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سخنرانی
بمناسبت شهادت حضرت علی)ع( و بزرگداشت مقام شامخ 
آن حضرت از روز بیســت و یکم تــا پایان ماه رمضان به 
مدت ده روز بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد علوی 
واقع در میدان گمرک خیابان آیت اهلل ایروانی چهارراه انبار 
نفت مراسم برقرار، در این مجلس از محضر دانشمند عالیقدر 
خراســانی  فرقانی  والمســلمین  حجهًْ االســام 

بهره مند می شویم.
االحقر حسین محمدزاده امام جماعت مسجد علوی

آمارهای رســمی دولت از افزایش شتابان 
واردات کاالهای مصرفی به کشور حکایت دارد؛ 
آماری که نگرانی ها نســبت به رشد واردات را 

دوچندان می کند.
 بر اســاس گزارش های دریافتی، رشــد مجموع 
واردات کاال به کشــور در ۱۱ ماهه سال گذشته ۲۴ 
درصد بوده است؛ اما جزئیات کاالهای وارداتی واقعیت 

نگران کننده تری را روشن می سازد.
آمارهــای دولت درباره واردات کاال به کشــور به 
تفکیک کاالهای مصرفی، واســطه ای و ســرمایه ای 
نشان می دهد باالترین رشد در بین سه گروه مذکور، 
بــه کاالهای مصرفی اختصاص داشــته به طوری که 
واردات کاالهای مصرفی از ۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون 
دالر در ۱۱ ماهه ســال ۱۳۹۵ با جهش ۶۵ درصدی 
به ۸ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دالر در مدت مشابه سال 

گذشته رسیده است.
از لحاظ وزن هم واردات کاالهای مصرفی به کشور 

بیش از ۶۰ درصد رشد کرده است. در ۱۱ ماهه سال 
۱۳۹۵ مجموع کاالهای مصرفی که به کشور وارد شد 
۱/۸ میلیون تن بود که در مدت مشابه سال ۱۳۹۶ به 

۲/۹ میلیون تن رسید.
به گزارش مشرق، بر اساس آمار گمرکی، واردات 
کاالهای واسطه ای به کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته 
۲۵ درصد و واردات کاالهای سرمایه ای فقط ۶ درصد 
بیشــتر شده است که مقایسه آن با رشد ۶۵ درصدی 
واردات کاالهای مصرفی، واقعیت تلخ رشد واردات به 

کشور را نمایان می کند.
ســرعت باالتر واردات کاالهای مصرفی نسبت به 
کاالهای واسطه ای و ســرمایه ای سبب شده تا سهم 
کاالهای مصرفی از کل واردات کشور از ۱۳/7 درصد 
در ۱۱ ماهه ۱۳۹۵ به ۱۸/۲ درصد در ۱۱ ماهه ۱۳۹۶ 
برســد. این آمار مؤید آن اســت که روزبه روز ترکیب 
کاالهای وارداتی به کشور، به سود اجناس مصرفی و 
به ضرر کاالهای واسطه ای و سرمایه ای پیش می رود.

بر اســاس تعاریف اقتصادی، کاالهای واسطه ای 
همــان مواد اولیه هســتند کــه در فرآینــد تولید 
قــرار می گیرند. بنابراین واردات کاالهای واســطه ای 
 در صورتــی کــه مشــابه تولیــد داخــل نداشــته

 باشد،
 امری مذموم نیست و نشــان دهنده رونق تولید 
داخل است. کاالهای ســرمایه ای نیز به ماشین آالت 
و تجهیزات گفته می شود که عموماً در کارخانجات و 
بنگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند، بنابراین واردات 

این دست کاالها نیز نامطلوب شمرده نمی شود.
اما واردات کاالهای مصرفی، قطعاً نامطلوب است، 
خصوصاً اگر کشــور توان تولید این کاالها را داشــته 
باشــد یا بدتر آنکه اگر این کاالها در داخل کشور در 

حال تولید باشد.
گزارش وارونه دولت

پایگاه اطالع رسانی دولت در روزهای پایانی سال 
گذشــته، در واکنش به انتقادات نســبت به افزایش 

واردات، گزارشی درباره ســهم کاالهای سرمایه ای و 
واسطه ای از واردات منتشر کرد.

در این گزارش که به آمار سازمان توسعه تجارت 
استناد شده بود، عامدانه رشد جهشی واردات کاالهای 
مصرفی به کشور سانسور شد و فقط به سهم کاالهای 
ســرمایه ای و واسطه ای از واردات اشاره شده و اینطور 
نتیجه گیری شده بود: »بر اساس اعالم سازمان توسعه 
تجارت ایران، ســهم واردات کاالهای ســرمایه ای و 
واســطه ای از کل واردات ۱۱ ماهه امسال حدود 7۶ 
است و این رقم به باور کارشناسان نشان دهنده رونق 
تولید و قرار گرفتن واحدهای تولیدی کشور در مسیر 

رشد است.«
اما همانطور که در باال توضیح داده شــد، رشــد 
جهشــی واردات کاالهای مصرفی به کشــور در سال 
گذشــته، حقیقت تلخی است که با سانسور دولتی ها 
هم نمی توان آثار زیان بار آن بر اقتصاد کشور را نادیده 

گرفت.

در ۱۱ ماهه سال گذشته

واردات کاالهای مصرفی ۶۵ درصد قد کشید!

شرکت هواپیمایی بوئینگ اعالم کرده است 
هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، خبرگزاری فرانســه 
نوشــت: »بوئینگ می گوید هیچ هواپیمایی به ایران 

تحویل نخواهد داد.«
ســخنگوی بوئینگ در این خصوص گفت: »ما به 
ایران هیچ هواپیمایی تحویــل نداده ایم و از آنجا که 
دیگــر مجوزی برای فروش هواپیمــا به ایران در این 
مقطع زمانی نداریم، هیچ هواپیمایی به ایران تحویل 

نخواهیم داد.«
این خبر در حالی اعالم می شود که واشنگتن روز 
۱۸ اردیبهشــت ســال جاری اعالم کرد که از توافق 

هسته ای موسوم به برجام، خارج خواهد شد.
بر اساس قرارداد بین شرکت هواپیمایی جمهوری 
اســالمی ایران )هما( با شرکت بوئینگ، قرار بود ۸۰ 
هواپیما به ایران تحویل شود. قرار بود که ۵۰ فروند از 
این هواپیماها مدل 7۳7 و ۳۰ فروند دیگر مدل 777 
پهن پیکر باشند که در یک دوره ۱۰ ساله به ایران ایر 
تحویل شــوند. ارزش این قرارداد بیش از ۱۶ میلیارد 

دالر ذکر شده بود.
»رجا« هم درباره اقدام بوئینگ نوشــت: »پس از 
انعقــاد این قرارداد بارها و بارها منتقدان دولت اعالم 
کرده بودند که این قراردادها به علت غیر قابل اعتماد 
بودن آمریکایی ها به ثمر نخواهد رســید و هیچ ساز و 

کاری هم برای ضمانت اجرایی این قراردادها از سوی 
ایران تعریف نشده است، اما هم زمان رسانه های حامی 
دولت به بزک کردن قراردادهای برجامی پرداختند و 
تالش کردند تا با توسل به این اخبار، افکار عمومی را 
فریب داده و این طور القا کنند که با برجام بسیاری از 
مشکالت کشور برای همیشه حل و فصل خواهد شد«.
در همین رابطه حســن روحانی مرداد ماه ۹۶ در 
جلســه رای اعتماد آخوندی گفته بود: »برای تصدی 
وزارت راه و شهرسازی آقای آخوندی معرفی شده که 
برای خرید هواپیما هــی نگوید پول بدهید. خودش 
می رود و هواپیما می خــرد و می آورد. امروز ما بدون 
تحمیــل بودجه ای بــه بودجه کشــور هواپیمای نو 

خریداری می کنیم و آقای آخوندی در این زمینه کار 
بزرگی انجام داده اند«.

بوئینــگ در حالی بــه قرارداد خود بــا ایران وفا 
نمی کند کــه پیش از این رویترز هــم از قول منابع 
اروپایی خبر داد، ایرباس از دست دادن توافق تاریخی 
خود با ایــران را -که آماده ســازی آن ماه ها به طول 

انجامید- پذیرفته است.
گفتنی است چندی قبل هم اصغر فخریه کاشان، 
معاون ســابق وزیر راه که هم اکنون مشــاور اوست، 
اذعان کرده بود: موضوع خروج از برجام در قراردادها 
پیش بینی نشده بود و قرار نبود که چنین پیش بینی 

داشته باشیم.

در ادامه بدعهدی غربی ها مطرح شد

بوئینگ: هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نمی دهیم

در حالی که امســال توسط مقام معظم رهبری با عنوان »سال 
حمایت از کاالهای ایرانی« نام گذاری شده انواع و اقسام کاالهای 
خارجی از بیســکویت آلمانی تا پنیر قبرســی در فروشگاه های 

زنجیره ای بزرگ کشور عرضه می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ در بازدید از چهار فروشگاه زنجیره ای مطرح 
کشــور یعنی شهروند، رفاه، سپه و اتکا، متاسفانه مشاهده شد که به غیراز 
فروشگاه زنجیره ای اتکا، سایر فروشگاه ها، انواع و اقسام کاالهای وارداتی را 
عرضه می کنند؛ به طوری که در فروشــگاه شهروند، در کنار انواع و اقسام 
بیسکویت های ایرانی بیسکویت تولید آلمان و در کنار انواع شکالت های تولید 
داخل، شکالت ساخت آلمان هم دیده شد. با دیدن بیسکویت خارجی در این 
فروشگاه به یاد اعتراض یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران در یکی از 
جلسات هیئت نمایندگان این اتاق که در تیرماه سال ۹۶ برگزار شد، افتادم. 

براساس مشاهدات خبرنگار ما در سه فروشگاه زنجیره ای سپه، شهروند 
و رفاه در کنار تنوع فراوان مواد شــوینده و بهداشتی ایرانی از شامپو، مایع 
ظرفشویی، پودر لباسشویی، مواد شوینده و بهداشتی وارداتی فراوانی وجود 
دارد، به طوری که بخش زیادی از مواد شوینده مثل شامپوی مو، شامپوی 
بدن و خمیردندان ساخت کشور ترکیه است.  عالوه بر این انواع مواد شوینده 
وارداتی از کشورهای فیلیپین، هندوستان، لهستان، فرانسه، انگلستان، آلمان 

و اسپانیا نیز به چشم می خورد. 
در بخش مواد خوراکی هم اغلب این فروشــگاه ها روغن  های زیتون  و 
روغن های کنجد کشــورهای اســپانیا و ایتالیا را در کنار روغن زیتون های 
برند داخلی با قیمت چند برابر قیمت های داخلی عرضه می کنند.  البته با 
توجه به اینکه تولید چای داخلی کفاف مصرف داخلی را نمی دهند، بنابراین 
طبیعی است که چای خارجی در این فروشگاه ها عرضه شود و بنابراین در 
کنار چای مرغوب الهیجان چای وارداتی از کشور هندوستان بخش بزرگی 

از قفسه های این کاال را به خود اختصاص داده است. 
ناگفتــه نماند که برنج هندی ۱۱۲۱ در اغلب این فروشــگاه ها عرضه 
می شد، اما فروشگاه زنجیره ای اتکا در این زمینه هم به عرضه برنج ایرانی 
بســنده کرده اســت و برنج وارداتی عرضه نمی کند. در کنار انواع و اقسام 
کاالهای خارجی، عرضه نوشابه انرژی زا ساخت کشور لهستان هم از لیست 

اقالم فروشگاه شهروند نیفتاده است. 
در بخش مواد لبنی فروشگاه شهروند علیرغم تنوع تولیدات داخل انواع 
پنیر وارداتی از کشــور های قبرس، فرانسه، برزیل، هلند، آلمان، انگلستان، 

ایتالیا با قیمت هر کیلو ۶۶ تا ۱۱۰ هزار تومان وجود دارد. 
در بخش لــوازم خانگی برقی هم به غیراز برندهای خارجی که تقریبا 
کل فضــا را به خود اختصاص داده انــد- اگرچه مونتاژ برخی از این برندها 
مثل سامسونگ در داخل کشور انجام می شود- عرضه برندهای لوازم داخلی 

با برندهای داخلی از جمله صنام و پاکشوما هم بعضا به چشم می خورد. 
البته در فروشــگاه اتکا که در بین این فروشگاه های زنجیره ای به غیراز 
عرضه لوازم خانگی داخلی مثل پاکشــوما لوازم خانگی با برندهای خارجی 
مثل کندی و هاردســتون هم مشاهده شد که در گفت  وگویی که با محمد 
طحان پور رئیس  اتحادیه لوازم خانگی صورت گرفت، مشــخص شــد که 
برخی کاالهای برند کندی از جمله لوازم برقی کوچک توســط شــرکت 
پاکشــوما که یک تولید کننده داخلی اســت، تولید می شود و برخی لوازم 
خانگی برند هاردســتون هم توسط تولید کنندگان داخلی تولید می شود و 

این تولید کنندگان فقط از نام این برند استفاده می کنند. 
اما علیرغم تولیدات بسیار خوب و با کیفیت در بخش ظروف آشپزخانه، 
فروشــگاه شهروند انواع و اقسام ظروف آشپزخانه را  با برندهای خارجی از 
کشورهای چین، ایتالیا، فرانسه و انگلستان با قیمت چندین برابر برندهای 

داخلی عرضه می کند. 

در سال حمایت از کاالی ایرانی رخ داد

عرضه بیسکویت آلمانی و پنیر قبرسی 
در فروشگاه های زنجیره ای مشهور

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی دالالن زعفران 
را تا کیلویی 600 هزار تومان کمتر از قیمت واقعی از کشاورزان 
می خریدند که وزارتخانه وارد عمل شد و خرید توافقی حمایتی 

را آغاز کرد.
محمدعلی طهماســبی در گفت وگو با خبرگــزاری فارس در مورد 
تاریخچه کشت زعفران در کشور خاطرنشان کرد: از چند هزار سال پیش 
به دلیل شرایط خاص اقلیمی، ارتفاع و جدا افتادگی یک قسمت در یک 
قاره باعث شــده که بعضی گونه ها به صورت انحصاری در کشور ما رشد 
کند؛ از آن جمله گیاه کروکوم یا همان زعفران اســت که از الوند نشأت 

گرفته که امروز در منطقه خراسان به صورت گسترده کشت می شود.
وی به خواص زعفران اشاره کرد و گفت: این گیاه منحصربه فرد است 
و در زمانی که گیاهان دیگر در اوج نیاز آبی قرار دارند، گیاه زعفران در 
خواب است و آبی مصرف نمی کند؛ مضاف بر اینکه خواص دارویی فراوان 

دارد که یکی از آنها ضدافسردگی است.
معاون وزیر کشــاورزی به اشــتغال زایی باالی زعفران اشاره کرد و 
افزود: ساالنه ۱۱۰ هزار هکتار زیر کشت زعفران می رود که هر سال سه 
تا چهار هزار هکتار به آن اضافه می شود و متوسط برداشت بین چهار تا 

۴۱ کیلوگرم در هکتار است.
طهماســبی قاچاق پیاز زعفران را یکی از مشــکالت پیش روی این 
محصول عنوان کرد و گفت: با تصویب قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی، 
جرائم سنگینی برای قاچاق ذخایر ژنتیکی کشور در نظر گرفته شده و در 
کنار آن جهاد کشاورزی استان های خراسان، با مرزبانی هماهنگ کرده و 
حتی آموزش های الزم را ارائه کرده تا به سرعت پیاز زعفران را شناسایی 

و از قاچاق آن جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون برخی کشورها از جمله چین، پیاز زعفران را 
در محیط گلخانه و با تراکم باال کشت می کنند اما این را هم باید گفت 
که نوع آب و هوا در میزان عملکرد و کیفیت زعفران بســیار مؤثر است. 
مثاًل در جایی که یخبندان زیاد اتفاق بیفتد پیاز زعفران از بین می رود یا 
هنگام برداشت زعفران اگر باران ببارد، کیفیت این محصول از بین می رود.

معاون باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی تصریح کــرد: در حال حاضر 
اغلب استان های کشور زعفران را کشت می کنند، اما برای جلوگیری از 
انتقال آفت و بیماری پیاز زعفران از یک اســتان به اســتان دیگر باید با 
مجوز سازمان حفظ نباتات انتقال داده شود تا ضدعفونی شده و بیماری 

و باکتری خاصی منتقل نشود.
طهماسبی درباره ورود سازمان تعاون روستایی به خرید توافقی زعفران 
و اعتراض برخی صادرکنندگان، گفت: عرضه زعفران در طول سال فقط 
در مدت زمان کوتاهی آن هم به مدت دو ماه انجام می شــود که عرضه 
زیاد در این دو ماه ســبب کاهش غیرواقعی قیمت می شود تا جایی که 
برخی دالالن زعفران را تا کیلویی ۶۰۰ هزار تومان کمتر از قیمت واقعی 
از کشاورزان می خریدند که وزارتخانه وارد عمل شد و طبق اجازه ای که 

قانون داده، خرید توافقی حمایتی را آغاز کرد.

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی:

دالالن زعفران را کیلویی ۶۰۰ هزار تومان
 کمتر از قیمت واقعی می خریدند

خودروسازی پژو-سیتروئن فرانسه در حالی 
بــرای بار دوم ایران را ترک می کند که به علت 
محرمانه بودن قرارداد، مشــخص نیست چند 
درصد قطعات داخلی سازی شده و چند دستگاه 

خودرو صادر شده است؟
به گــزارش خبرگزاری مهر، پژو ســیتروئن روز 
دوشنبه )۱۴خرداد( در بیانیه ای اعالم کرد: این گروه 
شروع به تعلیق فعالیت های مشترک تجاری خود در 
ایران کرده است تا به این ترتیب تا ۶ آگوست، با قانون 

آمریکا مطابقت داشته باشد.
البته در این خبر به این نکته هم اشاره شده بود که 
با حمایت دولت فرانسه، گروه خودروسازی پی اس ای 
درحال مذاکره با مقامات آمریکا برای در نظر گرفتن 
یک معافیت از تحریم، برای این شرکت است. پژو یک 
قرارداد تولید خودرو با ایران امضا کرده است که ارزش 
آن 7۰۰ میلیون یورو )۸۱۸ میلیون دالر( اســت. در 
این میان گروه خودروسازی پی اس ای )پژو سیتروئن( 
اعالم کرد که تعلیق قراردادهای مشارکت این شرکت با 
ایران، بر چشم انداز مالی این شرکت تاثیری نمی گذارد؛ 
چراکه فعالیت های پژو-سیتروئن در ایران، کمتر از ۱ 

درصد درآمد این شرکت را تشکیل می دهد.
اطالعات ارائه شــده در مورد قــرارداد پژو و عدم 
انتشــار عمومی متن این قــرارداد که وزیر صنعت و 
مدیرعامل ایران خودرو آن را محرمانه خوانده  بودند، در 
حالی با انتقادات زیادی همراه است که به نظر می رسد 

در نتیجه محرمانگی قرارداد دولت

پژو به سادگی برای بار دوم 
قرارداد با ایران را زیر پا گذاشت

در این قرارداد بحثی در مورد تعهد پژو به پایبندی به 
مفاد قرارداد مطرح نشده و مشخص نیست که اگر باز 
هم پژو یک شبه ایران را ترک کند، چه جبرانی برای 

خسارت ایجاد شده، پرداخت خواهد کرد.
انتقادات بسیاری بر روی قرارداد پژو با ایران مطرح 
شد، قراردادی که اما و اگرهای بسیار در حوزه پرداخت 
غرامت قرارداد قبلی این مجموعه با ایران خودرو در 
آن روزها مطرح می شــد، اما برخی مدیران یک تنه 
ایستادند و با محرمانه خواندن قرارداد، یک بار دیگر 

آبروی شریک فرانسوی خود در ایران را خریدند.

طبــق قراردادی که میان ایــران خودرو و پژو به 
امضا رسید و هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی 
ایــران خودرو در آن روزها، بخش هایی از آن را بازگو 
کرد، بابت غرامت قرارداد قبلی، پژو باید به ایران ۴۲7 
میلیون و ۶۰۰ هزار یورو بپردازد که از این رقم، ۱۱۶ 
میلیون یورو مربوط به مسائل حال و گذشته است و 
۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو نیز در مســائل آینده 
دیده شده است. او البته به این نکته هم اشاره کرد که 
از ۱۱۶ میلیون یورو خسارت مربوط به مسائل جاری 
و گذشته، ۲۵ میلیون یورو بابت دریافت قطعات مجانی 

از پژو محاسبه خواهد شد که به گفته وی در آن روزها، 
البته ایران بخشی از آن را دریافت کرده است.

اما نکتــه حائزاهمیت در این میــان، گفته های 
مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو در نشســت 
خبری مشــترک خود با مدیرعامل پژو بود که عنوان 
شد ظرف سه سال، داخلی سازی قطعات در ایران به 
7۰ درصد خواهد رسید. درست مهرماه ۹۵ بود که او 
این جمله را اعالم کرد که در سال اول اجرای قرارداد 
پژو با ایران، میزان داخلی سازی قطعات به ۴۰ درصد 
خواهد رســید و این رقم ظرف ۳ ســال تا 7۰ درصد 
افزایش می یابد؛ یعنی اکنون که سال ۹7 است، ایران 
باید حداقل دوسوم مسیر را تا دستیابی به داخلی سازی 
7۰ درصدی پیش رفته باشد؛ موضوعی که حداقل تا 
به حال، در هیچ رسانه ای از آن عدد و رقمی به میان 

نیامده و گزارش کاری ارایه نشده است.
حال زمان آن رســیده با خروج مجدد شــرکت 
پژو- ســیتروئن از ایران، یک بار برای همیشه از این 
خودروساز فرانســوی دل کند و یا به صراحت اعالم 
نمود که ثمره حضور دو ساله این خودروساز فرانسوی 
در صنعت خــودروی ایران چه بوده اســت؟ آیا کار 
به همان مونتاژ همیشــگی خودروهــا و ادامه تولید 
خودروهای قدیمی و فرســوده پژو پیش رفته اســت 
یا واقعا، تکنولوژی و داخلی ســازی به همان شرایطی 
که در تعهدات -البته محرمانه!- ذکر شــده، مطابق با 

قرارداد پیش رفته است.

تنها اقدام و برنامــه دولت های یازدهم و 
افزایش وام خرید  دوازدهم در بخش مسکن، 
مسکن بوده است که محاسبات نشان می دهد 
موجب افزایش قیمت ها شد و نتیجه عکس داد.

 به گزارش مشــرق، تجارب سه دهه اخیر نشان 
می دهد هر بار که افزایش تســهیالت خرید مسکن 
اتفاق افتاده به دلیل تحریک تقاضا، قیمت مســکن 
نیز باال رفته است. به همین دلیل، در دولت های نهم 
و دهم، با هدف جلوگیری از تحریک قیمت مســکن 
با افزایش وام، جلوی افزایش وام خرید گرفته شــد و 
به جای آن، دولت وام ســاخت مسکن را در دستور 
کار قرار داد که طرح عظیم مسکن مهر نیز در همین 

چارچوب راه افتاد.
اما در دولت  یازدهم، طرح مسکن مهر کنار گذاشته 
شد و وزارت راه و بانک مرکزی سیاست افزایش وام 
خرید را در دســتور کار قرار دادند. بدین ترتیب در 
حالی که در دولت دهم وام خرید مسکن ۲۵ میلیون 
تومان بود، اکنون در دولت دوازدهم وام خرید مسکن 
در قالــب طرح پس انداز یکم بــه ۸۰ میلیون تومان 

افزایش یافته است. 
البته برای زوجین این امکان وجود دارد که یک 
واحد مسکونی را به صورت اشتراکی و با ۱۶۰ میلیون 
تومان وام، خریــداری کنند. طرح صندوق پس انداز 
یکم از ابتدای سال ۱۳۹۴ راه اندازی شد و از آن زمان 

با گران شدن قیمت خانه

سیاست افزایش وام مسکن در دولت روحانی نتیجه عکس داد

رئیس  اتحادیه میوه و سبزی گفت: با آنکه 
با مسئوالن شهرداری جلسه داشته ایم،  بارها 
اما هیچ برخوردی با وانت  بارهای میوه فروش 
که به راحتی در ســطح شهر محصول خود را 

عرضه می کنند،  نمی شود.
جواد کارگر در گفت وگو با فارس در مورد عرضه 
میوه قاچاق در برخی میوه فروشــی های سطح شهر 
گفت: نظارت های ســخت گیرانه ای از سوی تعزیرات 
حکومتی و اتاق اصناف در حال انجام است که تقریباً 

می توان ادعا کرد، در ۹۵ درصد میوه فروشی های سطح 
شــهر میوه های قاچاق عرضه نمی شود، تا حدی که 
همان ۵ درصد اندک بین خودشان هماهنگ کرده اند 
که در حاشیه های میدان اصلی تره بار، میوه قاچاق را 
ردوبدل کنند و عماًل در میدان اصلی این گونه  میوه ها 
عرضه نمی شــود.وی با انتقاد از عملکرد شــهرداری 
تهران در راســتای عدم برخورد با وانت بارهای عرضه 
میوه در ســطح شــهر گفت: بارها و بارها با مناطق 
مختلف شهرداری جلساتی برگزار کرده ایم، تا با این 

دست فروشان برخورد شود؛ چراکه هم معلوم نیست 
چه محصولی با چه کیفیتی را عرضه می کنند که با 
ســالمت و امنیت غذایی مردم در ارتباط است و هم 
حق و حقوق مغازه دارانی که هزینه اجاره بها، کارگر و 

مالیات را متقبل می شوند، ضایع می شود.
کارگر گفت: اگر هر میوه ای دچار مشکالتی از جمله 
باقیمانده سموم و یا امثالهم باشد و مردم آن را مصرف 
کنند، چگونه می توان ردی از دست فروشان سطح شهر 
گرفت. درحالی که استانداردهای سخت گیرانه ای برای 

اعطای پروانه به میوه فروشی های سطح شهر داریم.
رئیس  اتحادیه میوه و سبزی گفت: ۱۴۰۰ پرونده 
درخواســت میوه فروشــی داریم که به خاطر مسائل 
بهداشتی هنوز مجوز نگرفته اند اما از آن طرف شاهدیم 
که ســازمان میادین میوه و تره بار بدون رعایت هیچ 
یک از این اســتانداردها یک محوطه ای را غرفه غرفه 
کرده و به راحتی در اختیار میوه فروشان قرار می دهد، 
درحالی که سازمان میادین هم باید این استانداردها 

را رعایت کند.

رئیس  اتحادیه میوه و سبزی عنوان کرد

انتقاد از عدم جمع آوری وانت های میوه فروش

برخالف آنکه رهبر انقالب یکی از شــروط مذاکره با اروپا را 
تضمین خریــد نفت ایران اعالم کردند، رویتــرز خبر داد که 6 
پاالیشگاه بزرگ اروپایی خودشان را برای قطع خرید نفت از ایران 

آماده می کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، یک منبع آگاه اعالم کرد 
توتال بزرگترین پاالیشگاه اروپایی تمایلی به درخواست معافیت تحریمی 
از آمریــکا برای خرید نفت خام از ایران پس از ۴ نوامبر ندارد، مفهوم آن 
این اســت که توتال خرید نفت از ایران پس از آن تاریخ را کامال متوقف 

خواهد کرد.
این منبع آگاه اعالم کرد پاالیشــگاه های توتال فرانسه، اِنی و ساراس 
ایتالیا، رپسول و سپسای اسپانیا و هلنیک پترولیوم یونان خودشان را آماده 
می کننــد تا خرید نفت از ایران را پــس از اعمال تحریم ها لغو کنند. این 
شرکت ها بیشترین خرید اروپا را از ایران انجام می دهند که در حال حاضر 
یک پنجم صادرات نفت ایران را شامل می شود.براساس آمارهای جمع آوری 
شــده از رویترز و آمارهای یورواستات اتحادیه اروپا، میزان صادرات نفت 
ایران در ماه گذشته ۲/۵ میلیون بشکه در روز بود که بخش زیادی از آن 
به کشورهای آسیایی صادر شده است. این منابع اعالم کردند که شرکت ها 
که اکثرشــان قراردادهای طوالنی مدت با شرکت ملی نفت ایران دارند، تا 

زمان اعمال تحریم ها نفت از ایران خریداری خواهند کرد.
شرکت اِنی ایتالیا گفته است که قرارداد خرید دو میلیون بشکه در ماه 
با ایران دارد که مهلت آن آخر امسال به پایان می رسد. تاکنون شرکت های 

رپسول و هلنیک پترولیوم در این باره اظهاری نکرده اند.
گفتنی است مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام در ماه مبارک 
رمضان، »شروط جمهوری اسالمی برای مذاکره با اروپا« را تشریح کردند.

ایشــان در بند ششم از این شــروط، تصریح کردند، »اگر آمریکایی ها 
توانستند در فروش نفت ایران خلل وارد کنند اروپایی ها باید خرید نفت از 

ایران به مقدار مورد نیاز ما را تضمین کنند.«
با این وجود به نظر می رســد اروپایی ها بر خالف ظاهر ســخنان خود، 
در عمل اقدامی برای حفظ برجام و تحقق شــروط مورد نظر ایران انجام 

نمی دهند و قرار است خرید نفت از ایران را کاهش دهند.

برخالف اظهار تمایل اروپا برای حفظ برجام

رویترز: ۶ پاالیشگاه بزرگ اروپا 
در آستانه قطع خرید نفت از ایران

مرتضوی گفت: به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت آرد در سه سال 
گذشته، دولت مکلف است زیان ۷00 میلیاردی به کارخانه های تولید 

آرد را جبران کند.
 محمدرضــا مرتضوی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان 
اینکه ظرفیت ساالنه تولید آرد در کشور حدود ۲۱ میلیون تن است ،اظهار 
کرد:هم اکنون با توجه به نیاز بازار حدود ۱۲/۵ میلیون تن آرد در سال تولید 

می شود.
رئیس انجمن آردسازان ایران تصریح کرد: سهم واحد های نانوایی سهمیه دار 
حدود ۸ میلیون تن، مصارف صنفی و صنعتی حدود ۲/۵ میلیون تن و ۶۰۰ 

هزار تن آرد نیز به کشور های افغانستان و پاکستان صادر می شود.
به گفته وی؛ به دلیل خودکفایی در تولید آرد و ارائه سوبسید به گندم، 
وارداتــی در این زمینه صورت نمی گیرد.مرتضوی با اشــاره به ارائه یارانه به 
واحد های نانوایی سهمیه دار بیان کرد: به نانوایی هایی که سهمیه آرد دولتی 
دارنــد حدود ۸۰۰ تومان یارانه تعلق می گیرد و واحد های صنفی و صنعتی 
آرد را با یارانه ۴۰۰ تومان خریداری می کنند.رئیس انجمن آردسازان ایران با 
اشاره به پرداخت یارانه به نان، خاطر نشان کرد: در مجموع دولت با پرداخت 
۴ هزار تومان به هر نفر در بحث هدفمندی یارانه که مربوط به خرید نان است 
و پرداخت سوبسید به خرید گندم؛ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سوبسید به 

خرید نان مردم اختصاص داده است.
وی با اشــاره به زیان کارخانه های تولید آرد به دلیل ثابت ماندن قیمت 
آن اذعــان کرد: دولت بــرای جلوگیری از افزایش قیمت نان اقدام به قیمت 
گذاری آرد کرده اســت و ظرف ســه سال گذشته با وجود افزایش هزینه ها، 
قیمت آرد افزایشی نداشته است. دولت مکلف است زیان 7۰۰ میلیاردی به 

کارخانه های تولیدی را جبران کند.
مرتضوی با اشــاره به زیان ده بودن واحد های نانوایی اظهار کرد: با وجود 
افزایش دستمزد نیروی کار و باالرفتن قیمت عوامل تولید، قیمت نان در سه 
سال گذشته ثابت مانده است و بسیاری از واحد های نانوایی متضرر شده اند و 
سودهی مناسبی ندارند.رئیس  انجمن آردسازان ایران ادامه داد: برای محاسبه 
قیمت واقعی نان نیاز اســت افزایش عوامل تولید را بررســی و قیمت واقعی 
نان محاسبه شود.وی با اشاره به طرح بخش بازرگانی دولت مبنی بر افزایش 
قیمــت گندم، بیان کرد: بخش بازرگانــی دولت خواهان افزایش قیمت آرد 
واحد های صنفی و صنعتی کشور شده بود که با مخالفت کمیته آرد و گندم 
این موضوع منتفی شد.مرتضوی در پایان با اشاره به اینکه افزایش قیمت آرد در 
ماه رمضان صورت نمی گیرد، گفت: کارخانجات تولید آرد و نانوا ها در تالشند 
نان را با قیمت مناسب به دست مردم برسانند و افزایش قیمت نداشته باشند.

یک استاد دانشگاه با  اشاره به واردات ساالنه حدود 55 میلیارد 
دالر کاال به کشور گفت: مافیای واردات آن قدر قوی است که اساتید 
دانشــگاه را به کمک می گیرند که این طرز تفکر را بقبوالنند که 

مصرف کننده داخلی باید حق انتخاب داشته باشد.
ابوالقاسم حکیمی پور در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به واردات 
ســاالنه حدود ۵۵ میلیارد دالر کاال به کشــور اظهار کرد: در بحث واردات 
کاال، مافیا وجود دارد و این مافیا آن قدر قوی است که اساتید دانشگاه را به 
کمک می گیرند که این طرز تفکر را بقوالنند که باید مصرف کننده داخلی 
حق انتخاب داشته باشد. این طرز تفکر خطرناک است زیرا مافیای واردات 

به  تولید داخلی لطمه می زنند. 
وی در پاسخ به این سؤال که اگر واردات صورت نگیرد، پس حق انتخاب 
مصرف کننده چه می شود؟ گفت: این توجیه دولت ها است تا انواع و اقسام 

کاالها به صورت بی حد و حصر وارد کشور شود. 
این اســتاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که اگر واردات صورت نگیرد 
تولید کننده در یک محیط رقابتی برای ارتقا ســطح تولید قرار نمی گیرد؟ 
تصریح کرد: بسیاری از کاالهایی که وارد کشور می شوند نسبت به تولیدات 
داخلی کیفیت پایین تری دارند اما از آنجا که مردم فکر می کنند که کاالی 

خارجی بهتر از تولیدات داخلی است آن را خریداری ومصرف می کنند.
حکیمــی پور با بیان اینکه برای شــکل گرفتن یک تولید، تولید کننده 
در ابتدا باید حمایت شــود، بیان داشــت: در کشورهای مختلف وقتی یک 
تولید شکل گرفت بصورت موقت و برای چند سال دولت آن کشور واردات 
آن کاال را متوقف می کند تا تولید کننده بتواند بدون دغدغه به تولید خود 

بپردازد و آن را عرضه کند.
وی افزود: پس از چند سال دولت آن فرصتی را که به تولید کننده داده 
اســت را به اتمام می رســاند و حمایت خود را قطع می کند و اجازه واردات 
کاالهای مشابه را می دهد تا هم بتواند از محل واردات تعرفه اخذ کند و هم 
آن تولید در محیــط رقابتی قرار گیرد. هیچ تولید کننده ای در ابتدا قدرت 
رقابت ندارد و برای حمایت از آن باید تســهیالت بانکی و سایر خدمات را 
داشته باشد. در آلمان به خیلی از کاالها برای حمایت از تولید داخلی اجازه 
واردات نمی دهند و چند  سال واردات کاالهای مشابه آن را ممنوع می کنند. 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه از نظر اقتصاد، پول به دنبال سود بیشتر 
اســت، گفت: متاسفانه با نرخ سود تسهیالت بانکی سود تولید در کشور ما 
حداکثر بین  ۱۵ تا ۲۰ درصد اســت در حالی که مافیای واردات بیش از 
۲۰۰ درصد سود می برد و این طبیعی است که پول به سمت واردات حرکت 
می کند. حکیمی پور افزود: دولت ما نه تنها قوانین سخت گیرانه برای واردات 
وضع نمی کند، بلکه زمینه فرار مالیاتی را برای وارد کننده فراهم می کند و 
بدین ترتیب یک عده، یک شــبه ره صد ســاله را طی می کنند و بعضی در 
۲۰ سال گذشته با قوانینی که درخصوص واردات وجود دارد به ثروت های 

بادآورده ای رسیده اند. 

رئیس انجمن آردسازان ایران مطرح کرد؛

زیان۷۰۰ میلیاردی کارخانجات 
تولید آرد در سه سال اخیر

 یک استاد اقتصاد مطرح کرد

 سوءاستفاده مافیای واردات از استادان دانشگاه 
برای القای تفکرات غلط

تاکنون طی چند مرحله وام خرید افزایش یافته است و 
وزارت راه نیز همچنان به دنبال افزایش بیشتر آن است.

هرچند افزایش وام خرید، در ظاهر به نفع خریداران 
است اما به علت آنکه تقاضا را در بازار تحریک می کند، 
موجب گرانی شده و نهایتا دود آن به چشم خریداران 
می رود که محاسبات نیز این مسئله را اثبات می کند.

بر اساس آمار بانک مرکزی، از فروردین ۱۳۹۳ تا 
اردیبهشت ۱۳۹7 قیمت مسکن در تهران هر مترمربع 
دو میلیون و ۳۸۰ هزار تومان گران شــده اســت. در 

فروردین ۱۳۹۳ قیمت هر مترمربع مسکن در تهران 
سه میلیون و ۵۹7 هزار تومان بود که در اردیبهشت 
امسال این رقم پنج میلیون و ۹7۸ هزار تومان اعالم 

شده است که رشد ۶۶ درصدی نشان می دهد.
یعنی برای خرید یک واحد ۵۰ متری در تهران در 
سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان پول الزم بود. اما 
امسال برای همان واحد باید ۳۰۰ میلیون تومان پول 
پرداخــت کرد؛ یعنی ۱۲۰  میلیون تومان اضافه تر از 
سال ۱۳۹۳.البته فقط ۵۵ میلیون تومان از این فاصله 

۱۲۰ میلیونی از طریق افزایش وام خرید )تفاوت بین 
وام ۲۵ و ۸۰ میلیونی( قابل پوشــش است و فرد باید 
۶۵ میلیون تومان نقدینگی بیشتری نسبت به قبل از 

افزایش وام خرید، داشته باشد.
اگــر در ســال ۱۳۹۳ یک فرد بــا وام خرید ۲۵ 
میلیون تومانی می خواســت یک واحد ۵۰ متری در 
تهران خریداری کند، بایــد ۱۵۵ میلیون تومان نیز 
نقدا تهیه می کرد. اما در سال جاری برای خرید یک 
واحد ۵۰ متری، فرد خریدار با وام ۸۰ میلیونی، باید 

۲۲۰ میلیون تومان نیز نقدا تهیه کند.
البته تفاوت دیگر هم این اســت که در دوره قبل 
بــرای وام ۲۵ میلیونی، خریدار باید اقســاط ۲۰۰ تا 
۳۰۰ هزار تومانی پرداخــت می کرد اما اکنون برای 
وام ۸۰ میلیونــی باید حدود یــک میلیون تومان در 

ماه کنار بگذارد.
بنابراین یک محاسبه سرانگشتی مشخص می شود 
سرعت گرانی مسکن از ســرعت افزایش وام خرید، 
پیشــی گرفته است یعنی در حالی که دولت رقم وام 
خرید مســکن را افزایش می دهد، قیمت مســکن با 
سرعت بیشتری باال می رود و کار خرید خانه را برای 
مشتریان سخت تر می کند.بنابراین عمال افزایش وام 
خرید، سودی به حال مستاجرانی که به دنبال خرید 
خانه هســتند ندارد و با گران کردن مسکن، به نفع 

مالکان و دالالن شده است.
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