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قیمت )به تومان(نوع سکه
2/881/000سکه تمام طرح جدید
2/704/000سکه تمام طرح قدیم

1/368/000نیم سکه
712/000ربع سکه

416/000گرمی
237/010هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/350دالر
5/069یورو
10/532پوند

1/676لیر ترکیه
2/201درهم امارات

در ســه ماهه گذشته، بانک مرکزی برای 
سفرهای خارجی که عمدتا تفریحی بودند، 
یارانه هزار و 250 میلیارد تومانی در اختیار 

عده ای قرار داد. 
پس از انتقادات فراوانی که از ســوی رسانه ها 
و کارشناســان اقتصادی نسبت به نحوه واگذاری 
ارز دولتی برای مسافرت خارجی مطرح شد، یکی 
از رســانه ها از قول مسئوالن بانک مرکزی، میزان 
ارز تخصیص یافته برای مســافرت های خارجی را 

اعالم کرد. 
براســاس گزارش خبرگزاری وابسته به دولت 
ایرنا، بانک مرکزی از 21 فروردین ماه امســال در 
مجموع معادل 312 میلیون دالر ارز بابت سفرهای 
خارجی هموطنان پرداخت کرده است. بدین صورت 
که ســفر به کشورهای مشترک المنافع و همسایه 
500 یورو و ســایر کشــورها هزار یورو تخصیص 

می یابد. 
براساس این آمار، طی سه ماه گذشته، بیش از 
هزار و 310 میلیارد تومان ارز دولتی و با نرخ چهار 
هزار و 200 تومانی در اختیار مسافران قرار گرفت. 

این درحالیســت که در طــی این مدت، میانگین 
قیمــت ارز حدود چهار هزار تومان بیش از قیمت 
دولتی و در فاصله بین هشت تا هشت هزار و 500 
تومان بــود. به عبارت دیگر حــدود هزار و 250 
میلیارد تومان یارانه برای مسافرت خارج از کشور 

پرداخت شد.
به گزارش مشرق، پرداخت این یارانه به مسافران 
سبب شد بسیاری از آژانس های مسافرتی با تشویق 
به سفرهای صوری و دریافت ارز مسافران و فروش 

در بازار آزاد مبالغ کالنی به جیب بزنند.
طبــق این آمار، در این مــدت نزدیک به هزار 
و 250 میلیارد تومــان به صورت یارانه در اختیار 
مســافران خارج از کشــور قرار گرفت که بخش 
عمده ای از این افراد برای سفرهای تفریحی و... از 
کشور خارج شده بودند. به عبارت دیگر در همین 
سه ماهه، از جیب هر ایرانی مبلغ بیش از 15 هزار 
تومان پرداخت شــد تا عده  خاصی به مســافرت 

خارجی بروند.
پرداخت این مبلغ در شــرایطی که کشور در 
تنگنای ارزی قرار دارد و باالرفتن قیمت دالر سبب 

افزایش قیمت کاالهای اساسی و مایحتاج زندگی 
مردم شده است، امری خالف تدبیر است. 

بــه عبارت دیگر، بانک مرکزی برای هر ســفر 
خارجی به طور میانگین ســه میلیون تومان یارانه 

اختصاص داد.
در حالت کلی می تــوان گفت ادامه تخصیص 
ارز به شــیوه فعلی برای مسافرت های خارجی نه 
تنها به صالح کشور نیست بلکه موجب بی عدالتی 
در حق مردمی است که با درک درست از شرایط 
کشور، به سفرهای خارجی نرفته و از فشار بر سایر 

هموطنانشان اجتناب می کنند.
واریز ۱۸00 تومان از هر دالر دولتی 

در جیب عده ای خاص
در همین راستا، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت: 
با توجه به فسادها و سوءاستفاده های صورت گرفته 
و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، 
فعال جلوی آن را گرفتند و می خواهند تمهیداتی 
در راستای اصالح روند آن ایجاد کنند اما این روند 
اصالح ناپذیر است چرا که مادامی که ارز چهار هزار 

و 200 تومانی به متقاضیان داده می شــود، چنین 
رویه ای قابل اصالح نیست و شاهد ورود شرکت های 
نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و 
بند خواهیم بود.وی ادامه داد: بر اساس بررسی های 
انجام شده کاالهای ضروری با نرخ حدود شش هزار 
تومان به خانوار می رســد و معنایش این است که 
هزار و 800 تومان در این میان گم می شــود.نایب 
 رئیس  اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: درست است 
که ارز دولتی به کاالهای اساسی داده می شود اما 
با این نرخ به دســت مصرف کنندگان نمی رسد. به 
این معنی که در این میان واسطه هایی قرار گرفتند 
و هر کسی سود خود را می برد و باعث می شود که 
کاالهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود شش هزار تومان 
به دســت مردم برسد و ممکن است در آینده نیز 
با افزایش بیشتر قیمت آنها مواجه باشیم.سلطانی 
اضافه کرد: چنین رویه ای به معنی این اســت که 
در ایران طی  این مدت ســودهایی از مابه التفاوت 
ارزهای دولتی و آزاد  به جیب عده ای خاص واریز 
می شــود، در حالی که می توانیم پول این رانت را 

به همه مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر بدهیم.

طی سه ماه گذشته پرداخت شد

یارانه هزار و 250 میلیارد تومانی دولت
 برای سفرهای خارجی!

۱3 انجمن و اتحادیه با ارسال نامه ای به رئیس  
کمیسیون اقتصادی مجلس، از نمایندگان خواستند 
تا درخصوص الیحه افزایش مناطق آزاد، منافع ملی 
را بر منافع بخشی یا استانی ترجیح دهند چراکه 
افزایش این مناطق، اوضاع کنونی را آشفته تر کرده 

و تیر خالصی بر تولید داخلی خواهد بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اعضای دبیرخانه 
مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک با ارسال 
نامه ای گالیه آمیز به رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس، 
خواســتار ترجیح منافع ملی درخصوص الیحه افزایش 

مناطق آزاد شدند.
اعضای این دبیرخانه شامل »انجمن صنایع پوشاک 
ایران«، »اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک 
ایــران«، »انجمن صنایع نســاجی ایــران«، »اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشــندگان کاالی کشباف، جوراب 

و کاموا«، »اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشــان«، 
»اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه«، »انجمن صنایع همگن 
نساجی و پوشاک استان البرز«، »انجمن صنایع همگن 
نساجی و پوشــاک استان مازندران«، »انجمن طراحان 
لباس و پارچه ایران«، »انجمن نساجی استان قزوین«، 
»انجمن نساجی استان یزد«، »انجمن صنایع تخصصی 
صنایع نســاجی آذربایجان شرقی« و »انجمن نساجی 

استان گیالن« هستند.
در ایــن نامه آمده اســت: احترامــاً همانگونه که 
مستحضرید، صنعت پوشاک و زنجیره تامین آن صدمات 
زیــادی از ناحیه قاچــاق و واردات بی رویه و غیرقانونی 
متحمل شــده است که متاســفانه بخش قابل توجهی 
از ایــن واردات از طریق مناطــق آزاد با ظاهری قانونی 
صورت می پذیرد که نتیجه ای جز تضعیف صنایع ملی و 
تولیدکننده داخلی به همراه ندارد. این موضوع به طور 

قطع با فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای توسعه 
اقتصاد مقاومتی نیز در تناقض اســت.در ادامه این نامه 
با  اشاره به الیحه افزایش 8منطقه آزاد تجاری-صنعتی 
و 13منطقه ویژه اقتصادی عنوان شــده که مناطق آزاد 
تجاری-صنعتــی دارای قواعدی خــاص بوده و بیش از 
10مورد امتیاز یا معافیت در این مناطق برقرار اســت. 
برخی از قواعد و امتیازات حاکم بر مناطق آزاد لطمات 
شــدیدی را بر فضای رقابت ســالم اقتصادی کشــور 
مخصوصاً بر واحدهای تولیدی پوشــاک در ســرزمین 
اصلی وارد می کند که »معافیت های 20 ساله از پرداخت 
مالیات های مستقیم«، »معافیت دائمی از پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده«، »معافیت از پرداخت حقوق ورودی«، 
»فروش کاال تحت رویه مسافری«، »عدم الزام به اجرای 
دستورالعمل ثبت نمایندگی« و »معافیت کاالهای تولید 
شده« برخی از آنها به شمار می آیند.در انتهای نامه نیز 

عنوان شده که شایسته است نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی به عنوان مدافعان حقوق مردم و فعاالن 
بخش تولید کشور، منافع ملی را بر منافع بخشی یا استانی 
ترجیح داده و عنایت بیشتری نسبت به مطرح شدن این 
الیحه در مجلس شورای اسالمی مبذول داشته باشند. 
مسلماً با توجه به وضعیت آشفته و عدم مدیریت صحیح 
در مناطــق آزاد، افزایش ایــن مناطق، اوضاع کنونی را 
آشفته تر کرده و بیم آن می رود با موافقت این الیحه در 
مجلس و با توجه به مدیریت سلیقه ای و غیرپاسخگوی 
این مناطق، تیر خالص به تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی 

در سال حمایت از کاالی ایرانی شلیک شود.
گفتنی اســت چندی پیش دولــت الیحه افزایش 
8منطقه آزاد جدید جاسک، بوشهر، مهران، بانه-مریوان، 
اردبیــل، اینچه برون، زابل و قصرشــیرین را به مجلس 

شورای اسالمی پیشنهاد کرد.

نامه۱3 انجمن و اتحادیه پوشاک به رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس:

واردات بی رویه پوشاک از مناطق آزاد نتیجه ای جز تضعیف تولید داخلی ندارد

طی چند روز گذشته 3۴ کانتینر گازوئیل 
قاچاق در بندر شهید رجایی کشف شده است. 
به گزارش خبرگزاری فارس،  چند روز گذشته از 
سوی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
خبری منتشر شد که حکایت از قاچاق 34 کانتینر 
محموله ســوخت از مبادی رسمی تجارت کشور 

)بندر شهید رجایی( داشت.
در توضیحــات مقدماتی که برای اولین بار اله 
مراد عفیفی پور مطرح کرد مشــخص شــد این 
سوخت قاچاق، گازوئیل بوده و تحت عنوان محموله 
منو اتیلن گلیکول از سوی صادرکننده به گمرک 

اظهار شده است.
همچنین مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان 
هرمزگان مدعی شــده بود قاچــاق این محموله 
در بیــرون از منطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید 
رجایی، برنامه ریزی و ســازمان دهی شده و مقصد 

این محموله سوختی هندوستان بوده است.

پیشتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفته بود شــاهد افزایش قاچاق 
ســوخت به دلیل افزایش نرخ دالر و ثابت ماندن 
قیمت حامل های انرژی در کشور هستیم که انگیزه 

قاچاق را باال می برد.
با ایــن وصف درباره جزئیات و نحوه کشــف 
و چگونگی قاچاق آن از مبادی رســمی، تاکنون 
مسئوالن گمرک و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
دیگــر نهادهای ذی ربط اظهارنظــر نکرده اند. در 
حال حاضر با حضور نمایندگان دستگا ه های ذی 
ربط صورت جلسه تنظیم و پرونده به مرجع قضایی 

ارسال شده است.
براین اساس یک مقام آگاه با  اشاره به جزئیات و 
نحوه کشف قاچاق کانتینرهای سوخت قاچاق گفت:  
طبق شــواهد این کشف به صورت اتفاقی و کامال 

ناخودآگاه بوده است و در حقیقت کاشف ندارد.
وی تاکید می کند: در جریان بارگیری کاال روی 

عرشه کشتی، برخی افراد آثار نشتی ماده ای مایع 
را مشــاهده می کنند که دارای بو و رنگی مشابه 
گازوئیل است و پس از بررسی دقیق به کانتینرها 
مشــکوک می شوند و نمایندگان دستگاه های ذی 
ربط حضور پیدا کرده و مشخص می شود که اسناد 

و مدارک با کاالی موجود همخوانی ندارد.
قاچاق ارز توسط یک شرکت

 تجهیزات پزشکی ناکام ماند 
در همین راســتا، یکی از شرکت های فعال در 
حوزه واردات تجهیزات پزشکی قصد بیش اظهاری 
واردات بــا هدف خروج ارز را داشــته که با اقدام 

به موقع مأموران ناکام مانده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اوایل خرداد 
ماه سال جاری یکی از واردکنندگان، پنج محموله  
550 کیلوگرمی ادوات و ملزومات خاص پزشکی را 
به ارزش 124 هزار یورو اظهار کرد، در حالی است 
که ارزش واقعی کاال )هر محموله( حدود 10 هزار 

دالر بوده است. 
بررسی ها نشــان می دهد این واردکننده از ارز 
رسمی و حواله ارز دولتی برای واردات کاالی خود 
استفاده کرده است. این اختالف چشم گیر مشخصاً 
با هدف بیش اظهاری کاالی وارداتی انجام شده تا 
بعد از تســویه بانکی ارزهای دولتی در بازار آزاد با 

اختالف دوبرابری به فروش برسد.
در حال حاضــر گمرک به کمک ســامانه ای 
تحت عنوان ســامانه الکترونیکی ارزش Tsc ارزش 
کاالها را کنترل و بــا هماهنگی صاحبان صنایع 
اتحادیه ها و سندیکاها به روزرسانی می کند، با این 
حال در شرایطی که دستگاه های نظارتی معموالً 
با کم اظهــاری ارزش عمدتاً درگیر هســتند، در 
شرایط خاص اقتصادی همزمان با نوسانات ارزی 
و افزایش فاصلــه میان نرخ ارز دولتی با بازار آزاد 
معضل بیش اظهاری هم به چالشــهای گمرک با 

واردکنندگان اضافه شده است. 

۳۴ کانتینر گازوئیل قاچاق کشف شد 

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور از آخرین اخطار خود به بانک ها و موسسات 
اعتباری که به این ســازمان اطالعات مورد نیاز 

پایگاه اطالعات مودیان را نمی دهند، خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،  عباس بهزاد با بیان 
این مطلب گفت: در صــورت عدم همکاری تا مهلت 
تعیین شــده، علیه این بانک ها و موسســات اعتباری 

اعالم جرم می شود.
وی گفــت: در اجرای مــاده 169 مکــرر قانون 
مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت اقتصادی و 

استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، کلیه بانک ها 
و موسســات مالی و اعتباری کــه اطالعات مورد نیاز 
پایگاه اطالعات هویتی، عملکــردی و دارایی مودیان 
مالیاتی را در اختیار دارند، موظف به ارایه اطالعات به 

این سازمان هستند.
دادستان انتظامی مالیاتی اظهار کرد: در این رابطه 
بانک مرکــزی و تمامی بانک ها و موسســات مالی و 
اعتباری، به اســتثنای چند بانک و موسســه مالی و 
اعتباری، همکاری شایسته ای با این سازمان داشته و به 
چارچوب تفاهم نامه های منعقده پایبند بوده و اطالعات 

خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده 
و یا در شرف تکمیل اطالعات می باشند.

بهزاد ادامه داد: درخصوص چند بانک و موسســه 
مالی و اعتباری کــه تاکنون همکاری الزم را معمول 
ننموده اند، این دادســتانی شفاف ســازی الزم و اعالم 
اخطار را بعمــل آورده و اخیرا آخرین اخطار نیز کتبا 

اعالم گردیده است.
 وی تصریــح کرد: در صورتی که این چند بانک و 
موسســه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین شده، 
بســته های اطالعاتی خود را به هر دلیل و بهانه ای به 

نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند که این امر موجبات 
عدم شفافیت مالی و زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را 
فراهم می سازد، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود و در راستای 
استیفای حقوق حقه دولت )بیت المال( و مطالبه حقوق 
عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم های 
حاکمیتی و اختیارات قانونــی، بطور قطع در اجرای 
تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مســتقیم، علیه 
آن دسته از مدیرانی که مرتکب تخطی از قانون شده  اند، 

اعالم جرم خواهد کرد.

دادستان انتظامی مالیاتی خبر داد

آخرین اخطار به بانک ها برای ارائه اطالعات حسابهای بانکی

رئیس  بنیــاد ملی گندمکاران گفت: تاکنون 5/5 میلیون تن 
گندم به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شده که 53 درصد 

بهای آن پرداخت شده است.
علیقلــی ایمانی در گفت و گو با خبرگــزاری فارس،  در مورد آخرین 
وضعیت خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: تا امروز 5/5 میلیون تن 
گندم به نرخ تضمینی خرید شده و برداشت گندم در استان های سردسیر 
مانند زنجان و آذربایجان نیز آغاز شــده کــه امیدواریم بخش زیادی از 

برداشت گندم در این مناطق اتفاق بیفتد. 
وی تصریح کرد: تمام گندم کارانی که گندم خود را تا 21 اردیبهشت 
تحویل داده اند، صد درصد تســویه  حساب شــده اند و آنهایی که تا 23 
تیر گندم خــود را تحویل داده اند 53 درصد از مطالبات خود را تاکنون 

دریافت کرده اند.
وی با  اشــاره به ســخنان آقای نوبخت گفــت: 50 درصد مطالبات 
گندمکاران در نهایت تا دو ماه پس از تحویل گندم پرداخت می شــود و 
اگر تا 15 شهریور برداشت گندم در مناطق سردسیر ادامه یابد، می توان 

ادعا کرد که تا آبان ماه تسویه کامل انجام می شود.
وی در مورد میزان برداشــت گندم در مقایسه با سال گذشته گفت: 
500 هزار تن کاهش برداشــت در مقایســه با ســال گذشته داریم، اما 
همچنــان می توان امیدوار بود که چیزی حدود 10 میلیون تن گندم در 
کشور برداشت شود که پاسخگوی نیاز مصرفی کشور خواهد بود و نیازی 

به واردات نداریم.
ایمانی در مورد آشفتگی هایی که در خرید تضمینی گندم طی یکی 
دو ماه گذشته به صورت مقطعی رخ داده بود، هم توضیح داد که با نوسان 
نرخ ارز و وقفه  کوتاهی که در تأمین کنجاله سویا و ذرت برای مرغداران 
پیــش آمده بود، عده ای به خرید گندم روی آوردند. از طرفی با توجه به 
مجوزی که برخی کارخانجات آرد برای ورود موقت گندم برای تبدیل به 
آرد و صادرات آن گرفته بودند، این موضوع پیش آمده که گندم کشاورزان 

به خارج از سیستم خرید تضمینی هدایت شده است.
رئیس  بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: اما با تصمیم وزیر و ممنوعیت 
صــادرات آرد و گندم تقریبــا آرامش به بازار خرید تضمین گندم حاکم 

شده است.

رئیس  بنیاد ملی گندم کاران:

5۳ درصد مطالبات گندمکاران 
پرداخت شد

مدیرعامل شرکت مپنا از افزایش ۱۶0 مگاواتی ظرفیت تولید 
برق کشور تا ۱0 روز آینده خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری تســنیم، عباس علی آبادی در حاشــیه بازدید 
از نیروگاه ســیکل ترکیبی پرند در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: خبر 
خوش برای مردم این اســت که با همت متخصصان داخلی توانســتیم 
واحدهای بخار نیروگاه پرند را یک به یک آماده بهره برداری کنیم. واحد 
اول بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند در آبان ماه سال گذشته به 
مدار وارد شــد و توانســتیم اکنون واحد دوم را به ظرفیت 160 مگاوات 

آماده بهره برداری کنیم.
وی از آغاز مراحل پایانی آماده سازی واحد دوم برای سنکرون به شبکه 
خبــر داد و گفــت: واحد دوم بخش بخار این نیروگاه تا 10 روز آینده به 
شبکه سراسری برق سنکرون می شود. افزایش 160 مگاواتی ظرفیت تولید 
می تواند نقش موثری در پایداری شبکه و کاهش خاموشی ها داشته باشد.

بر اساس این گزارش، با بهره برداری از واحد دوم بخش بخار نیروگاه 
پرند، ظرفیت تولید برق این نیروگاه به 1280 مگاوات می رسد. برنامه ریزی 
شده تا سومین واحد بخار این نیروگاه سیکل ترکیبی تا پایان امسال وارد 

مدار شده و ظرفیت تولید برق آن به 1440 مگاوات می رسد.
در حالی که بیشــتر مردم و مسئوالن در پی صرفه جویی مصرف برق 
هستند، در کالنشهرهایی چون تهران، برخی ساختمان های تجاری فعال 
و واحدهای مسکونی خالی بدون توجه به شرایط کمبود برق، در ساعات 

پیک مصرف شبانه اقدام به روشن کردن المپ های خود می کنند. 
در روزهای اخیر پیک شــبانه مصرف برق به صورت محسوسی رشد 
داشــته و در برخــی مواقع، مصرف برق در ســاعات 20 تا 23 به پیک 
روزانه مصرف برق نزدیک می شــود. ثبت رکوردهای مصرف نزدیک به 
53 هزار مگاوات در شــب، نشــان می دهد که نیاز داریم برای گسترش 
نیافتن خاموشی های روزانه به ساعات اولیه شب، صرفه جویی در مصرف 

و جلوگیری از مصارف غیرضروری را در دستور کار قرار دهیم.
در این شــرایط در کالنشهرهایی چون تهران، برخی ساختمان های 
تجاری بدون توجه به شرایط کمبود برق، در ساعات اولیه شب اقدام به 
روشــن کردن المپ های نمای خود می کنند. ساعاتی که به عنوان پیک 

شبانه مصرف برق )20 تا 23( شناخته می شود.
گفتنی است، به ساختمان های تجاری باید واحدهای خالی از سکنه 
را هم اضافه کنیم که محتکران مســکن بــرای فرار از مالیات خانه های 
خالی، چراغ های آنها را تا صبح روشن نگه می دارند اما دولت با صاحبان 
این واحدها برخورد نمی کند. المپ های برخی واحدهای خالی 24ساعته 

روشن است.

مدیرعامل شرکت مپنا وعده داد

افزایش 160 مگاواتی
 تولید برق در مردادماه

ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود با وجود 
درخواســت های متعدد تولیدکنندگان اجازه 

افزایش قیمت به هیچ کاالیی نداد.
به گزارش تسنیم، یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار 
به خبرگزاری تسنیم گفت: در جلسه تنظیم بازار روز 
سه شنبه با وجود درخواست بخش های مختلف تولید 
بــرای افزایش قیمت محصوالت خود با هیچ کدام از 

درخواست ها موافقت نشد.
برخی صنایع در این جلســه با توجه به افزایش 
قیمــت ارز، باال رفتــن قیمت مواد اولیــه و هزینه 
انتقال پــول خواهــان افزایش قیمــت محصوالت 
 خــود بوده انــد اما ســتاد تنظیــم بازار بــا این امر

 موافقت نکرد.
برخی از تولیدکنندگان در این جلســه گفتند در 

صورتی که کاالیی سود نداشته باشد یا مجبور باشند 
بــا ضرر آن را تولید کنند از تولید آن محصول خاص 

صرف نظر خواهند کرد.
دامداران و صنایع لبنی نیز در این جلســه درباره 
افزایش قیمت شیر خام با یکدیگر گفت وگو داشتند؛ 
وزارت جهاد کشــاورزی نیز با دامداران همراه بوده و 
موافق افزایش قیمت این محصول بوده اما در نهایت 

توافقی بــرای افزایش قیمت ایــن محصول صورت 
نگرفته است.

بنابــر این گــزارش، دامداران بــا موافقت جهاد 
کشــاورزی به دنبال تحقق قیمــت 1570 تومانی 
شــیر خام بودنــد اما با درخواســت آنهــا موافقت 
 نشــد.قیمت فعلی شــیرخام در محــدوده 1300

 تومان است.

ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت به هیچ کاالیی نداد

با وجود جوسازی رسانه ای برای وخیم نشان دادن شرایط کشور، 
آمارهای جدید فائو نشان می دهد ایران رتبه های دوم تا نهم در 
تولید 2۱ محصول مهم کشاورزی جهان را به خود اختصاص داده 
که نشان دهنده ضریب باالی خودکفایی در تأمین غذای مردم است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی رسانه های دشمن برای وخیم و 
بحرانی نشان دادن اوضاع ایران و ترساندن مسئوالن و مردم از تحریم های 
آینده موضوعاتی از جمله مواجهه ایران با ســناریوی »نفت برابر غذا« را 
مطرح می کنند که جدیدترین آمار ارائه  شــده از ســوی سازمان جهانی 
خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( نشان می دهد، ایران از خودکفایی 
باالیی در زمینه کشــت و تولید مواد غذایی برخوردار اســت و اصوالً نیاز 
غذایی کشــور ما به خارجی ها در حدی نیست که سناریوی تحریم مواد 

غذایی مطرح باشد.
ایــران به لحاظ جمعیتی در رتبه 18 جهان قرار دارد اما در تولید 21 
محصول کشــاورزی رتبه های تک رقمی را بین کشورهای جهان به خود 
اختصاص داده است. ایران در زمینه تولید دو محصول مهم خرما و پسته 
رتبه دوم جهان را داراست، ضمن اینکه رتبه سوم جهان در زمینه تولید 
گیالس، خربزه، هندوانه، گردو، بادام و زردآلو نیز به ایران اختصاص دارد.
بــه عبارت دیگر، کشــور ما با وجود این که در منطقه ای خشــک و 
کم آب واقع شده است اما در زمینه تأمین نیازهای غذایی خود از بسیاری 

کشورهای جهان جلوتر است.
فارغ از مورد ذکر شده، ایران در زمینه تولید خیار، انجیر و کیوی در 
رتبه چهارم جهان قرار گرفته و رتبه پنجم بزرگترین تولیدکننده هلو، پیاز 

و بادنجان نیز به ایران اختصاص دارد.
همچنین در زمینه تولید ســیب درختی و اسفناج رتبه ششم جهان، 
در زمینــه تولید قــارچ و گوجه  فرنگی رتبه هفتم، در زمینه تولید انگور، 
لیمــو و پرتقال رتبه نهم را به خود اختصاص داده و رتبه ایران در زمینه 
تولید چغندر قند و چای 11،  سیب زمینی 13، جو و گندم 15، کنجد 16، 

سبزیجات 19 و زیتون و توت  فرنگی 20 اعالم شده است. 
بر این اساس، ایران در زمینه تولید 30 محصول مهم کشاورزی، جزو 
20 کشور نخست دنیا قرار گرفته است که نشان دهنده ضریب باالی امنیت 
غذایی و خوداتکایی این کشور در تأمین نیازهای غذایی ساکنان خود است.

تودهنی کشاورزی ایران به تحریم های آمریکا
در حالی که برخی در حال هراس افکنی در دل مردم هستند که ایران 
با تحریم های آمریکا مجبور اســت مانند عراق سال های گذشته، مبادله 
نفت در برابر کاال را تجربه کند، بر اســاس اعالم وزارت جهاد کشــاورزی 
تولیدات محصوالت کشــاورزی ایران در سال گذشته به  118 میلیون تن 
رسید به  طوری که توانستیم به خودکفایی 80 درصد در بخش کشاورزی 

دست یابیم.
در چند ســال اخیر همــواره رقمی میان 10 میلیــون تن تا 14/5 
میلیون تن  گندم تولید کرده و عالوه بر خودکفایی در تولید این محصول 

استراتیژیک، بخشی از تولید مازاد خود را صادر کرده ایم.
اسکندر زند معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی در این ارتباط به خبرنگار 
تسنیم گفت: ظرفیت کشور در حوزه کشاورزی بسیار باالتر است و می توانیم 

به طور کامل و صد درصد نیاز کشور را تامین کنیم. 
بنابراین گزارش، بخش کشاورزی ایران همچنین در تولید دیگر کاالهای 
اصلی کشاورزی کارنامه موفقی دارد به طوری که با تولید ساالنه دو میلیون 
و 200 هزار تن گوشــت مرغ جزو هفت کشور برتر تولید کننده دنیا بوده 
و با توجه به اینکه سرانه 28 کیلوگرم  مصرف گوشت مرغ در کشور،  دو 
برابر سرانه جهانی است و ساالنه دو میلیون و 250 هزار تن گوشت طیور 
در کشور تولید می شود می توان گفت این منظر هم شرایط مناسبی داریم. 
در بخش شیر و لبنیات نیز عالوه بر خود کفایی در تولید، صادرات داریم 
به طوری که در سال قبل  10 میلیون و 200 هزار تن لبنیات در کشور 
تولید و 804 هزار تن از این میزان تولید  به کشورهای همسایه صادر شد.
بنابراین گزارش، در دیگر محصوالت اساسی مانند دانه های روغنی و 
پنبه و برنج  نیز با وجود اینکه هنوز به خودکفایی نرسیده ایم اما با افزایش 
عملکرد و افزایش تولید در واحد سطح، بدون اینکه بر میزان مصرف منابع 
آبی کشــور بیفزایم در حال افزایش تولید برای دســتیابی به خودکفایی 
هستیم و می توان گفت با توجه به تالشی که در بخش کشاورزی صورت 
گرفته، شــاهد یک تودهنی بزرگ به آمریکا هســتیم چراکه تحریم های 

آمریکا نمی تواند ما را در این دچار مشکل کند. 

علی رغم جوسازی های رسانه ای

فائو: ضریب خودکفایی غذایی 
ایران باالست

جمعی از جوانان نخبه و انقالبی کشور در بیانیه ای اعالم کردند: 
مهم ترین اقدام دولت ارائه بسته حفظ ارزش پول مردم با قابلیت 
سرمایه گذاری نقدینگی عمومی مردم در حوزه انرژی و نفت است.

جمعی از جوانان کشــور در بیانیه ای که با امضــای اولیه 230 نفر 
از چهره های شــاخص جوان، نخبه و انقالبی کشــور تهیه شــده است، 

راهکارهایی خطاب به سران قوا برای حل مشکالت مردم ارائه دادند. 
در این بیانیه آمده است: آشفتگی های اخیر بازارهای ارز، طال، مسکن 
و خودرو اعتراض های به حق و دل نگرانی های جدی را برای همه اقشــار 
مردم به خصوص جوانان و توده های مســتضعف جامعه فراهم آورده که 
حل آنها نیازمند اقدام عاجل، قاطع و بدون مسامحه مسئوالن می باشد.

جناب آقای رئیس جمهور! مردمی که به شما رای داده اند یا با متانت 
شــما را به عنوان رئیس  جمهور رسمی پذیرفته اند از شما و دولت شما، 
اوال اراده برای حل مسائل و ثانیا انجام فعالیت درست و صحیح و پرحجم 
برای کاهش مشکالت اقتصادی کشور را توقع داشتند، همان طور که در 

انتخابات، بارها و بارها وعده داده بودید.
عملکرد فاجعه بار بانک ها در رشد بی رویه نقدینگی که به سمت تولید 
نرفته و عدم نظارت بانک مرکزی و دولت شما بر عملکرد نهادهای خلق 
پول و عدم نظارت بر محل هزینه وام های بانکی؛ امروزه بر کسی پوشیده 
نیست که بانک ها و عملکرد آنها و نظام فاسد ربوی مدیریت پول در کشور، 
سبب بخش عظیمی از آشفتگی ارز، مسکن، رانتها، اختالس ها و... هستند.
جناب رئیس جمهور، امروز مشکل کشور منابع خرد در اختیار مردم 
و رفتار خرد آنان نیســت بلکه راه حل مشکل را باید در دستان مدیران 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و صاحبان و خالقان منابع کالن از بانک ها 
و شرکت های تامین سرمایه صندوق های بازنشستگی و برخی شرکت های 
دولتی و متنفذین دانه درشت جست وجو کرد که سوداگرانه، اقتصاد کشور 

را رو به تباهی می برند.
مهم ترین اقدام دولت ارائه بســته حفــظ ارزش پول مردم با قابلیت 
ســرمایه گذاری نقدینگی عمومی مردم در پروژه های سودآور به ویژه در 

حوزه انرژی و نفت است.
متاسفانه وزیر محترم مسکن، راه و شهرسازی با توقف عرضه و تولید 
مســکن و نداشــتن برنامه خاص در حوزه مسکن بیش از پنج سال این 
حوزه را با بیست میلیون خانوار ایرانی به گروگان گرفته است که به زودی 
عملکرد ایشــان از طرف گروه های خودجوش حقوقدان جوان کشور در 

نهادهای نظارتی،  مردمی و به صورت قضایی پیگیری خواهد شد.
جناب آقای آملی الریجانی ریاست محترم قوه قضائیه، تصور و باور عدم 
برخورد قاطع با بدهکاران بانکی سال هاست مایه تمسخر مردم و وهن نظام 
شده است و مردم می گویند که دزدی دانه درشت های اقتصادی از جیب 
مردم تحت عنوان معوقات بانکی مصداق اتم این مطلب است که گویند 

در شهری آفتابه دزد را می گرفتند و دزدی شتر آزاد و رها بوده است.
موکدا معتقدیم مماشات و ضعف قوه قضائیه می تواند عامل بسیاری 
از این نابســامانی ها باشــد و همان طور که رهبر معظم انقالب در دیدار 
اخیر خود با مســئوالن قضایی فرمودند اگر دســتگاه قضایی به وظایف 
خود به خوبی عمل کند مردم از حکومت راضی خواهند بود. پیشنهاد ما 
به شخص جنابعالی که مدعی اعدام و حبس بیست ساله اخاللگران دانه 
درشت اقتصادی هستید آن است که در شرایط جنگ اقتصادی می بایست 
دادگاه های جنگی اقتصادی برای صیانت از مردم شکل گرفته و چند شعبه 
ویژه برای رسیدگی به اخاللگران کالن اقتصادی ماه های اخیر و برخورد 
و بازگرداندن حقوق بیت المال اختصاص یابد که در آنها قاضیان عدالت 
گستر و راسخ، شجاعانه و بی مماشات و با پرهیز از البی گری و اطاله فاسد 
دادرسی، قضاوت کنند و با گزارش های مستمر و شفاف به افکار عمومی 

زمینه آرامش روانی و ترس اختاللگران به وجود آید.
به نظر کارشناسان جوان کشور سازمان ثبت اسناد قوه قضائیه نقش 
محوری در حوزه زمین و امالک و قیمت های مسکن دارد و تاکنون تاثیر 

عملکرد دستگاه مذکور تقریبا چیزی نزدیک به هیچ بوده است.
جناب آقای علی الریجانی، رئیس  محترم مجلس شــورای اسالمی، 
حمایت و شراکت شما با پنج سال عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در 
بزنگاه ها و مقاطع سیاسی مختلف که شکل دهنده شرایط موجود است در 

افکار عمومی ثبت شده و از اذهان عمومی پاک نخواهد شد. 
نظارت به نظر بی خاصیت و بی تاثیر مجلس بر حوزه نقدینگی  نظام 
بانکی و حوزه مســکن کشور عامل برخی آشفتگی های امروز است. چرا 
نمایندگان مردم در مجلس نظارتی بر عملکرد چند ساله بانک ها و تیم 
اقتصادی دولت در خلق بهمن نقدینگی نداشته و ندارند؟ پاسخ واضح است. 
زیرا مجلس خود شــریک این وضعیت است. افزایش روزمره هزینه های 
جاری و تشــریفات اداری و هزینه های غیرضرور دولت در بودجه و عدم 
نظارت بر بازارهای سوداگر و خلق پول بی ضابطه سبب خیزش نقدینگی 
به سمت بازار های ارز و بانک های خصوصی و داللی مسکن و خودرو و... 

شده است.
عدم اعمال نظارت صحیح نمایندگان از طریق سوال و یا استیضاح و 
تاثیر البی ها برای پس گرفتن امضاها و یا تغییر آرا ممکن است عوارض 

سنگینی برای استقالل و نظارت مجلس به وجود آورد.

جمعی از جوانان نخبه خطاب به سران قوا پیشنهاد کردند

حفظ ارزش پول با هدایت 
نقدینگی مردم به پروژه های نفتی

عضو کمیسیون عمران مجلس:

18 درصد جمعیت شهری در بافت فرسوده سکونت دارد
مجلس شورای  عمران  کمیســیون  و  ض ع
اسالمی گفت: 30 درصد جمعیت شهری معادل 
۱۹ میلیون نفر در بافت های نابســامان شهری 

زندگی می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید کیانپور در 
یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: 18 درصد جمعیت 
شهری کشورمان در این بافت ها ساکن هستند و حدود 
11 تا 12 درصد هم در ســکونتگاه های غیررســمی 
یا بافت های ناقص ســاکن هســتند که در مجموع 
30 درصد جمعیت شــهری معادل 19 میلیون نفر 
در بافت های نابسامان شــهری هستند که 72 هزار 
هکتار بافت های فرســوده شــهری و 55 هزار هکتار 

سکونتگاه های غیررسمی هستند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشورمان حادثه خیز 
است و به لحاظ بال های طبیعی در معرض خطر قرار 

داریم، توجه به بازآفرینی و نوسازی بافت های شهری 
مهم است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه کمتر از 6 تا 7 درصد برنامه های دولت 
در این زمینه اجرایی شــده است، گفت: شاید یکی 
از علت ها، این اســت که همه بخش ها خود را ملزم 
به اجرای این برنامه ندانســتند، در حالی که مسکن 
مقوله فرابخشی است و همه دستگاه های مربوط باید 

کمک کنند.
کیانپور افزود: مجلس با دست اندارکاران اجرای این 
برنامه از جمله بانک ها و وزارتخانه های امور اقتصادی 
و دارایی، کشور، راه و شهرسازی و جامعه مهندسان 
مشاور و انبوه سازان جلسات متعددی را برگزار کرده 
اســت.وی با بیــان اینکه دولت باید سیاســتگذار و 
تسهیلگر باشد و زمینه را برای ورود بخش خصوصی 

فراهم کند، گفت: بخش خصوصی وارد بحث نوسازی 
بافت های فرســوده نمی شــود، زیرا بــرای او توجیه 
اقتصادی و ارزش افزوده مناسب ندارد، بنابراین باید 
مشــوق هایی مانند صدور پروانــه رایگان و معافیت 
مالیاتی را برای او در نظر بگیریم تا نوسازی انجام شود.

این نماینده مجلس همچنین با اشــاره به اینکه 
16 تا 17 هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر به 
بانک مســکن برمی گردد، عنوان کرد: این منابع باید 
در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و ارزش افزوده آن 
که ســالی حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان می شود، 
در اهداف تولید مسکن و زیرساخت های مسکن مهر 
استفاده شود.فرهاد بیضایی کارشناس مسکن نیز در 
این برنامه گفت: در بحث کارآفرینی شــهری  راهبرد 
مشخص برای ورود به بحث بافت فرسوده وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مسیری که وزارت راه و شهرسازی در 

خصوص بافت فرسوده دنبال  می کند با مسیری که از 
مشاور رئیس جمهور در بافت فرسوده می شنویم کاماًل 
متفاوت اســت، افزود: وزارت راه و شهرسازی معتقد 
است دخالت های سنگین در زمینه بافت های فرسوده 
نباید انجام شود، اما مشاور رئیس جمهور در امور بافت 
فرســوده نگاه کلید به کلید را مطرح می کند که در 
این طرح اعتقاد به نوسازی کامل بافت فرسوده دارد.
بیضایی گفت: بانک مسکن با توجه به 14 تا 15 
هزار میلیارد تومان اقساط برگشت مسکن مهر نیازی 
به منابع صندوق توســعه ملی و منابع بانک مرکزی 
ندارد و به راحتی می تواند از طرح نوسازی بافت های 
فرســوده حمایت کند، اما بانک مســکن با این پول 
کار تجاری می کند و تســهیالت بین بانکی پرداخت 
می کند و متاسفانه از تسهیالت مسکن مهر استفاده 

نامناسب می شود.
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