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در حالی که کارشناسان بهداشت نسبت به تاثیر مصرف 
روغن پالم بر افزایش ســکته های قلبی و مغزی و همچنین 
بروز سرطان هشــدار می دهند اما آمارها از افزایش واردات 

این محصول به کشور حکایت دارند.
 به گزارش مشرق، جدیدترین آمار گمرک از حجم واردات کاال به 
کشور نشان دهنده روند جهشی افزایش واردات روغن پالم به کشور 

در سال جاری است.
براساس این گزارش حجم واردات روغن پالم در شش ماهه نخست 
سال 96 از 216 هزار تن فراتر رفته و ارزش دالری آن نیز مرز 170 

میلیون دالر را پشت سر گذاشته است.

همانطور که از اطالعات موجود در جدول نیز قابل برداشت است 

میزان واردات روغن پالم در بازه زمانی یکسان طی سه سال اخیر چه 
از لحاظ حجم و چه ارزش رشد حدود سه برابری را نشان می دهد.

تا چند سال قبل، مردم اطالع زیادی از خطرات این ماده خوراکی 
نداشتند و شــرکت های تولید محصوالت خوراکی نیز با استفاده از 
همین بی اطالعی مردم اقدام به استفاده از این ماده مضر در محصوالت 
پرمخاطب و مورد نیاز مردم می کردند اما با ورود رسانه ها به مسئله 
روغن پالم و واکنش هایی که از سوی مسئوالن به دنبال داشت، نظام 
بهداشتی کشور تصمیم گرفت از استفاده بی حساب و کتاب این ماده 

در خوراکی ها جلوگیری کند.
برهمین اساس مرداد سال 93 علیرضا دالوری مشاور وزیر بهداشت 
از برنامه ریزی برای کاهش حجم واردات این ماده به 15 درصد حجم 
کل واردات روغن خبر داد و گفت: »وزارت جهاد کشاورزی بنا دارد 
در طی سال آتی این میزان واردات را به 15 درصد برساند، این عدد 
در کشورهای دیگر نیز معقول به شمار می آید و باید به آن برسیم تا 

بتوانیم روغن های مناسب تر را جایگزین روغن پالم کنیم.«
قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشــت نیز پیش از ایــن از ایجاد 
محدودیــت بــرای واردات روغن پالم به دلیــل مخاطرات آن گفته 

بود: »روغن پالم ســال های ســال از مالزی وارد کشور شده است و 
در حال حاضر به دلیل قیمت ارزان و ســودآوری باال، واردات آن به 
طرز چشمگیری افزایش داشته است؛ مجوز واردات روغن مضر پالم 
مربوط به وزارت صنعت است که قرار شده در یک دوره معین ابتدا 

به 30 و سپس 15 درصد کاهش یابد.«
اما آنچه تاکنون مشخص است اینکه هنوز وزارت کشاورزی اقدامی 
برای کاهش حجم میزان واردات روغن پالم به کشــور نکرده است. 
البته مسئوالن دولتی بهانه هایی را برای توجیه روند افزایش واردات 
روغن پالم به کشور می آورند و ماه و خورشید را در این زمینه دخیل 
می کنند اما واقعیت این اســت که همچنان این ماده مضر در سبد 

مصرفی خانوارها وجود دارد.
علی رغم مخاطراتی که روغن پالم برای ســالمت انسان دارد، اما 
آنچه در این میان حائز اهمیت اســت، دست های پشت پرده برای 
افزایش واردات این ماده به کشــور است چنانکه علی رغم تاکیدات 
مکرر وزیر و مسئوالن بهداشتی کشور بر مضرات پالم برای سالمتی 
مردم، اما روحانی در ســفری که ســال گذشته به مالزی داشت، از 

عالقه مندی برای واردات پالم به ایران سخن گفت.

ارزش وارداتحجم وارداتبازه زمانی

65 میلیون دالر85 هزار تن6 ماه نخست سال 1394

122 میلیون دالر177 هزار تن6 ماه نخست سال 1395

170 میلیون دالر216 هزار تن6 ماه نخست سال 1396

بازی با سالمت مردم

رشد جهشی واردات روغن پالم در۳ سال اخیر

عضو کانون عالی کارفرمایان کشور، در واکنش 
به اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره ایجاد 
بیش از 700 هزار شــغل در شش ماهه ابتدایی 
امسال، گفت: شرایط عمومی اقتصاد کشور ایجاد 

این حجم شغل ایجاد شده را تأیید نمی کند.
اصغر آهنی ها در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این 
ســؤال که آیا طبق اظهارات معاون اول رئیس جمهور 
بازار کار کشور می تواند در شش ماهه ابتدایی امسال 
بیش از 700 هزار نیروی کار جذب کند یا خیر، اظهار 
داشت:  در بحث اشتغال ایجاد شده آماری که از سوی 
آقای جهانگیری اعالم شــده است باید گفت سامانه 
دقیقی برای اعالم مشاغل ایجاد شده در کشور نداریم، 
عالوه بر آن شرایط عمومی اقتصاد کشور ایجاد این حجم 

شغل ایجاد شده را تأیید نمی کند. 
وی افزود: باید پرسید این تعداد شغل بر چه اساسی 
و بر چه بخش هایی ایجاد شــده اند و عالوه بر آن و این 

تعداد اشتغال ایجاد شده دقیقاً آدرسش کجاست؟ 
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان کشور در پاسخ 
به این ســؤال که با وجــود واردات بی رویه و تعطیلی 
کارخانجات آیا عماًل ایجاد شغل در سال های گذشته 
امکانپذیر بوده یا خیر، گفت: یکی از مشــکالت فعلی 
واردات بی رویه و همچنین تعرفه ترجیحی امضاء شده 
با کشور ترکیه است، چرا که امروز به ما خبر دادند که 

برخی از کارخانه های نساجی زمین گیر شده اند.
آهنی ها در این باره توضیح داد: در اســتان قزوین 
با توجه به جلسه ای که با رئیس انجمن نساجی استان 

در مورد موضوع تعطیلی کارخانه های نساجی تأیید شد 
کــه در این باره فقط یک کارخانه بیش از 200 کارگر 

خود را اخراج کرد. 
وی افزود: ما هم به عنوان کارفرما به دلیل مشکالت 

عدیده اقتصادی در حال تعدیل نیرو هستیم. 
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان کشور با بیان 
اینکه در کشــورهای دیگر برای تولید ملی خود حتی 
فروشگاه اجاره می کنند، گفت: در استان قزوین مشاهده 
شده که فروشگاهی برای فروش البسه ترکیه ای توسط 
دولت ترکیه با اجاره بیش از 50 میلیون تومان اجاره 
شده و هزینه حمل ونقل نیز از سوی دولت پرداخت شده 
است، بنابراین ترکیه به جای اینکه در کشور خودش 
اقــدام به فروش محصوالتش کند از ظرفیت های بازار 

ایران استفاده می کند. 
به گفته آهنی ها، در جای دیگری واردات محصوالت 
ترکیه ای با تغییر برچســب به کمترین تعرفه واردات 

صورت می پذیرد.
وی ادامه داد: شــرایط بســیار ســختی را برای 
کارفرمایان مشاهده می کنیم چرا که هم اکنون تنها 25 
درصد از واحدهای تولیدی فعال سودده هستند و 75 
درصد یا زیان ده و یا در نقطه سربه سر فعالیت می کنند. 
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان کشــور بیان 
کــرد: عالوه بر این بســیاری از بنگاه هــا چندین ماه 
حقوق به کارکنان خــود پرداخت نکردند و از همین 
رو می خواهیم که افزایش دستمزد با توجه به شرایط 

کارفرمایان تعیین شود.

وزیر ارتباطات گفت: افزایش قیمت ها در بازار 
گوشی موبایل با آغاز رجیستری حباب است و 
بهترین پاسخ به این موضوع، عدم خرید گوشی 

برای تنظیم بازار است.
به گــزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری 
جهرمی اعالم کرد: همزمان با اجرای فاز نخست طرح 
رجیستری که صرفا به پایش تلفن های همراه موجود 
در شبکه می پردازد، شاهد سوءاستفاده و فضاسازی 

عده ای از فرصت طلبان در بازار تلفن همراه بودیم. 
وی تاکیــد کرد: طرح رجیســتری تاکنون هیچ 
هزینه ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال 

اضافه ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت طلبان 
پرداخت کنند؛ از ســویی نظام عرضــه و تقاضا نیز 

تغییری نکرده است.
وزیر ارتباطات گفــت: هر چند در این باره نقش 
دستگاه های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار 
حائز اهمیت اســت اما بهترین پاسخ به این موضوع، 
عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به 

نفع مشتری است.
وی گفت: تاکید می کنم اجرای طرح رجیستری 
نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی 
شــود.جهرمی همچنین با تشــکر از گزارش صدا و 

سیما در این باره، 
بود  انتظار  گفت: 
انعکاس اشکال  با 
آمده،  وجــود  به 
این  اینکــه  بــه 
حباب  موضــوع 
بی جا است  اشاره 
می کردنــد. نحوه 
گــزارش،  پخش 
توزیع شک حباب 

قیمتی در جامعه را رقم خواهد زد. اگر قاچاق بد است 

و قاچاقچی دزد و این شــرایط ضد اقتصاد مقاومتی، 
بایستی همه با هم در برابر آنها یکپارچه عمل کنیم.
گفتنی است رجیستری از جمله طرح هایی است 
که برای جلوگیری از قاچاق کاالی پرمصرف گوشی 
تلفن همراه ایجاد شــده است که مدت زمان زیادی 
درخصوص ایــن طرح بحث و تبــادل نظر صورت 

گرفته است.
این طرح از روز جمعه با  آغاز مانیتورینگ شبکه 
اجرا شد و قرار است در این مرحله هیچ محدودیتی 
برای مشترکان اعمال نشود و تا اوایل آبان یک یا چند 
مدل از گوشی های قاچاق غیرمجاز اعالم خواهند شد.

وزیر ارتباطات:

 مردم برای تنظیم بازار فعال گوشی نخرند

وزیــر امور اقتصادی و دارایــی، گفت: تعداد 
صفرهای ارزش دارایی های دولت آن قدر زیاد است 
که نمی توانم آن را بگویم، آن قدر پولدار بودیم و 

خودمان نمی دانستیم! 
به گزارش فارس، مسعود کرباسیان در اولین همایش 
ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، با اشاره به 
اینکه دولت بزرگترین ثروت ملی را دارد، اظهار داشت: در 
اقتصاد نفتی، اقتصاد، دولتی است و با امکانات و ثروتی که 
دارد مانند یک کوه یخ است که یک دهم آن دیده می شود 

و به همین دلیل می خواهیم 9 دهم آن را عیان کنیم.
وی با  اشاره به بدهی های کالن دولت، ادامه داد: با این 

همه امکانات و دارایی، بدهی های زیادی داریم. 
به گفته وزیر اقتصاد، اگر نرخ بازدهی اموال و دارایی 
دولت را یک درصد افزایش دهیم، تولید ناخالص داخلی 

نیز یک درصد بهبود می یابد. 
کرباسیان با اشاره به اینکه شفافیت مالی اموال دولتی 
در دســتور کار ما اســت و به صورت خاص آن را دنبال 
می کنیم، بیان کرد: تاکنون توجه زیادی به این موضوع 
نشد، چون کشور نفت زده بوده است و مثل بچه پولدارها 

به این اموال مثل پول خرد نگاه می کردیم. 
وزیر اقتصاد به جهت گیری مولدسازی و مدیریت اموال 

دولتی پرداخــت و تصریح کرد: برقراری انضباط مالی و 
کاهش وابستگی بودجه به نفت در مدیریت اموال دنبال 
می شود. تعداد صفرهای ارزش دارایی های دولت آن قدر 
زیاد است که نمی توانم آن را بگویم، آن قدر پولدار بودیم 

و خودمان نمی دانستیم. 
گفتنی است، چنانچه ایسنا گزارش داده، وزیر اقتصاد 
در پاسخ به این سؤال که شنیده می شود دولت تصمیم 
دارد نــرخ دالر را در باالی چهار هزار تومان و در حدود 
چهار هزار و 500 تومان تثبیت کند، گفت: چنین چیزی 

صحت ندارد و دولت چنین برنامه ای ندارد.
پنج تریلیون تومان ارزش دارایی های دولت است

در همین راستا، معاون وزیر اقتصاد هم اعالم کرد در 
بحث مولدسازی مدیریت دارایی های دولتی تاکنون 
350 هزار ملک شناسایی شده و ارزش به دست آمده بیش 
از پنج هزار هزار میلیارد تومان )پنج تریلیون تومان( است. 
رحمــت اهلل اکرمی در ســخنانی در همین همایش 
اظهار داشت: در حال حاضر 25 درصد کار مولدسازی و 
مدیریت دارایی های دولت انجام شده و تا سال 1399به 

100 درصد می رسد. 
وی با بیان اینکه همیشــه نسبت به اعداد و ارقام در 
رابطه با اموال و دارایی های دولت با تردید مطرح می کنم، 

گفت: تا کنون 350 
هزار ملــک دولت 
که  شده  شناسایی 
این رقــم تا حدود 
ملک  میلیون  یک 
خواهد رســید که 
شناســایی  بایــد 
شود که ارزش آنها 
هزار  هزار  چندین 
میلیارد تومان است. 

معاون وزیر اقتصاد ادامــه داد: اکنون ارزش امالک 
شناســایی شده دولت بر اساس ارزیابی به رقم پنج هزار 
هزار و 683 هــزار میلیارد تومان )بیش از پنج تریلیون 

تومان( رسیده است. 
این در حالی است که طبق گفته اکرمی، کل بودجه 
عمومی دولت 346 هزار میلیارد تومان است، یعنی ارزش 
دارایی های دولت حدود 16 برابر کل بودجه عمومی کشور 
می باشــد. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که با 
توجه به ثروت انبوه دولت، شاید با استفاده مناسب از این 
دارایی ها با مشکالتی مانند کمبود منابع مالی که دولت 

همواره از آن سخن می گفت، نبودیم. 

ساختمان و خودرو ناموس مدیران دولتی شده است
رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز اعالم کرد هنوز 
این رویکرد که مدیران دولتی خودرو و ساختمان محل 

کار خود را ناموس خود بدانند! وجود دارد.
جمشید انصاری در همین همایش با تأکید بر اینکه 
نگاه و رویکرد قدیمی در میان مدیران دولتی وجود دارد، 
که خودرو و ســاختمان را ناموس خود می دانند اظهار 
داشت: در گذشته این تعبیر وجود داشت که اگر مدیری 
ساختمانی را تحویل می داد، مانند )شاه سلطان حسین 
کــه حکومت را تحویل داده(  خواهد بود، بنابر این مدیر 
حاضر نبود ســاختمان و خودرو تحویل بدهد، در عوض 
نیروی انســانی که مهم ترین عامل اســت را به راحتی 
منتقل می کرد.وی با  اشاره به هزینه هایی که در نگهداری 
ساختمان ها و فضای اداری وجود دارد،  از اینکه سازمان 
برنامه و بودجه بدون توجه به قانون و مصوبات منابع در 
اختیار دســتگاه ها برای خرید و ایجاد فضای اداری قرار 

می دهد، ابراز تاسف کرد. 
رئیس ســازمان اداری و استخدامی ادامه داد: فضای 
باز در جلوگیری از فساد، روان تر شدن خدمات و افزایش 
کارآمدی مؤثر است، اما همچنان شاهد تفکیک ساختمان 
باز به تقسیم بندی و روش های قدیمی و هزینه بر هستیم. 

وزیر اقتصاد:

ثروت دولت آن قدر باالست که صفرهایش را نمی توانم بگویم

تعدیل سریالی نیروی کار آن هم در سایه واردات 
قانونی و نه قاچاق، به یک تراژدی در کارخانه های 

معتبر کشور تبدیل شده است.
به گزارش مهر، وضعیت کارخانه ها و شرکت های معتبر 
تولیدی در داخل کشــور چندسالی است به یک تراژدی 
تبدیل شــده است؛ هر چند که بحرانی شدن وضعیت این 
کارخانه ها ممکن اســت در نتیجه سیاســت های غلط در 
دولت های مختلف باشد اما آنچه که طی چند یکی دو سال 
اخیر هر از چندگاهی به گوش می رســد، وضعیت بحرانی 
یک کارخانه یا یک شرکت معتبر است که بدلیل مشکالت 
تولید و سرمایه درگردش یا تا مرز تعطیلی رفته اند یا مجبور 

به تعدیل تعدادی از نیروی کار خود شده اند.
کارخانجات ارج، داروگر، هپکو و آذراب تنها بخشی از 
این شرکت های معتبر هستند که عمدتا به دلیل رکود در 
تولید و نبود سرمایه در گردش با مشکالت تولیدی مواجه 
شدند و در نهایت با مطالبات معوق دستمزد نیروی کار و 

تعدیل بخشــی از کارکنان و کارگران خود دست و پنجه 
نرم کردند.

اما این بار صنعت لنت سازی کشور در آستانه یک بحران 
قرار دارد؛ بحرانی که از کاهش ظرفیت تولید یک کارخانه  
بزرگ ایران و معتبر خاورمیانه با 50 ساله به کمتر از نصف 
در سال گذشته آغاز شد که به دلیل کاهش ظرفیت تولید 
ناگزیر به اخراج تعدادی از نیروی کار خود شــده و ســایر 
کارگران شرکت نیز به دلیل مطالبه 3 ماهه حقوق معوق 
خود دســت به اعتراض زده اند. نیروی کار این شرکت از 
350 نفر طی سال های اخیر به 120 نفر رسیده و طی دو 
ماه گذشته نیز تعدادی از نیروهای کار آن تعدیل شده اند.
عباس نیک خو، عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی لنت 
ترمز ایران)ایرانلنت( در واکنش به این گزارش، ضمن تایید 
تعدیل نیروی کار این شــرکت در ماه های اخیر، مشکل را 
در تعرفه پاییــن واردات و صدور مجوز واردات بی رویه از 
سوی دولت برای واردات از کشورهای رقیب خارجی و بطور 

خاص چینی ها عنوان کرد.
وی گفت: متاسفانه واردات بی رویه لنت ترمز به کشور 
- به عنوان یکی از سه تجهیزات مهم و تاثیرگذار در خودرو 
که ضامن امنیت جان مســافران است- کارخانجات تولید 

لنت داخلی را با مشکل مواجه کرده است.
نیک خو با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه واردات لنت 
ترمز به کشــور فقط 20 درصد است گفت: حدود 9 سال 
پیش تعرفه واردات این کاال 45 درصد بود اما متاسفانه این 
تعرفه به 8 تا 12 درصد کاهش یافت که تا حدود 3 سال 
پیــش این تعرفه در جریان بود، اما با اقدامات و اعتراضات 
مکرر تولیدکننــدگان داخلی و تعرفه واردات لنت ترمز با 
تصویب کمیسیون ماده )1( وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به 26 درصد افزایش یافت اما وزارت صنعت در زمان وزارت 

آقای نعمت زاده با تعرفه 20 درصدی موافقت کرد.
وی تصریح کرد: کشــور چین جهت حمایت از تولید 
داخلــی خود، تعرفه باالی 55 درصدی بر واردات این کاال 

وضع کرده است.
نیک خو با تاکید بر اینکه باید جلوی واردات گسترده و 
لجام گسیخته لنت ترمز از سوی دولت گرفته شود افزود: 
صراحتــا اعالم می کنم کیفیت 80 تا 90 درصد لنت هایی 
که به کشــور وارد می شــود به مراتب از لنت های تولید 
داخل کمتر اســت؛ تنها نقطه قوت لنت های ترمز وارداتی 
این اســت که به دلیل عدم پرداخــت مالیات 9 درصدی 
ارزش افزوده، مالیات عملکردی و نداشــتن فاکتور فروش 
رســمی، با قیمت های پایین تر از تولیدات داخلی در بازار 

عرضه می شوند.
این فعال در صنعت لنت سازی کشور ادامه داد: متاسفانه 
یک تئوری بــرای توجیه کردن واردات مبنی بر »ترغیب 
تولیدکننده داخلی به افزایش کیفیت« در بین مسئوالن 
وجود دارد اما آیا این تئوری برای کاالهایی مانند لنت ترمز 
که کیفیت آنها به مراتب از محصوالت داخلی کمتر است 

و منجر به بیکاری نیرو کار می شود نیز باید صدق کند؟

»ایران لنت« هم کارگرانش را تعدیل کرد

بیکاری کارگر ایرانی در سایه تبدیل قاچاق به واردات رسمی

رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری از آمادگی ۱۲ هزار 
دستگاه اتوبوس برای جابه جایی زائران اربعین خبرداد.

احمدرضــا عامری در گفت وگو با فارس، درباره آماده ســازی ناوگان 
اتوبوسی برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: طبق 
برنامه ریزی که با همکاری ستاد اربعین انجام شد، تعداد 12 هزار دستگاه 
اتوبوس برای جابه جایی زائران در قالب 60 هزار سرویس آماده شده است.
وی ادامه داد: زائران اباعبداهلل از همه نقاط کشور به مرزهای مهران، 
چزابه، خسروی و شــلمچه اعزام می شوند و این نیازمند سیستم جامع 
و هماهنگ حمل ونقل جاده ای اســت،  از اغلب شهرها  به این چهار مرز 
خروجــی به عراق اتوبوس وجود دارد و از نظر تأمین ناوگان زائران هیچ 

نگرانی نداشته باشند.
عامری بیان کرد: طرح ســفرهای ناوگان عمومی مسافری جاده ای از 
9 آبان ماه 96، آغاز می شــود و تا هر زمان پس از روز اربعین که زائر و 

متقاضی برای برگشت وجود داشته باشد،  ادامه دارد.
رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری با اشاره به اینکه در مدت 
زمان این دو هفته  تالش می کنیم خدمات مناسبی به زائران اربعین ارائه 
شود، بیان کرد:  از آن منظر که اغلب ناوگان اتوبوسی بین شهری در این 
ایام به جابه جایی زائران اربعین حســینی اختصاص می  یابد ممکن است 
برای جابه جایی دیگر مسافران در کشور از شهری به شهر دیگر مشکالتی 
رخ دهد که این به دلیل اختصاص اغلب ناوگان به سفرهای اربعین است.

 عامری اظهار داشت:  پیش فروش بلیت برای سفرهای جاده ای اربعین 
 از طریق دفاتر فروش بلیت در ســطح شهر، پایانه  های مسافری و پرتال 

شرکت های تعاونی مسافری در حال انجام است.
رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری تأکید کرد: زائران حسینی 
در تهیه بلیت دقت کنند که مرز خروجی خود را در نظر بگیرند تا موجب 

ایجاد ازدحام و تراکم در مرزها نشوند.
وی بیان کرد:  نرخ بلیت برای این ایام در راســتای جبران تردد یک 
سرخالی دو برابر می شود و به عنوان مثال نرخ بلیت مسیر تهرانـ  مهران 
که در ایام عادی  38 هزار تومان است، در این ایام به حدود 76 هزار تومان 
افزایش می یابد و این بابت جبران ترددهای یک سر خالی ناوگان است.

رئیس اتحادیــه شــرکت های تعاونی مســافربری اضافه کرد: قیمت 
بسته  های پذیرایی که به مســافران در اتوبوس ها ارائه می شود با قیمت 
بلیت حســاب شده اســت و همان   2500 تومان است  و هزینه اضافه ای 

دریافت نمی شود.
و ی بیان کرد: خدمات رسانی حداکثری به زائران امام حسین)ع( در 
دستور کار دست  اندرکاران ناوگان مسافری جاده ای است؛ چندان در این 
ایام دنبال ســود و زیان نیستیم این نرخ ها هم فقط به این دلیل تدوین 

می شوند که راننده ها امکان رفت و آمد داشته باشند.
عامری اظهار داشــت: طبق برنامه ریزی ستاد اربعین، مشخص شده 
اســت که هر زائر از چه مرزی وارد کشــور عراق شود و این چهار مرز به 
تفکیک مشخص شده است بنابراین از زائران می خواهیم که حتماً  به این 

موضوع توجه کنند.
بنابراین گزارش مرز خروجی برای زائران اســتان تهران مهران است، 
ولی به دلیل جلوگیری از بروز ازدحام،  در ستاد مرکزی برنامه ریزی شده 
اســت که برای زائران تهرانی امکان اســتفاده از دو مرز شلمچه و چزابه 

هم فراهم باشد.
رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری اظهار داشت: برای این 
ایام پیش بینی راننده جایگزین و کمک راننده نیز انجام شــده است زیرا 
رانندگان بیش از 9 ساعت مجاز به رانندگی نیستند و باید ساعات کاری 

خود را تنظیم کنند.

  رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری:

۱2هزاردستگاهاتوبوس
آمادهجابهجاییزائراناربعین

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران خطاب به وزیر 
صنعت، با اشاره به اینکه درباره خروج از زیاد صحبت می شود، 

گفت: خروج از رکود را عمال در بازار شاهد نیستیم. 
به گزارش تسنیم، ابوالفضل روغنی در نشست هیئت نمایندگان اتاق 
اظهار داشت: با وجود سابقه طوالنی برنامه ریزی در اقتصاد ایران ارتباط و 
هم افزایی الزم میان بخش های مختلف اقتصادی کشور وجود نداشته است. 
وی خطاب به شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درباره 
خروج رکود از کشورمان زیاد صحبت می شود اما خروج از رکود را عمال 

در بازار شاهد نیستیم. 
رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: همانطور که 
خود شــما نیز در همایش روز ملی صادرات مطرح کردید سهم صنعت 
از کیک منابع کشــور کم شده است به طوریکه امروز به زیر 20 درصد 

رسیده و تالشی برای حفظ آن صورت نمی گیرد. 
به گفته روغنی، سه ضلع مثلث تامین اجتماعی، مالیات و بانک باعث 
شده که صنعت کشور وضعیت مناسبی نداشته اند که باید برای رفع این 

مشکالت اقدامی صورت گیرد. 
وی گفت: منابعی که در سال گذشته برای رونق پولی در نظر گرفته 
شده به درستی وارد بخش صنعت نشد و امسال نیز رقم 30 هزار میلیارد 
تومانی پیش بینی شده اســت که با توجه به شرایط زمانی نمی توان از 
آن به درســتی اســتفاده کرد هر چند که به بنگاههای بزرگ اقتصادی 

اختصاص یافته است. 
وی در خطابی مجدد به وزیر صنعت گفت: مشکل انباشت کاال داریم 
و صنایع مان باید از این وضعیت خارج شــود شما بهتر از هر کس دیگر 
می دانیــد که چگونه باید صنایع را از رکود خارج کرد زیرا شــما وزیری 

بازار محور هستید. 
در این نشست یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق هم خطاب به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان صادرات شرکت کره ای سامسونگ 

اکنون سه برابر صادرات کشورمان است. 
وی کــه با حرارت زیادی صحبت مــی کرد، گفت: وزیر صنعت باید 

پاسخگو باشد که چرا صادرات ما چنین وضعیت دارد. 

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خطاب به وزیر صنعت:

دربارهخروجازرکودزیادصحبتمیشود
اماعمالچیزینمیبینیم

عضو انجمن لوازم خانگی با بیــان اینکه قوانین و مقررات، فعاالن 
اقتصادی را به مونتاژکاری ترغیب می کند، گفت: درآمد حاصل از واردات ۵ 
برابر درآمد تولید داخل است و در حال حاضر قطعات مختلف از گمرکات 

متفاوت وارد و در داخل مونتاژ می شوند.
سعید موسوی در گفت  وگو با فارس، درباره تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم 
رفع مونتاژ کاری در صنعت کشور، اظهار داشت: در حال حاضر مونتاژکاری به یک 
رویه کلی در تمام صنایع کشور تبدیل شده و راحت ترین کار برای صنعتگر این 

است که خود را درگیر توسعه محصول نکند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر تولیدکننده ای بخواهد لباسشویی تولید کند 
باید ابتدا بر اساس سلیقه مردم و نیاز بازار یکسری قالب ها را طراحی کند، بعد به 
دنبال ساخت قالب و همچنین تأمین مواد اولیه مناسب برای تولید محصول برود 

تا به خودکفایی برسد و در این بخش نیازی به واردات نداشته باشیم.
موسوی تصریح کرد: متأسفانه اکثر سرمایه گذاران از ابتدا هدفشان دستیابی 
به پول است و به همین دلیل به دنبال واردات قطعات لوازم خانگی از گمرکات 
مختلف می روند و در نهایت، این قطعات را مونتاژ می کنند، مثاًل درب لباسشویی 
از یک گمرک و موتور آن از گمرک دیگر وارد می شود و در یک کارخانه که قرار 

بوده به تولید داخل اختصاص داشته باشد، مونتاژ می شود.
وی با بیان اینکه از این طریق، ســرمایه گذار زودتر به پول خود می رســد و 
هزینــه کارگری کمتری را نیز پرداخت می کند، گفت: اگر قرار بود صنعتگر این 
قطعات وارداتی را تولید کند، باید افراد بیشــتری را اســتخدام می کرد و حقوق 
کارگر و حق بیمه پرداخت می کرد که در نهایت  اشتغالزایی نیز به همراه داشت.
وی با  اشاره به اینکه در عین حال، دولت نیز در این تصمیم نادرست با آنها 
همــکاری می کند، گفت: وضع مالیات های باال برای تولیدکنندگان و ســهم 23 
درصدی کارفرما از حق بیمه از جمله موانع موجود بر سر راه تولید در کشور است.
این عضو انجمن لوازم خانگی ادامه داد: مسائلی مانند تأخیر یک هفته ای در 
پرداخت پول برق، باعث قطع برق برخی کارخانه ها طی روزهای اخیر شده و این 

مسئله در مورد هزینه آب مصرفی کارخانه ها نیز برقرار است.
به گفته وی، واردکنندگان با چنین موانعی روبرو نیســتند، در حالی 
که تولیدکننده باید به هزار ارگان و سازمان از جمله شهرداری و سازمان 
امور مالیاتی پاسخگو باشد.وی در ادامه با بیان اینکه واردکنندگان قطعات 
لوازم خانگی نســبت به واردات از چین اقدام می کنند، گفت: بابت این 
 )CBU( واردات، تعرفه پایین تری نســبت به واردات محصول ساخته شده
و یا قطعات بزرگتر پرداخت می شود، اما در واقع این قطعات از گمرکات 
مختلف وارد می شود که شک برانگیز نیست و در نهایت، مونتاژ و در بازار 
به مردم عرضه می شود.موسوی با بیان اینکه طراحی یک محصول حداقل یک 
ســال زمان می برد، گفت: واردات در کمتر از دو ماه انجام می شــود و از سویی، 
درآمد حاصل از واردات 5 تا 6 برابر درآمد حاصل از طراحی و تولید داخل است.

وی ادامه داد: قیمت تمام  شده تولیدات از حجم تولید متأثر است و اگر تیراژ 
تولید از یک مقدار مشخص کمتر باشد، تولید به  صرفه نخواهد بود و تولیدکننده 

نمی تواند با مونتاژکار رقابت کند.

مدیرکل میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی 
پیش بینی کرد تا پایان امسال 304هزارتن پسته در کشور تولید شود.
به گزارش فارس، شکراهلل حاجی وند در بازدید از مزرعه نمونه پسته کشور 
به این نکته  اشــاره کرد که پســته به دلیل نیاز کم به آب  در اولویت کشت 
وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و ما همیشه در برنامه های کشت جایگزین 

پسته را انتخاب کرده ایم.
وی یکی از بزرگترین مشــکالت را باغداری خرد در کشــور برشمرد و 
افزود: با آنکه ایران با 357 هزار هکتار در دنیا مقام اول سطح زیر کشت را 
دارد اما متوســط برداشت در کشور رقمی بین 500 تا 700 کیلو در هکتار 
اســت. در حالی که آمریکا با ســطح زیر کشت 233 هزار هکتار 2/6 تن در 

واحد سطح برداشت می کند.
حاجی وند پیش بینی کرد: تا پایان امســال 304 هزار تن پسته از باغات 

پسته کشور برداشت شود که نسبت به سال گذشته کمی رشد داشته است.
وی به اهمیت صادرات پسته به عنوان محصولی غیرنقدی و ارزآوری آن 
برای کشور اشاره کرد و گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم پسته مرغوب 9 دالر 
است که ما امسال تا پایان مردادماه 19 هزار تن پسته به کشورهای آلمان، 
ویتنام، هنگ کنگ و امارات به عنوان عمده مقاصد صادراتی ارسال کرده ایم.
مدیرکل میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی به رقابت 
نزدیــک آمریکا و ترکیه برای تولید و گرفتن بازارهای صادراتی پســته هم 
 اشاره ای کرد و اذعان داشت: ترکیه به دلیل بارندگی های فراوان طی 2 تا 3 
ســال اخیر سطح زیر کشت خود را چند برابر کرده است که اگر ما مسائل 
مدیریتی کف باغ را رعایت کنیم با افزایش عملکرد می توانیم همچنان مانند 

گذشته جایگاه مان را حفظ کنیم.
حاجی وند در مورد علت کم باروری میانگین مزارع ما برای تولید پســته 

در کشــور گفت: در برخی استان ها مانند کرمان، فارس، خراسان رضوی و 
مرکزی باالی 10 تن در هکتار پسته برداشت می شود اما از آنجایی که برخی 
از باغات ما در حد 2 هکتار و خرده مالک هستند و افراد به آن برای تولید در 
حد مصرف خود نگاه می کنند حاضر نیستند وقت و هزینه اضافی برای بهبود 
محصول خود صرف کنند و در نتیجه میانگین تولید در کشور پایین می آید.

وی همچنیــن از احداث 20 واحد فرآوری پســته طی 2 ماه اخیر در 
استان کرمان خبر داد و گفت: 20 درصد باغات پسته ما به صورت صنعتی 
فعالیت می کنند و 80 درصد باقی ســنتی هســتند البته باید گفت که از 
مجموع 300 هزار باغدار پسته در کشور 250 هزار نفر آن در کرمان فعالیت 
می کنند و این در حالی اســت که در کشوری مانند آمریکا 40 هزار هکتار 
زیر نظر یک فرد و 40 هزار هکتار دیگر زیر نظر چند مالک است که همین 

امر قیمت تمام شده را پایین می آورد.

وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد

پیش بینی تولید ۳۰۴ هزار تن پسته در سال جاری

مدیرکل استاندارد اســتان تهران گفت: در حال حاضر تنها 
نگرانی موجود در ارتباط با آسانسورهایی است که قبل از سال 

۱3۸۲ نصب شده اند.
مسلم بیات در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قدمت باالی آسانسورهای 
نصب شده قبل از سال 1382 موجب نگرانی شده  است، گفت: در برخی از 
برج ها و آپارتمان ها، آسانسورهایی وجود دارد که قبل از سال 1382 نصب 
شــده اند و عالوه بر مقررات ملی ساختمان مسئولیت این ساختمان ها بر 
عهده مالکان یا مدیران ساختمان است که مکلفند در ارتباط با ایمن سازی 
و اخذ گواهی نامه های استاندارد به منظور ایمن سازی سیستم ها به ویژه 

آسانسورهای خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده این افراد می توانند در سامانه 
مربوطه ثبت نام یا به صورت خصوصی مراجعه کرده تا بازرسی ساختمان 

در دستور کار قرار گرفته و نواقص آسانسورها اصالح شود.
مدیرکل اســتاندارد اســتان تهران با اشــاره به اینکه قبل از ســال 
1382، ســازمان ملی اســتاندارد اهرمی در ارتباط با اعمال فشار جهت 
استانداردسازی آسانسورها نداشت، عنوان کرد: بر اساس رایزنی های صورت 
گرفته از طریق وزارت کشور و با سازوکارهایی که از سوی معاونت عمرانی 
این وزارتخانه ابالغ شد، شهرداری ها به عنوان نهادی در نظر گرفته  شده اند 

که پایان کار را منوط به اخذ گواهی نامه استاندارد کردند.
بیات با اشــاره به اینکه در حال حاضر در اســتان و شهر تهران هیچ 
برج و آپارتمانی وجود ندارد که بدون گواهی استاندارد، بتواند پایان کار 
بگیرد، بیان کرد: بنا بر تصمیم اتخاذ شده از سال 1382 صدور پایان کار 
ساختمان ها منوط به اخذ گواهی نامه استاندارد شد و در حال حاضر تنها 
نگرانی موجود مربوط به ســاختمان هایی است که آسانسور آنها قبل از 

سال 1382 نصب شده است. 

دبیر کانون سراســری انبوه ســازان به ابالغ برج سازی در 
بافت فرسوده از سوی دولت واکنش نشان داده، هزینه ساخت برج 
در بافت فرسوده را باال دانست و گفت: دولت هیچ بسته تشویقی 
برای حضور انبوه سازان در بافت های فرسوده ایجاد نکرده است.

فرشــید پورحاجت در گفت و گو با فارس در پاســخ به این سؤال که 
طراحان و نویســندگان طرح جامع مسکن در وزارت راه و شهرسازی در 
حالی پاسخگویی به نیاز مسکن را ساالنه یک میلیون مسکن عنوان کرده اند 
که آمار تولید مسکن بسیار کمتر از این است گفت: در حال حاضر میزان 
تولید مسکن در کشور حدود 400 هزار واحد مسکونی است اما در طرح 
جامع مســکن پیش بینی شده که نیاز مسکن ساالنه حدود یک میلیون 

واحد مسکونی است.
پورحاجت ادامــه داد: نگاه درآمدی ســازمان ها و ارگان ها از بخش 
مسکن باید از بین برود و نمی توان پذیرفت که برای تولید مسکن به ازاء 
هر یک مترمربع 400 هزار تومان از سوی سازمان ها و ارگان های دولتی 

و خصوصی دریافت شود.
دبیرکانون انبوه سازان در پاســخ به این سؤال که سرپرست شرکت 
عمران و بهســازی شــهری از اعمال بسته های تشــویقی برای حضور 
انبوه ســازان در بافت فرســوده خودداری کرده است، گفت: هیچ بسته  
تشویقی برای حضور انبوه سازان در بافت فرسوده که ملموس باشد دیده 
نشده و حتی انبوه سازان سوبسیدهایی که قرار بود برای پرداخت تسهیالت 

پرداخت شود را هنوز دریافت نکرده اند.
پورحاجت افزود: شــهرداری ها هم قرار بود بسته های تشویقی برای 
صدور پروانه ســاختمانی در نظر بگیرنــد اما به نحوی اجرا می کنند که 
هیچ اثرگذاری مثبتی در این فرایندها وجود ندارد و اگر قرار بر این است 
که در حوزه بافت فرســوده اتفاق مثبتی رخ دهد، باید خدمات رسانی به 

بخش بافت فرسوده به شکل ویژه مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد:باید بستر مالی مشخصی برای بافت های فرسوده در نظر 
گرفته و منابع مالی این بستر مالی نیز مشخص شود که از کجا تأمین و 

به چه صورت پرداخت می شود.
پورحاجت ادامه داد:بخش خصوصی باید بداند اگر سرمایه گذاری انجام 
داد، تسهیالت را به صورت تضمین شده دریافت می کند و از همه مهم تر 
اگر قرار است در بافت فرسوده اتفاقات مثبت رخ دهد، باید سیاست های 

واقعی تشویقی مالیاتی برای این بخش در نظر گرفته شود.
دبیرکانون انبوه سازان در پاسخ به این سؤال که دولت و رئیس جمهور 
اخیرا برج سازی در بافت های فرسوده را ابالغ کرده است، گفت: اوالً که این 
سیاست هنوز از سوی انبوه سازان مطالعه نشده است ثانیا هزینه ساخت 

برج در بافت فرسوده بسیار باال است.
وی در پاسخ به این سؤال که سرپرست جدید شرکت عمران و بهسازی 
شهری ایران تأکید دارد که تسهیالت صندوق مسکن خانه اولی ها را به 
بخش ســاخت و ساز منتقل خواهیم کرد تا سازنده ها به ساخت وساز در 
بافت فرسوده تشویق شوند، گفت: مگر از ابتدای امسال تاکنون چند نفر 
توانسته اند از صندوق پس انداز مسکن خانه یکم تسهیالت دریافت کنند 
و از دریافت کنندگان چند نفر توانســته اند از واحدهای مسکونی ساخته 
شده در بافت فرسوده که نرخ سود آن 8 درصدی و 1/5 درصد پایین تر 

از سایر مناطق است، خریداری کنند.

انتقادانبوهسازانازسیاستدولت
برایبرجسازیدربافتفرسوده
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