و اجحاف در حق مردم است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از افت وزنی 
و ارزشی صادرات در شش ماه اول امسال خبر 
داد و تصریح کرد که نقشه راهی برای توسعه 

صادرات وجود ندارد.
پدرام ســلطانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
آمارها حاکی از این است که صادرات ما در شش ماه 
اول امســال از نظر وزنی ســه درصد و از نظر ارزشی 

چهاردرصد افت داشته است.
وی با بیان اینکه روند توســعه و رشــد صادرات 
مدتی اســت که متوقف شده است، ادامه داد: اصوال 
دولت سیاستی برای توسعه صادرات ندارد. یک سلسله 
تصمیمات و اقدامات موردی، مقطعی و واکنشی در 
مورد صادرات انجام گرفته اســت. این اقدامات با هم 
همگونی ندارد و بعضا بر اساس یک نقشه راه نیست 
و می تواند تقدم و تاخرهای آن رعایت نشود. هم افزایی 
ندارد و به همین جهت اثر اقداماتی که انجام می شود 

خیلی محدود است و بعدا آن اثر هم محو می شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عوامل 
کاهش صادرات گفت: یک مورد این است که چون ما 
ترکیب کاالهای صادراتی مان عموما کاالهای خام، مواد 
اولیه و مواد با ارزش افزوده پایین است و چون ارزش 
جهانی این کاالها در طول شش ماهه گذشته کاهش 

نایب رئیس اتاق بازرگانی:

دولت سیاستی برای توسعه صادرات ندارد

پیــدا کرده، اثر خــودش را روی ارزش صادرات مان 
گذاشته است.

ســلطانی تصریح کرد: عامل دیگــر عدم فراهم 
شدن امکانات ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
به کشــور است که از آن محل تقویت بخش تولید و 
خدمات کاالی خودمان را برای صادرات نتوانســتیم 

انجام دهیم. موضوع دیگر اینکه ما در شش ماهه اول 
امســال انتخابات را داشتیم. معموال در ایام انتخابات 
این نگرانی ها در فضای اقتصادی باال می رود و کارها 
را کند می کند و تصمیم گیری ها همه به آینده موکول 

می شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری 

از صحبت هایــش با انتقاد از ســاز و کارهای موجود 
برای انتخاب صادرکنندگان نمونه گفت: از نظر اندازه، 
بنگاه ها به بنگاه های کوچک و متوســط و بنگاه های 
بزرگ تقسیم می شوند. تفاوتی که این بنگاه ها با هم 
دارند این اســت که بنگاه های بزرگ اصوال به واسطه 
حجم باالی تولیدشــان از ابتدا با هدف و با نگاه فراتر 
از مرزها رفتن ایجاد می شوند؛ بنابراین صادرات برای 

آنها یک ماموریت و یک اقدام عادی است.
ســلطانی ادامه داد: ولی برای بنگاه های کوچک 
و متوسط به واســطه ویژگی هایی که دارند و قدرت 
نفوذشــان در بازارهای جهانی پایین است، صادرات 
یک هنر اســت؛ بنابراین من هیچ اعتقادی ندارم که 
بنگاه های بزرگ در کشور ما که عموما بنگاه های دولتی 
و بخش عمومی غیردولتی هستند بیایند و در رقابت 
صادرات در کنار بنگاه های کوچک و متوسط سنجش 

شوند و به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شوند.
نایــب رئیس اتاق بازرگانی ایــران اضافه کرد: به 
همین جهــت وقتی به ترکیــب صادرکننده نمونه 
نگاه می کنیم عده زیادی از آنها شــرکت های دولتی 
و عمومی غیردولتی هســتند و آنها جای بنگاه های 
کوچک و متوســط را گرفتــه و به آنها فرصت اینکه 

هنر صادرات خود را بروز بدهند، نداده اند.

در حالی که دولت روحانی، قراردادهای تجاری 
چرب و نــرم با غربی ها را تضمینی برای اجرای 
برجام می دانست، حاال مدت کوتاهی پس از اعالم 
»رنو« مبنی احتمال تعلیق فعالیت هایش در ایران، 
»توتال« هم اعالم کرده که منتظر تصمیم کنگره 

آمریکا درباره ایران است.
پاتریک پویان، مدیرعامل شــرکت نفتی فرانسوی 
توتــال در جدیدترین اظهار نظر خــود درباره تصمیم 
رئیس جمهور و کنگره آمریکا درباره تحریم مجدد ایران 
گفته است که، اگر توتال بر اساس قانون ملزم به خروج 

از ایران شود، از این کشور خارج خواهد شد.
به گزارش تســنیم به نقــل از رویترز، مدیرعامل 
شرکت توتال در حاشیه یک کنفرانس نفتی در پاریس 
گفت: »فرآیندی در آمریکا در جریان اســت. کنگره 
باید تصمیمی در این بــاره اتخاذ کند. آنچه در مورد 
این فرآیند خوب اســت این است که موضع آمریکا را 

روشن خواهد کرد.«
»چه کسی می داند، شاید نتیجه این روشن شدن 
موضع مثبت باشد. من فکر نمی کنم اکثریتی در سنای 
آمریکا وجود داشته باشد که خواهان لغو توافق هسته ای 

باشد.«این گزارش می افزاید، پس از آنکه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته از تایید پایبندی 
ایران به برجام خــودداری کرد، کنگره آمریکا دو ماه 
زمان دارد که در مورد وضع مجدد تحریم ها علیه ایران 
تصمیم گیری نماید. کشورهای چین، فرانسه، روسیه، 
انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا از دیگر امضاء کنندگان 

این توافق هستند.
توتال اولین شرکت بزرگ نفتی غربی بود که برای 
توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با ایران قرارداد 
امضا کرد. تصمیم کنگره مبنی بر وضع مجدد تحریم ها 
علیه ایران ممکن است این پروژه را به خطر بیاندازد.

گفتنی اســت پاتریــک پویان پیــش از این در 
مصاحبه ای با »اینترنشــنال اویــل دیلی« هم درباره 
اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره ایران اعالم 
کرد که این شــرکت عواقب تصمیم ترامپ را بررسی 
خواهد کرد و اگر قوانینی مبنی بر اجبار و عقب نشینی 
از اجرای قرارداد با ایران وجود داشته باشد، مجبوریم 

تبعیت کنیم.
یکی پس از دیگری

گفتنی است، کمتر از دو هفته پیش هم مدیر ارشد 

اجرایی گروه رنو از تعلیــق همکاری تجاری با ایران 
در صورت غیرممکن شــدن تجارت با ایران خبر داد. 
کارلوس گوســن، گفته است که »اگر ما نتوانیم آنجا 
بدون درنگ فعالیت کنیم پس برای یک، دو یا ســه 
سال در آنجا فعالیت می کنیم، زیرا من فکر نمی کنم 

که این موقعیتی باشد که برای همیشه ادامه یابد.«
متأسفانه در حالی فرانسوی ها به راحتی از احتمال 
تعلیق فعالیتشان در ایران می گویند که دولت روحانی 
از زمان اجرای برجام، امتیازات ویژه ای برای شرکت های 
فرانسوی - حتی آنهایی که در ایران بدسابقه هستند- 

تدارک دیده است.
این امتیازات تا جایی پیش رفت که دبیر انجمن 
واردکننــدگان خودرو اظهار کرد »ریتم مســئوالن 
خودرویی کشــور با فرانســوی ها تنظیم می شود« و 
رئیس  این انجمن هم گفت که »فرانسوی ها به کمک 
مســئوالن داخلی در حال مهندســی بازار خودروی 

ایران هستند.«
اما بعد از آن همه امتیازات فرانسوی ها در قرارداد 
با دولت روحانــی، حاال به فاصله کوتاهی از اظهارات 
مسئوالن رنو درباره خودروسازی کشور، یک شرکت 

فرانسوی دیگر هم از احتمال توقف فعالیتش در ایران 
سخن می گوید.

البته این محدودیت فعالیت شرکتهای غربی، جدا 
از موانع تعرفه ای است که آنها برای حمایت از تولیدات 
خودشــان، بر محصوالت کشورمان قرار می دهند. در 
همین رابطه بود که چندی پیش اتحادیه اروپا اعالم 
کرد که واردات محصوالت فوالدی از کشورهای ایران، 
برزیل، روســیه و اوکراین به اتحادیه اروپا مشــمول 

تعرفه های 17 تا 95 یورویی در هر تن خواهد شد. 
گفتنی اســت دولت روحانی مدعی بود قرارداد با 
شرکت های خارجی مانع بازگشت تحریم ها خواهد شد 
اما حاال پیداست که نه تنها شرکت های آمریکایی، که 
شرکت های اروپایی هم در صورت برگشت تحریم ها، 

ایران را ترک خواهند کرد.
منتقدان از همان ابتدا گفتند که این شــرکت ها 
بدسابقه اند و در زمان تحریم، کشور را تنها می گذارند، 
اما دولت مدعی بود قرارداد با شرکت های خارجی مانع 
بازگشت تحریم ها خواهد شد. حاال پیداست که نه تنها 
شرکت های آمریکایی، که شرکت های اروپایی هم در 
صورت برگشت تحریم ها، ایران را ترک خواهند کرد.

در پی تهدید شرکت های فرانسوی به خروج از ایران

شکست خیال پردازی »تضمین برجام با قراردادهای تجاری«

بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور 
در نیمه نخست امسال، واردات روغن پالم با 

رشد 38 درصدی رو به رو بوده است.
به گزارش تســنیم، بر اساس آمار گمرک، در 
شش ماهه نخست ســال بیش از 216 هزار تن 
روغن پالم به ارزش 170 میلیون دالر وارد کشور 
شده است. این حجم واردات روغن پالم در حالی 
انجام شــده است که میزان واردات این محصول 
در مدت مشــابه سال قبل تنها 177 هزار تن به 

ارزش 122 میلیون دالر بوده است.
بر این اساس واردات روغن پالم در ظروف 200 

لیتری با رشد 38 درصدی رو به رو بوده است.
بر اســاس این گزارش روغــن خام مورد نیاز 
کشــور از دو منبع ســویا )کشــورهای برزیل و 
آرژانتین( و پالم )کشــورهای مالزی و اندونزی( 
تامین می شود. در حال حاضر سرانه مصرف روغن 
در ایران به 20 کیلوگرم رسیده که حداقل هفت 
کیلوگرم بیش از سرانه مصرف جهانی است. مطابق 
مصوبه ستاد تنظیم بازار حداکثر 30 درصد روغن 
وارداتی کشور می تواند از انواع روغن پالم باشد و 
باتوجــه به میزان کل واردات روغن خام آمده به 
کشــور که 957 هزار تن بوده و 44.5 درصد از 

این نوع واردات روغن، پالم اولئین است، هرچند 
واردات روغن پالم ساخته شده کاهش یافته است.

گفتنی اســت موضــوع واردات روغن پالم و 
مســائل پیرامون این نوع از روغن، چند ســالی 
اســت که مورد توجه مسئوالن و منتقدان حوزه 

غذایی است. 
مباحثی که پیرامون مشــکل آفرینی مصرف 
بیش از اندازه این روغن برای سالمتی انسان مطرح 
گردیده، بر حساسیت ها در این باره افزوده است. 
این مسائل در نهایت موجب شد ستاد تنظیم بازار 
اعالم کند حداکثر 30 درصد روغن وارداتی کشور 

می تواند از انواع روغن پالم باشد.
با این حال تیر ماه ســال جاری »ماه ســیو 
کئونگ«، وزیر صنایع و کاالهای کشاورزی مالزی 
اعالم کرد کــه ارزش صادرات روغــن پالم این 
کشور به ایران در پنج ماهه سال جاری میالدی 
با افزایش دو برابری به 178 میلیون دالر رسیده 
است. البته مسئوالن سازمان غذا و دارو در این باره 
واکنش هایی نشان دادند و گفتند که »واردات پالم 
کاهش محسوس یافته است«. با این حال شایسته 
است مسئوالن درباره واردات روغن دقت بیشتری 
داشته و با شفافیت بیشتری به مردم توضیح دهند.

آمار گمرک نشان داد

رشد ۳۸ درصدی واردات روغن پالم در نیمه نخست امسال

رئیس  انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه واحدهای نمونه استاندارد،  
هیچ امتیازی جز گرفتن لوح و چند عکس یادگاری ندارند، پیشنهاد کرد 
دولت به این واحدها معافیت مالیاتی یا مشوق های مالی اختصاص دهد.

محمدرضا دیانی در گفت وگو با خبرگزاری فارس،  اظهار داشت: به واحدهای 
تولیدی که به عنوان یک واحد نمونه ملی در عرصه استاندارد انتخاب می شوند، 
در روز جهانی استاندارد یک لوح تقدیر اهدا می شود اما آیا این اتفاق کافی است؟
وی افزود: دولت باید مشــوق هایی را بــرای واحدهای نمونه ملی قرار دهد، 
مثال به آنها معافیت مالیاتی اختصاص دهد تا این مســئله، انگیزه ای برای تالش 
صنعتگران به تولید بهینه و نمونه شدن باشد و خودشان را به سطوح باالی کیفی 

برسانند یا فاینانس بدهند.
رئیس انجمن لوازم خانگی تاکید کرد: انتخاب واحدهای نمونه استاندارد به 
جز گرفتن یک لوح و چند عکس یادگاری، هیچ امتیازی برای واحدهای تولیدی 
ندارد. دیگر این لوح و عکس ها به درد تبلیغات هم نمی خورد و مردم دیگر به این 

مسائل هم توجه نمی کنند.
دیانی ادامه داد: من به عنوان یک تولیدکننده،  سال گذشته چهار لوح تقدیر از 
مراکز دولتی دریافت کردم که حاال باید بنشینیم و پای این لوح ها اشک بریزیم، 
زیرا هیچ نتیجه ای برای ما نداشــته است.رئیس انجمن لوازم خانگی گفت: برای 
تعیین واحدهای نمونه، کارگروه هایی تشکیل می شود، یک سال وقت و هزینه صرف 
می شود و این طور نیست که به واسطه مسائل سیاسی به یک واحد تولیدی لوح 
اهدا شود، بلکه انتخاب واحدها براساس یکسری فیلترهای خاص صورت می گیرد. 
دیانی پیشنهاد کرد: در معرفی واحدهای منتخب استاندارد،  مانند گریدبندی 
انرژی کاالها،  رتبه بندی صورت گیرد تا مصرف کننده نیز در جریان وضعیت واحدها 

قرار گرفته و حق انتخاب دقیق تری داشته باشد.   

رئیس  خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان گفت: بسیاری از مدیران به 
بهانه کیفیت باالتر، از کاالی خارجی به جای تولید ملی استفاده می کنند.

علی صدری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در دهه 80 قانونی 
با عنوان اســتفاده حداکثری همه ارگان ها از توان تولید داخلی به تصویب رسید 

که تمام نهادهای دولتی را ملزم به استفاده از کاالها و خدمات ایرانی می کرد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه بعد از گذشت سال ها از تصویب این قانون حتی 
در نهادهایی که بودجه دولتی دارند هم اجرا نمی شود و بسیاری از مدیران به بهانه 

کیفیت باالتر از کاالی خارجی به جای داخلی استفاده می کنند.
صدری تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که فقط استفاده از تولیدات ملی 
مربوط به کاال نمی شود و باید در بهره گیری از خدمات هم به توان تولید داخلی 
توجه کنیم.رئیس  خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان اضافه کرد: در بســیاری 
از مــوارد با وجود اینکه متخصصــان و پیمانکاران ایرانی توانایی ارائه خدمات به 
نهادهای دولتی را داشــته اند اما بازهم دیده شده که از شرکت ها و افراد خارجی 
استفاده شده است.وی اذعان کرد: حتی در مواردی هم که توان تولید کاال یا ارائه 
خدماتی در داخل کشور وجود ندارد، بهتر است به جای واردات به سمت تولید 

و سرمایه گذاری مشترک با طرف خارجی برویم.
صــدری در پایان تاکید کرد:بحث حمایت همه جانبه از تولید داخلی، امری 

است که عزم و تالش همه دولتمردان و مسئوالن کشور را می طلبد.

یک کارشــناس بازار کار با  اشاره به اینکه نباید چشممان به دست 
سرمایه گذار خارجی باشــد، اعالم کرد نباید به امید ورود سرمایه های 

خارجی از تولید داخلی غافل شویم. 
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: ایجاد شغل نیاز به وعده ندارد؛ 
کافی است قید و بندهایی که سر راه تولید گذاشته شده برداریم، آن وقت می بینیم 

که فرصتهای شغلی یکی پس از دیگری خود را نشان می دهند.
وی افزود: اینکه اقتصاد خود را به ســرمایه گذاری خارجی پیوند بزنیم خوب 

است ولی شخصا معتقدم یک فرار رو به جلو محسوب می شود. 
این کارشناس بازار کار ادامه داد: ممکن است دنیا بگوید به ما سرمایه می دهد 
ولی نباید چشممان به دست سرمایه گذار خارجی باشد که حتما سرمایه بیاورد 
بلکه باید در راستای اقتصاد مقاومتی که تاکید مقام معظم رهبری است جلو برویم 

و به امید ورود سرمایه های خارجی از تولید داخلی غافل نشویم.
نجف بیان کرد: علیرغم تاکید نسبت به حفظ  اشتغال موجود، متاسفانه زمانی 
از مشــکل کارخانه ها با خبر می شویم که یا اخراج و تعدیل نیروهای کار صورت 

می گیرد یا اعتراض و تجمعی شکل می گیرد. 
وی بــا تاکید بر حل موانــع تولید، گفت: برخــالف تولیدکنندگان، تجار و 
واردکنندگان مشــکلی در عرصه تجارت و واردات ندارند چون دولت مانعی برای 
این بخش ایجاد نکرده است به همین دلیل سرمایه گذار داخلی ترجیح می دهد 
که پولش را به جای تولید در کار تجارت بیاندازد و از مبادی رسمی جنس بیاورد 

و با هر قیمتی در بازار بفروشد و یک شبه سود کند.
به گفته این کارشناس بازار کار، بوروکراسی های اداری، محدودیتهای اعطای 
تسهیالت بانکی و عدم صدور مجوز از مهم ترین موانع تولید به شمار می رود که 

موجب شده کار تولیدی امروز برای هیچ کس صرفه  نداشته باشد.

رئیس  خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان:

برخی مدیران دولتی از کاالی خارجی
 به جای تولید ملی استفاده می کنند

یک کارشناس بازار کار:

چشممان به دست سرمایه گذار 
خارجی نباشد

کارشناسان حوزه صنعت با اشاره به توان مهندسی کشور تأکید کردند 
تا زمانی که مونتاژکاری پول سازتر و آسان تر است، خالقیت و نوآوری برای 

تولید داخلی ایجاد نمی شود.
به گزارش تسنیم، معاون اتاق بازرگانی ایران در یک برنامه تلویزیونی با بیان 
اینکه راهبرد و نظامی برای تولید داخلی نداریم، گفت: سیاست ها در بخش خودرو 
با روی کار آمدن هر دولتی تغییر می کند و این از جمله مشکالت این بخش است.
حســین سالح ورزی افزود: تا زمانی مونتاژکاری پول سازتر و آسان تر است و 
دولت ها با ابزارهای تعرفه، رقبای خودروسازان داخلی را از صحنه بیرون می کنند 

خالقیت و نوآوری برای تولید داخلی ایجاد نمی شود.
وی افزود: به دلیل دولتی بودن ساختار خودروسازان، آنان چرخه مونتاژکاری را 
ادامه می دهند و تا زمانی که این روند ادامه یابد پیشرفتی در صنعت خودروسازی 

کشور ایجاد نمی شود.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: اینکه خودروســازان، قطعات را از کشورهای 
دیگر وارد می کنند به دلیل قیمت تمام شده باال و کیفیت پایین قطعات ساخت 
داخل است.ســالح ورزی با بیان اینکه در صنعت کشور معیار، ایجاد شغل است 
خاطرنشان کرد: به جای برنامه ریزی برای پیشرفت صنعت کشور، نظام پولپاشی را 
دنبال می کنیم.وی گفت: بیشتر مونتاژکاری در بخش دولتی است و خودروسازانی 
که بیشتر دولتی هستند عالقمندند از طریق مونتاژکاری سود بیشتری کسب کنند.
معاون اتاق بازرگانی ایران افزود: مدیران صنایع خودروســازی به دلیل عمر 
کوتاه مسئولیت شــان در این صنعت، تصمیم های کوتاه مدت می گیرند و در پی 

اهداف بلندمدت نیستند.
علی فتوت، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف نیز در این برنامه گفت: نقشه 
راهی برای تولید ملی وجود ندارد و بسیاری از صنایع و نگاه پشت سر آنها متوجه 

بازرگانی شده است.وی افزود: اکنون مردم احساس خوبی به تولید ملی ندارند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مونتاژکاری صنعت نیست و اکنون در بخش 

خودرو درجا  می زنیم و با مونتاژکاری چیزی به این صنعت اضافه نمی شود.
فتوت عنوان کرد: دومین تربیت کننده مهندس در جهان هستیم و بهترین ها 
را آموزش می دهیم اما به دلیل حمایت نکردن از آنها مهندســان کشــورمان را 

صادر می کنیم.
وی گفت: ارزش افزوده در صنایع پیشرفته است اما نباید همه چیز را در این 

بخش به عهده بخش خصوصی بگذاریم.

کارشناسان مطرح کردند

»مونتاژ« بالی جان صنعت خودرو 
شده است


