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گروه اقتصادی- 
رویکرد منفعالنه دستگاه های نظارتی دولت 
در برابر گران فروشــی ها مسبب جری شدن 

برخی گران فروشان شده است. 
به گزارش خبرنگار کیهان، از ابتدای سال جاری 
مــوج جدیدی از گرانی ها آغاز شــد و فشــار قابل 
توجهی را به معیشت مردم تحمیل کرد؛ مثال قیمت 
هر کیلو مرغ تا کیلویی 12 هزار تومان، گوشــت تا 
70 هــزار تومان و تخم مرغ هم برای هر عدد 800 
تومان افزایش یافت و در پی آن ســفره مردم روز به 

روز کوچکتر شد. 
نگاهی بــه آخرین آمار بانک مرکزی که مربوط 
به گروه خوراکی ها در ســطح شهر تهران می باشد، 
نیز نشان می دهد در هفته منتهی به 9 آذر 1397، 
بیشترین افزایش قیمت مربوط به تخم مرغ، لبنیات 
و میوه های تازه بــوده که به ترتیب 57 درصد، 58 

درصد و 68 درصد گران شده اند. 
یکی از برجسته ترین نمونه های این گرانی ها که 
طی روزهای اخیر جنجال آفرین شــد، گروه لبنیات 
است که براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
قیمت ماســت 900 گرمی کم چرب و پرچرب سه 
هزار و 800 و چهار هزار تومان تعیین شــده بود اما 
جدیدترین جدول ارزیابی بانک مرکزی قیمت شش 
هزار و 77 تومان را برای این محصول ثبت کرده است!
ضمن اینکه نرخ مصوب پنج هزار و 700 تومانی 
برای پنیر ۴00 گرمــی، در هفته منتهی به 9 آذر، 

هشت هزار و 503 تومان ثبت شده است. 
البتــه ظاهرا گران فروشــی محصــوالت لبنی 
مربوط به روزهای اخیر نیست و چنانچه خبرگزاری 
ایســنا نوشــته، در خرداد 1392 داوود اسکندری، 
مدیر بازرســی اصناف اســتان تهــران اعالم کرد 
بیشــترین تخلفات برای محصوالت تخم مرغ، مرغ 

و لبنیات بوده و همواره پای ثابت گزارش های کشف 
و برخورد دســتگاه های نظارتی از سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا سازمان تعزیرات 

حکومتی، صنایع لبنی هستند. 
گران فروشی در حال حاضر محدود به بازار لبنیات 
نبــوده و در بــازار میوه و برخــی کاالهای ضروری 
هم بســیاری از مردم را مســتاصل کرده است. در 
برخــی موارد گرانی نظیر مواد پروتئینی یا میوه نیز 
وزارتخانه های کشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت 

توپ را به زمین هم می اندازند. 
الزم به ذکر است، هرچند احتمال افزایش هزینه 
تولید بــرای برخی تولید کنندگان وجود دارد اما با 
توجــه به تامین ارز چهار هــزار و 200 تومانی )ارز 
دولتی( برای واردات کاالهای اساســی، حداقل این 
کاالهــا نباید افزایش قیمتــی بیش از آنچه مصوب 

شده داشته باشند. 
برخورد انفعالی دولت

با این حال، تاکنون برخورد دستگاه های نظارتی 
و قانونــی که عمدتا زیر مجموعه دولت محســوب 
می شوند، ضعیف و در مواردی مانند لبنیات هم بدون 
اثر بوده اســت، به عبارت دیگر مسئوالن دولتی که 
متولی این موضوع هستند )مانند ستاد تنظیم بازار، 
ســازمان حمایت از مصرف کننده و...( در قبال این 

گران فروشی ها برخوردی منفعالنه داشته اند. 
چنانچه روز گذشته سید یاسر رایگانی، سخنگوی 
ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: »یک تیم گشت 
مشــترک تعزیرات حکومتی با همراهی نمایندگان 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسی کل کشور 
با مراجعه به یک کارخانه لبنی، به بررسی وضعیت 

تخلفات پرداختند.«
همچنین امید شــهرآبادی رئیس  شعبه بدوی 

حاضر در این گشــت، بیان کــرد: »برابر قانون، این 
کارخانــه به پرداخت پنج برابــر ارزش ریالی تخلف 
مکشوفه محکوم می شود و اگر سابقه تخلف نیز موجود 
باشــد که به اقرار مدیرعامل این شرکت، پیش تر هم 
پرونده تعزیراتی داشته اند؛ این جریمه تا 70 میلیارد 

تومان نیز قابل افزایش است.« 
اما با وجود این اقدامات از سوی مسئوالن دولتی 
مدیرعامل شرکت متخلف اذعان داشت که با توجه به 
گرانی شیر خام و مواد اولیه برای تولید لبنیات، امکان 
اعمال نرخ گذاری تعیین شده از سوی سازمان حمایت، 
قابل انجام نیست و همچنان این تخلف گرانفروشی 

ادامه خواهد داشت! 
به سخن دیگر، برخورد طلبکارانه مدیرعامل این 
شرکت متخلف به دلیل برخورد منفعالنه دستگاه های 
نظارتی بوده و اگر دستگاه هایی که وظیفه آنها برخورد 
با تخلفات است وظیفه خود را به خوبی انجام دهند 

شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود. 
در همین زمینه؛ ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس درباره عملکرد دستگاه های 
نظارتی اظهار داشــت: »ضعف در اجرا وجود دارد و 
در کشــور ما احترام به قانون عملیاتی نشــده است 
بنابراین باید سازمان های نظارتی با توجه به شرایط 
بحرانــی عمل کنند. در زمان معمول زمینه رانت از 
بین رفته بود و مشکلی وجود نداشت اما در شرایط 
فعلی زمینه رانت مهیاست و با توجه به تعداد باالی 
پرونده ها روند رسیدگی سریع پیش نمی رود و اینکه 
پرونده ای سه ماه طول بکشد تا رسیدگی شود برای 

مردم فایده ای ندارد.«
واریز پول مردم به حساب خزانه!

البتــه یکی از انتقادات دیگری که در این زمینه 
وجود دارد، موضوع نحوه برخورد با گران فروشــی 
اســت، در حال حاضر ســازمان های نظارتی مانند 

سازمان تعزیرات پس از جریمه شرکت های متخلف، 
جریمه هایــی اعمــال می کنند کــه در نهایت این 
جریمه ها را به خزانه دولت می ریزند! یعنی پولی که 
تحت عنوان گران فروشــی از مردم گرفته شده در 

نهایت به حساب دولت واریز می شود. 
پیش تر نیــز فرزین انتصاریــان، رئیس  انجمن 
مدیریــت کیفیت ایران گفته بود: »قانون حمایت از 
مصرف کنندگان وجود دارد ولی اجرا نمی شــود، در 
حال حاضر هیچ نهادی حامی حقوق مصرف کننده 
نیست. نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات هم 
اگــر نهادی را جریمه کنند، پول آن را به حســاب 

دولت می ریزند.«
به هر شکل ایراداتی به نحوه برخورد دستگاه های 
نظارتی با گران فروشــان وجــود دارد )البته اگر از 
منفعالنه بودن برخوردها چشــم پوشــی کنیم( که 
در نهایت انگشت اتهام به سمت دولت خواهد رفت. 
مثال اخیرا رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرد که »حسن روحانی، رئیس جمهور مخالفتی 
با گرانی خودرو ندارد.« این حرف را می توان به منزله 
چراغ سبزی برای افزایش قیمت خودرو دانست که 

شاید به سایر بازار ها تسری پیدا خواهد کرد. 
گفتنی اســت، گرانی های اخیر موجب اعتراض 
برخی مراجع تقلید نیز شــد و آیت اهلل ناصر مکارم 
شــیرازی در این زمینه در جلسه در خارج فقه خود 
بیان کرد: »داد عده ای از بی انصافی گروهی از تجار و 
کسبه درآمده که پشت سر هم اجناس خود را گران 
می کنند، چرا باید در یک کشــور اسالمی تعزیرات 
باشد، چراکه یک تاجر مسلمان بدون نیاز به تعزیرات 
باید وظیفه خود را انجام دهد. برخی از این کســبه 
می گویند که جریمه کنید ما پول جریمه را با گران 
کردن اجنــاس از مردم می گیریم، درحالی که نباید 

این گونه باشد.«

 گزارش کیهان

رویکرد انفعالی دولت
 گرانفروشان را جری کرده است

رئیس  سازمان امور مالیاتی گفت: به زودی دادسرای ویژه 
جرایم مالیاتی در تهران تشکیل می شود تا جرایم مالیاتی به 

صورت متمرکز، در یک محل خاص بررسی شود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد درباره وضعیت 
مالیات اظهار کرد: مردم همواره درخصوص مسائل مالی و اقتصادی 
خود حساسیت بیشتری دارند و با توجه به اینکه مالیات با معیشت و 
زندگی مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، طبیعتا از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت، بنابراین مردم باید نسبت به موضوع مالیات و اهمیت آن در 
تامین هزینه های کشور و توزیع درآمد در جامعه آگاه شوند و کشور 

را در مسیر توسعه و پیشرفت همراهی کنند.
وی با اشــاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب و سیاست های نظام 
درخصوص عدم وابســتگی به درآمدهــای نفتی و اتکا به درآمدهای 
مالیاتی گفت: در سال های اخیر نظام مالیاتی شاهد تحوالت بسیاری 
در حوزه فناوری اطالعات بوده که این تحوالت، منشاء اساسی افزایش 

درآمدهای مالیاتی بوده است.
رئیس  سازمان امور مالیاتی تاکیدکرد: ما بزرگ ترین پایگاه اطالعات 
اقتصادی کشــور را در اختیار داریم که دارای بیش از یک میلیارد و 
300 میلیون رکورد اطالعاتی است که هر لحظه به آن افزوده می شود. 
این اطالعات ابزار ســازمان بــرای جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق 

عدالت مالیاتی است.
تقوی نژاد درخصوص ســایر ابزارهای قانونی که با اصالح قانون 
مالیات های مستقیم در اختیار نظام مالیاتی قرار گرفته است، گفت: 
با ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وظیفه ای برای سازمان 
امور مالیاتی ایجاد شــده، از این بابت که باید کلیه اطالعات هویتی، 
مکانــی، مالی، معامالتی و بانکی افراد را در اختیار بگیریم که در این 
رابطه ۴0 ســازمان و وزارتخانه شناسایی شده اند، فهرست آنها تهیه 

شده و اقالم اطالعاتی مورد نیاز ما را در اختیار قرار می دهند.
وی با اشاره به بهبود قوانین مالیاتی پس از اصالحیه سال 139۴، 
عنــوان کــرد: در این قانون نگرش جدیــدی از جمله حذف مالیات 
علی الراس مطرح شــده که بتوانیم هم رضایت مردم را جلب کنیم و 

هم مالیات حقه را وصول کنیم.
رئیس  سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه ما باید مردم را نسبت 
به حقوقشان آگاه کنیم، افزود: مالیات هم بیت المال است و هم حق 
الناس. ما حق نداریم برای حفظ بیت المال به حقوق مردم تعدی کنیم. 
باید برای تحقق عدالت تالش کنیم که حقوق مردم کامال رعایت شود.

تقوی نژاد با اشــاره به درخواست ســازمان از رئیس قوه قضائیه 
به منظور تشکیل دادســرای ویژه جرایم مالیاتی در تهران و موافقت 
وی، گفت: این دادســرا به زودی در تهران تشکیل می شود تا جرایم 
مالیاتی به صورت متمرکز در یک محل خاص بررسی شود و در ادامه 
پس از بررسی آثار و نتایج، این اقدام به سایر استان ها تسری می یابد.

رئیس  سازمان امور مالیاتی:

دادسرای ویژه جرائم مالیاتی 
تشکیل می شود

معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان از تغییر مأموریت 
بنیاد مســتضعفان خبر داد و گفت: از این پس به جای ساخت 
مراکز تجاری بزرگ، ساخت مسکن برای اقشار متوسط به پایین 

در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری فارس، منوچهر خواجه دلویی به سیاست  های 
جدید بنیاد مستضعفان در حوزه ساخت وسازهای عمرانی اشاره کرد 
و اظهار داشت:  پیش از این بنیاد مستضعفان در اراضی که در اختیار 

داشت، نسبت به ساخت مجتمع های تجاری و لوکس اقدام می کرد.
وی افزود: این مجتمع های تجاری اغلب مورد اســتفاده برند های 
خارجی قرار می گرفت، در این راستا پس از بررسی ها به این جمع بندی 
رسیدیم که بهتر است، بنیاد  ساخت و ساز های خود را به نحوی مدیریت 

کند که آخر سر به نفع مردم و همسو با آنها باشد. 
معاون توســعه ســاختمان بنیاد مســتضعفان ادامه داد: بر این 
اســاس بنیاد مســتضعفان تصمیم گرفت،  پروژه هــای انبوهی را در 
ساخت وســازها در دستور کار قرار دهد که   مخاطبان نهایی آن اقشار 

متوسط به پایین جامعه باشند.
به گفته خواجه دلویی، در این جهت به تازگی  ساخت مجموعه 800 
واحدی در اسالمشــهر را در دســتور کار قرار دادیم که واحدهای این 
پروژه ها از مرحله سفت کاری عبور کرده و در مرحله نازک کاری قرار دارد.
وی اضافه کرد: زمانی که پیشــرفت فیزیکی پروژه مذکور به 35 
درصد برسد، مجوزهای پیش فروش صادر می شود و واحدها با قیمت 
کارشناسی که به تأیید کمیته ای در بنیاد مستضعفان می رسد، عرضه 
می شود.معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان ادامه داد: همچنین 
در استان فارس و شهر شیراز   پروژه ای هزار و 200 واحدی در منطقه ای 

که اقشار متوسط به پایین حضور دارند، در حال ساخت است.
خواجه دلویی ادامه داد: در شهرهای مشهد، کرمانشاه، یزد، اصفهان و 
چند شهر دیگر پروژه های بزرگ ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار 
متوســط به پایین جامعه و در شأن و جایگاه بنیاد مستضعفان توسط 

بنیاد در دست اجرا است.
به گفته وی، در سه سال اخیر در بخش واگذاری ها بیش از شش 
هزار و ۴00 سند توسط بنیاد به مردم داده شد، در حال حاضر هم به 
گونه ای برنامه ریزی شده است که از زمان تحویل خانه ها، حداکثر پس 

از یک  سال سند و پایان کار گرفته شود. 
معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان همچنین از   ساخت 185 
واحد مســکونی در قالب طرح نیلوفر در جنوب شرق تهران خبر داد 
و افزود: این واحدها تکمیل و به ذی نفعان واگذار شــد و در حال تهیه 

اسناد و پایان کار هستیم.

یک مسئول:

بنیاد مستضعفان
دیگر مراکز تجاری بزرگ نمی سازد 

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/715/000سکه تمام طرح جدید

1/920/000نیم سکه
1/120/000ربع سکه

650/000گرمی
336/۴00هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
11/35۴دالر
13/171یورو
1۴/779پوند

2/303لیر ترکیه
3/15۴درهم امارات

رئیس  سازمان بورس و اوراق بهادارمدعی شد: چشم انداز 
بورس روشن است و سرمایه گذاران امیدوار باشند.

شــاپور محمدی درگفت وگو با فارس، با اشــاره به وضعیت بازار 
سرمایه اظهار داشت: یکی از کارهایی که دولت و مجلس در حوزه های 
تصمیم گیری باید داشته باشند کمک به تقویت سودآوری شرکت ها 
اســت. این موضوع در حوزه های مختلف قابل دنبال کردن اســت. 
شرکت های بورسی شفاف ترین شرکت های کشور هستند و به عنوان 
شرکت هایی که صادرات و اشتغال خوبی داشته و ارزش افزوده خوبی 

تولید کردند باید مورد حمایت قرار گیرند. 
رئیس  ســازمان بورس و اوراق بهادار درمــورد نحوه حمایت از 
شرکت ها گفت: قیمت هایی که برای کاالی شرکت ها گذاشته می شود 
باید به گونه ای باشد که واسطه ها استفاده کننده تفاوت قیمتی نباشند 
بلکه تولیدکننده بهره مند شود؛ طبیعتا هرجا نیاز است از مصرف کننده 
حمایت صورت بگیرد باید اقدام شود و حمایت از تولیدکننده نیز در 

کنار مصرف کننده همپای هم در قوانین وجود دارند.
وی ادامه داد:  از این رو الزم است برای آنکه بازار سرمایه از قوت 
قبلی برخوردار و رشد و بالندگی داشته باشد در سیاست گذاری هایی 
که در تدوین بودجه سال 98 در مجلس دنبال می شود توجه ویژه به 

سودآوری شرکت های بورسی شود. 
محمــدی گفت: از دولت و مجلس انتظار داریم از شــرکت های 
بورســی حمایت کنند؛ بخصوص آنکه شرایط کنونی وقت بررسی و 

نهایی شدن بودجه سال  آینده است. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سؤال که طی 
روزهای اخیر افراد حقیقی برای فروش سهام خود هجوم آوردند و به 
نظر می رسد با رفتار هیجانی تصمیم گیری می کنند چرا که شاخص 
کل نیز رشــد نداشته اســت؛ تصریح کرد: در تمام بازارهای سرمایه 
افق های سرمایه گذاری یکی از مهم ترین مباحثی است که سهام داران 
باید به آن توجه کنند. طبیعی اســت که سهامداران خرد و اشخاص 
حقیقی که در مقاطعی خرید و فروش می کنند باید افقی را در نظر 
بگیرند که مقداری بلندمدت باشد چون افق کوتاه مدت ممکن است 

همیشه با نوسانات بازار، تحت تاثیر قرار گیرد. 
وی ادامه داد: از شرکت های حقوقی همیشه انتظار می رود که در 

بازار براساس استراتژی عمل کنند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از شــرکت های سرمایه گذاری و 
شــخصیت های حقوقی انتظار داریم اســتراتژی هایی را دنبال کنند 
که به افزایش منابع مالی کشــور کمک کند و به شادابی خط تولید 
توجه داشته باشند تا درنهایت منجر به افزایش سودآوری واحدهای 

تولیدی شود.
محمدی با بیان اینکه  اشــخاص حقوقی باید در بازار سرمایه با 
اســتراتژی صحیح و افق بلندمدت در بازار باقی بمانند، تاکید کرد: 
این اشخاص به دلیل آنکه منابع عمده را در اختیار دارند باید در بازار 
حفظ شوند تا سهامی که وجود دارد با ثبات بماند. مدیران شرکت های 
بورسی باید حساب کنند که شرکت های سرمایه گذاری  و صندوق ها 

منابع دائمی در این شرکت ها را حفظ خواهند کرد.
وی افزود: در کنار آن از ســرمایه گذاران حقیقی خواهش داریم 
افق نسبتا بلندتری انتخاب کنند زیرا بازار سرمایه چشم انداز خوبی 
دارد و کشــور سودآوری و مزیت های نسبی دارد و طبیعی است که 

برای خرید سهم به تحلیل ها توجه داشته باشند.

رئیس  سازمان بورس:

سرمایه گذاران به چشم انداز بورس 
امیدوار باشند

نایب  رئیس  کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: قطعا با یک 
فاصله زمانی می توانیم محصولی مانند هواپیما را تولید کنیم، اما 
تحقق این مسئله نیازمند استراتژی دقیق و تخصیص اعتبارات 

مناسب است.
به گزارش خبرگزاری دانشــجو، ســیدابوالفضل موسوی بیوکی با 
اشــاره به همکاری وزارت راه و شهرســازی با معاونت علمی و فناوری 
برای بومی سازی زیرســاخت های ناوگان هوایی، گفت: از نظر علمی و 
فناوری، جوانان کشــورمان توانایی تولید تجهیــزات هوایی را دارند و 
قطعا اگر نخبگان را به طور مناسب ساماندهی کنیم، می توانیم نیاز های 

کشور را رفع کنیم.
وی ادامه داد: در چند ســال اخیر پیشــرفت های خوبی در بحث 
تعمیرات هواپیما هــا صورت گرفته، اما در بخش تأمین قطعات یدکی 

نتوانسته ایم توفیقی حاصل کنیم.
نایب  رئیس  کمیســیون عمران مجلس با اشــاره به اینکه ساخت 
هواپیما های تولید داخل امکانپذیر است، افزود: قطعا با یک فاصله زمانی 
می توانیم محصولی مانند هواپیما را تولید کنیم، اما تحقق این مسئله 
نیازمند استراتژی دقیق و اختصاص اعتبارات مناسب در این عرصه است.
موســوی بیوکی ادامه داد: ما در گذشته توانسته ایم پیشرفت های 
خوبی در عرصه های مختلف از جمله صنعت هسته ای، علوم سلول های 
بنیادین یا صنعت موشــکی و نظامی به دست آوریم، بنابراین قطعا با 

خودباوری تولید هواپیما نیز دور از انتظار نیست.
گفتنی است حدود یک هفته قبل دبیر ستاد فناوری های فضایی با 
اشاره به اینکه کشورمان در صنعت هواپیمایی و هوانوردی به خودکفایی 
خوبی رسیده، اعالم کرد: طی 3 تا 5 سال آینده می توانیم نمونه اولیه 

هواپیمای مسافربری را بسازیم.
منوچهر منطقی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: براســاس 
برنامه ریزی ها تا ســال 1۴0۴ گردش مالی بازار بخش فضایی به هفت 

هزار میلیارد تومان می رسد.
 وی با اشــاره به اینکه فعالیت های زیادی برای ساخت هواپیما در 
کشور انجام شده است، افزود: کشورمان در صنعت هواپیمایی و هوانوردی 
عمومی که برای آموزش، گردشگری، ارسال مرسوالت پستی و تاکسی 
هوایی به کار می رود به خودکفایی خوبی رسیده است و در این زمینه 

تولید کردیم و در حال توسعه بازار آن هستیم.
 دبیر ستاد فناوری  های فضایی با بیان اینکه در بخش هواپیماهای 
نظامی، جنگنده »کوثر 1« را در داخل کشــور ساختیم، ادامه داد: در 
مورد هواپیماهای مسافربری هم تالش های زیادی کردیم و بین 3 تا 5 

سال آینده می توانیم نمونه اولیه هواپیمای مسافربری را بسازیم.

نایب  رئیس  کمیسیون عمران مجلس:

ساخت هواپیماهای ملی 
امکانپذیر است

رئیس  اتحادیه امالک استان تهران با انتقاد 
از عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: وضعیت 
تولید مسکن نســبت به سال های گذشته با 

کاهش چشمگیری روبه رو شده است. 
مصطفی قلی خســروی در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، با بیان اینکه هم اکنون بازار مسکن 
با کاهش توان خرید متقاضیان با کسادی روبه رو شده 
است، اظهار داشت: برخی از کارشناسان و مسئوالن 
اعالم می کنند که بازار مسکن وارد رکود شده است 
اما آمار و معامالت مسکن نشان می دهد که این بازار 

کساد شده )و از رکود هم عبور کرده( است. 

وی از افزایش خرید مسکن در کشورهای همسایه 
خبر داد و گفت: ســرمایه گذاران و متقاضیان فریب 
تبلیغات را نخورند زیرا که در آینده و با تغییر حکومت 
یک کشور ممکن است کل سرمایه های صورت گرفته 

برای خرید ملک از بین برود.
رئیس  اتحادیه امالک اســتان تهران ادامه داد: 
در چند ســال گذشته میزان سرمایه گذاری در بازار 
مسکن شــهرهای دبی، امارات و ازمیر ترکیه برای 
گرفتن اقامت افزایش یافته، اما تجربه نشان داده است 

نباید به این وعده و وعیدها اعتماد کرد.
به گفته خسروی، طی چند سال گذشته متأسفانه 

عــده ای در دبی برای  خرید ملک ســرمایه گذاری 
کردند و بعد از چند مدت متوجه شدند که بسیاری 
از سرمایه گذاران، ورشکست شده و تمامی پول ها و 
ســرمایه های آنها از بین رفته است به نظر می رسد 
که سرمایه گذاری در کشور ترکیه نیز همانند تجربه 

کشور دبی باشد. 
وی اضافه کرد: کشــور ایران بهترین مکان برای 
ســرمایه گذاری اســت به ویژه بخش مسکن که به 
مرور زمــان و با افزایش قیمت زمین تبدیل به یک 
بازار ویژه می شود.رئیس  اتحادیه امالک استان تهران 
بیان کرد: وضعیت تولید مسکن نسبت به سال های 

گذشته با کاهش چشــمگیری روبه رو شده است و 
دولت باید شرایط الزم و تسهیالت تشویقی را برای 

افزایش ساخت و ساز در نظر بگیرد. 
گفتنی است، عباس آخوندی که طی پنج سال 
اخیر سکان وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت 
و حــدود دو ماه پیش از این وزارتخانه رفت، با دفاع 
از لیبرالیســم و پرداختن به مباحث حاشــیه ای، از 
وظیفه اصلی خود که حل و فصل معضل مسکن بود 
شــانه خالی کرد و در نهایت، طی پنج سال گذشته 
شکاف عمیقی در زمینه عرضه و تقاضای مسکن به 

وجود آمد.

نتیجه 5 سال مدیریت لیبرالی وزارت راه و شهرسازی

اتحادیه امالک: تولید مسکن به شدت کاهش یافته است

مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی کشور 
گفت: خرید توافقی پرتقال از منطقه شــمال 
آغاز شــده و از کیلویی دو هزار تومان پایین 

نخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین شیرزاد در 
حاشــیه همایش بزرگداشت روز جهانی خاک اعالم 
کرد: خرید توافقی مرکبات از باغداران شــمال آغاز 
شده و قیمتی که از باغداران خریداری می کنیم، از 
دو هزار تومان پایین تر نخواهد بود. باغداران پرتقال 
با خیال راحت و بدون عجله تولید خود را ادامه دهند 

و نگران قیمت خرید نباشند. 

وی افزود:  طی 10 روز آخر اســفندماه مرکبات 
خریداری شده به بازار عرضه خواهد شد و در ثبات 
قیمت بازار بسیار مؤثر خواهد بود. در فرایند خرید، 
ذخیره سازی و عرضه اتحادیه های مختلف کشاورزی 
از جملــه اتحادیه مازندران همکاری می کنند. البته 
مذاکراتی با تجار عراقی در حال انجام است تا بخشی 

از مرکبات را به این کشور صادر کنیم.
مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی کشور درباره 
قیمت گوجه فرنگی در بــازار گفت: با اقداماتی که 
طی چند روز آینده انجام می شود و محصوالت تازه 
برداشت شده منطقه جنوب به کالن شهرهایی مثل 

تهران انتقال می یابد، قیمت گوجه به کیلویی 3200 
تومان کاهش می یابد.

همچنین عباس کشاورز؛ معاون زراعت وزیر جهاد 
کشــاورزی در حاشیه همایش روز جهانی خاک در 
پاسخ به قیمت پایین خرید تضمینی 1600 تومانی 
گندم، گفت: این قیمت پایین نیست و کشاورزان از 
آن راضی هستند. با توجه به اینکه واردات نهاده ها و 
کاالهای اساسی با دالر ۴200 تومان انجام می شود، 
نرخ 1600 تومان برای خرید تضمینی گندم مناسب 
است.وی افزود: البته در صورتی که اتفاقات پیش بینی 
شده و تغییرات اقلیمی باعث خسارت به کشاورزان 

بشود، دولت سریعا پرداخت خواهد کرد. در شرایط 
فعلی باید ضمن اینکه حمایت از تولیدکننده انجام 

می شود، منافع ملی را هم در نظر بگیریم.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال 
سطح کشت گندم نسبت به سال گذشته دو درصد 
افزایش یافته اســت. سطح کشــت آبی تاکنون دو 
میلیون هکتار و ســطح کشــت دیمی 3/9 میلیون 
هکتار بوده است. ضمن اینکه میانگین بارش امسال 
در 29 اســتان کشور باالتر از متوسط سال گذشته 
است و تنها در سه استان متوسط بارش کمتر بوده، 

بنابراین سال آینده، سال تولید خوبی خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی کشور خبرداد

 خرید توافقی پرتقال شمال حداقل کیلویی 2 هزار تومان

در حالی که ایران و تعدادی از اعضای اوپک 
بر کاهش تولید نفت تأکید دارند، کشورهایی 
مانند عربستان تحت تأثیر فشارهای بیرون از 

اوپک، مواضع متفاوتی دارند.
یکصد و هفتاد و پنجمین نشســت عادی اوپک 
امروز و فردا در شــهر وین اتریش برگزار می شــود. 
مهم ترین موضوع نشست، کاهش سقف تولید اعضا 
برای کنترل قیمتهای جهانی اســت که هم در بین 
اعضا موافقان و مخالفانی دارد و هم فشارهای بیرونی 

از سوی آمریکا و روسیه بر آن سایه افکنده است.
این نشست در شرایطی برگزار می شود که قیمت 
جهانی نفت کاهش یافته و بر اساس برآوردها، ظاهرا 
اوپک تضعیف شــده، قطر زمزمه رفتن از اوپک سر 
داده و خبرهایی از تشــکیل مجموعه ای به موازات 

اوپک شنیده می شود.
در همین رابطــه خبرگزاری رویترز گزارش داد 
کــه »اوپک و متحدانش این هفتــه در حال کار بر 
روی توافقی هســتند که به موجب آن میزان تولید 
نفت 1/3 میلیون بشــکه  در روز کاهش می یابد، اما 
مخالفت های روسیه و فشار ترامپ بر ریاض دو مانع 

مهم برای رسیدن به این توافق است«.
همچنین خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: 
واشــنگتن از خریداران نفت ایران خواسته بود که 
تا چهــارم نوامبــر 2018 )13 آبــان 97( واردات 
نفت از ایــران را به صفر برســانند و دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا بارها ایران را به صفر شــدن 

صادرات نفت تهدید کرده بود.
با وجــود مخالفت های معدود از ســوی برخی 
اعضای اوپک نسبت به تحریم نفتی ایران، اما برخی 
دیگر از اعضای اوپک به ویژه عربســتان و امارات در 
همراهی با آمریکا، از پشت به اوپک خنجر زدند و در 
همراهی با سیاست های نفتی روسیه که بزرگترین 
تولیدکننده نفت غیراوپک محسوب می شود، در صدد 
جبران کاهش نفت صادراتی ایران در سایه تحریم های 

آمریکا برآمدند.
اگرچه حذف نفت ایران از بازار جهانی، همان طور 
که مسئوالن ارشد کشور ما بارها اعالم کرده اند، فقط 
یک رؤیای تعبیرنشــده آمریکایی و سعودی است، 
امــا افزایش عرضه نفت در بازار که برای عربســتان 
به قیمت تخلیه بخشی از ذخایر نفتی اش تمام شد، 

موجب شــده تا قیمت نفت در بازار جهانی به دلیل 
مازاد عرضه افت کند.

حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در اوپک 
در این خصوص گفت: »نیاز است تولید حداقل 1/۴ 
میلیون بشکه در روز کم شود تا جلوی عرضه بیش 
از حد نفت گرفته شــود«. این مقام مسئول ایرانی 
همچنین هشدار داد که »اوپک تولید را کاهش ندهد 

قیمت نفت به ۴0 دالر سقوط می کند«.
مــازاد عرضــه در بازار جهانی نفــت که در پی 
خوش خدمتی عربســتان و برخــی دیگر از اعضای 
اوپــک به آمریکا رخ داده، باعث ایجاد امید واهی در 
این کشورها به حذف کامل نفت ایران از بازار جهانی 
شده است که البته این تحرکات مذموم صدای تمامی 
تولیدکنندگان نفت را درآورده و به ایجاد التهاب در 

اوپک در آستانه نشست 175 منجر شده است.
از سوی دیگر عربستان نیز با فراری رو به جلو به 
وجود مازاد عرضه در بازار اشاره کرده اما عنوان نکرده 
که خود متهم اصلی به هم ریختگی بازار نفت اســت. 
خالد الفالح وزیر انرژی عربســتان با تأکید بر این که 
»بازار نفت هم اکنون با مازاد عرضه روبه روســت«، 

گفت: »هنوز برای اظهارنظر درباره این که آیا اوپک و 
هم پیمانانش کاهش تولید می دهند یا نه، زود است«.
بی نظمی و اختالل خودســاخته عربســتان و 
همپیمانانش به همراه سیاســت های نفتی متناقض 
روسیه موجب شده تا امروز برخی اعضای اوپک به طور 
کلی از این سازمان ناامید شوند. قطر اعالم کرده که 
در ســال آتی میالدی، اوپک را ترک خواهد کرد و 
این اعالم قطــر، می تواند در صورت ادامه بی نظمی 
در اوپــک با تک روی برخی اعضــای آن، به صورت 
دومینووار موجب خروج برخی دیگر از اعضا به ویژه 

تولیدکنندگان کوچک تر عضو این سازمان شود.
التهاب در اوپک 58 ساله در آستانه نشست 175 
این سازمان، در کنار تک روی عربستان و همچنین 
بی تفاوت بودن برخی دیگر از اعضا نســبت به اجرا 
نشــدن وظایف بنیادین اوپک برای ایجاد تعادل در 
بــازار نفت و حمایت از اعضای خود، این ســؤال را 
مطــرح می کند که آیا اوپک به پایان خط رســیده 
است؟ یا در نشست 175 اعضا بر ادامه تأثیرگذاری 
اوپک با اصالح اختالالت ایجادشده علیرغم تک روی 

عربستان برخواهند آمد؟

در آستانه نشست امروز رخ داد

تالش آمریکا و عربستان برای عدم توافق اوپک بر سر کاهش تولید نفت

رئیس  اتحادیه کفش دست دوز تهران گفت: 
طی ماه های اخیر قیمت برخی مواد اولیه کفش 
دست دوز تا 200 درصد افزایش یافته و تا بیش 
از 50 درصــد بر روی قیمت تمام شــده تاثیر 

گذاشته است.
رسول شجری در گفت وگو با خبرگزاری فارس با 
بیان اینکه صنعت کفش دست دوز از وضعیت خوبی 
برخوردار نیست، افزود: به شدت در تامین مواد اولیه 

در مضیقه هستیم و رکود بر بازار حاکم است. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قول های وزارت 

صنعت در مورد تامین مواد اولیه تولید کنندگان محقق 
شده است، یا خیر، گفت: به صورت مقطعی وزارت خانه 
اقداماتی را انجام داد، اما این اقدامات برای تامین مواد 
اولیه استمرار نیافت.رئیس  اتحادیه کفش دست دوز 
تهران با بیان اینکه ثبت ســفارش ها به سختی انجام 
می شــود، ادامه داد: بعد از اینکه ثبت سفارش ها پس 
از طی مراحل طوالنی در وزارت خانه مورد تایید قرار 
می گیرد، مدت ها برای تخصیص ارز در بانک می ماند 
و پس از طی این مراحل و واردات کاال، ترخیص کاالی 
 وارداتی هم از گمرک هفت خوان و مصائب خاص خود 

را دارد. شجری افزود: در مجموع فرآیند تامین مواد 
اولیه وارداتی کار بســیار سختی است، به طوری که 
مواد اولیه به ندرت در بازار یافت می شود و به محض 
اینکه کاالیی از گمرکات ترخیص شــد، در بازار محو 
می شود، به عبارتی وقتی کاالیی به سختی از گمرکات 
ترخیص می شود، به راحتی هم در اختیار مصرف کننده 

واقعی قرار نمی گیرد. 
وی خاطرنشــان کرد: طــی ماه های اخیر قیمت 
برخی مواد اولیه تا 200 درصد افزایش یافته است و 
افزایش قیمت مواد اولیه تا بیش از 50 درصد بر روی 

قیمت تمام شده کفش تاثیر گذاشته است. 
گفتنی است، در چند ســال گذشته بسیاری از 
کارخانه های کوچک بسته شد و کارخانه های بزرگ 
تا حد ورشکســتگی پیش رفتند. این در حالی است 
که واردات انــواع کفش از کشــورهایی مثل چین، 
ترکیه و حتی پاکستان صورت می گرفت. ضمن اینکه 
کمبود مواد اولیه و مشــکالت گمرکی و امور مالیاتی 
مواردی است که تولیدکنندگان از آن ناراضی هستند 
و این صنعت به دلیل ضعف مدیریت مسئوالن رو به 

نابودی است.

رئیس  اتحادیه کفش دست دوز: 

قیمت برخی مواد اولیه کفش دست دوز 200 درصد افزایش یافته است

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
22/492/00038/300/000پراید 1111
22/709/00034/500/000پراید2131
23/400/00034/600/000پراید 3151
74/952/000129/000/000چانگان4
54/361/900114/000/000پژو 207 اتوماتیک5
39/590/00063/000/000رانا6
32/944/60055/000/000پژو 7405
8 SLX 35/105/90060/000/000پژو
34/745/20056/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70070/000/000پژو پارس10
42/481/00079/000/000پژو پارس TU5 کالس1113
36/286/00060/500/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00071/500/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10072/000/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX(33/535/40057/000/000سمند ال ایکس
16 EF7 34/338/20059/000/000سمند
36/616/00062/500/000سمند دوگانه سوز کالس1716
46/989/40081/000/000دنا18
53/265/800107/000/000دنا پالس19
47/128/30090/000/000پژو 207 دنده ای20
139/760/000280/000/000مزدا 213
27/507/00039/500/000تیبا صندوقدار22
53/265/800113/000/000تندرپالس اتوماتیک23
50/000/00088/500/000اچ سی کراس24
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