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گراني ادامه دار گوشت قرمز
آرمان

این روزنامه حامی دولت از گران شــدن گوشت قرمز انتقاد کرده است: 
سال هاســت افزایش قيمت گوشــت قرمز از توليد تا بازار غيرمنطقي به نظر 
مي رســد و مشخص نيست سود این فاصله زیاد نصيب چه کساني مي شود، 
اما حاال اختالف نظر بين مســئوالن هم به آن اضافه شــده و برخي دالالن و 
واســطه هاي زیاد را عامل گراني دانسته و برخي دیگر نيز انگشت اتهام را به 
ســوي توليد و کمبود آن نشــانه مي روند، اما گراني ادامه دار گوشت به زیان 

مردم تمام مي شود.
طي چند سال اخير قيمت دام زنده بين کيلویي 9 تا 12 هزار تومان در 
نوسان بوده، اما در همين بازه زماني هر کيلوگرم انواع گوشت قرمز با فاصله 
چند برابري بين 30 هزار تومان تا بعضا حدود 40 هزار تومان به مردم عرضه 
مي شود که البته این گراني باعث شد تا قدرت خرید مردم براي گوشت قرمز 
و ميزان مصرف آن کاهش یابد و مردم به مصرف گوشت مرغ متمایل تر شوند. 
البته طي هفته گذشته نيز قيمت گوشت قرمز با گراني تازه اي مواجه شد و 
براساس گزارش ميداني خبرنگار ایسنا، انواع گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه 
ماه گذشــته روند افزایشي پيدا کرده است؛ به طوري که هر کيلوگرم گوشت 
گوساله درجه یك به طور متوسط کيلویي 34 هزار تومان در مغازه هاي سطح 
شهر عرضه مي شــود. همچنين گوشت گوسفندي درجه یك بطور متوسط 
35 هزار تومان فروخته مي شــود و در برخي نقاط شــهر تا کيلویي 38 هزار 

تومان هم قابل مشاهده است...
چگونه است که در ماه گذشته کاهش 2000 توماني دام زنده در دامداري 
هيچ تاثيري روي قيمت گوشت قرمز نگذاشت اما دالالن به دنبال بهانه براي 
افزایش قيمت این محصول هستند، چراکه آنها با قيمت گوشت هرگونه که 
بخواهند به نفع خود و به زیان مردم بازي مي کنند. و جالب تر از همه اینكه با 
وجود اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي بخش کشاورزي که یكي از عوامل 
گراني قيمت محصوالت کشاورزي از مبداء توليد تا بازار مصرف را وجود دالالن 
و واســطه هاي زیاد و غير ضرور مي دانند، مصيب محمدیان شمالي - معاون 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و توليدکنندگان - تصریح کرد که نمي توان 
افزایش قيمت گوشت در یك  ماه اخير را به آنها نسبت داد بلكه کاهش عرضه 
از مهم ترین دالیل گراني اســت. در این ميان مشخص نيست چه شخص یا 
اشخاصي عامل گراني گوشت قرمز هستند و باالخره مردم براي یافتن علت 
این گراني که تنها متضرر اصلي آن هستند باید سراغ کمبود توليد و افزایش 

صادرات مازاد دام زنده بروند یا دالالن؟!
کتمان ناشیانه 42 روز تأخیر

در ارائه الیحه بودجه
وطن امروز

وطن امروز نوشت: روحانی روز گذشته حرف های عجيب و غریبی درباره 
بودجه عنوان کرد که حتی حاميان وی هم نمی توانند درباره آن توضيح بدهند! 
روحانی با بيان اینكه در ارائه الیحه بودجه ســال 95 و الیحه برنامه ششــم 
تأخيری نداشــتيم، گفت: اميدواریم نمایندگان مجلس که این روزها خيلی 
سرشان گرم است و ایام انتخابات بوده، بعد از اینكه از انتخابات برگردند فرصت 

کافی هم وجود دارد الیحه بودجه را تصویب کنند...
  اظهارات روحانی درباره بودجه آنقدر عجيب است که حاميان دولت هم 
نمی توانند از آن دفاع کنند. بودجه  با 42 روز تاخير و در 27 دی 1394 تقدیم 
مجلس شده و حاال رئيس جمهور می گوید ما حتی یك روز هم تاخير نداشتيم 
اما به خاطر برجام تاخير داشتيم! این استدالل بيشتر شبيه شوخی است تا 
یك اظهارنظر منطقی. دولت بودجه وابسته به برجام را تقدیم مجلس کرده 
در حالی که می توانسته آن را 42 روز زودتر تقدیم کند و اگر قرار بود تغييری 
نيز حاصل شــود در جریان رسيدگی به بودجه می شد درباره آن بحث کرد. 
احساس می شود روحانی تمایلی ندارد بی نظمی بودجه ای دولت وی پررنگ 
شود و با این سخنان سعی در لوث کردن این اقدام دارد. رئيس جمهوری که 
5 دوره ســابقه نمایندگی مجلس دارد بهتر از هرکسی می داند که نمی توان 
بودجه ساالنه را در مدت 20 روز بررسی کرد؛ مسئوالن دولت قبل هم همين 

اعتقاد را داشتند اما هيچ گاه نشد که بشود.
افزایش  قاچاق بنزین با حذف کارت سوخت

جام جم
جام جم از اصرار وزیر نفت برای حذف کارت سوخت انتقاد کرده است: در 
حالی که طرح کارت سوخت ميلياردها تومان برای دولت هزینه داشته و سبب 
شفافيت اطالعات خرید و فروش بنزین و گازوئيل در کشورمان و جلوگيری 
از قاچاق حجم عظيم فرآورده های نفتی شده، وزیر نفت همچنان اصرار دارد 
که با یكسان سازی قيمت بنزین دیگر نيازی به ادامه دادن این طرح نيست، 

هرچند در خود دولت نيز ایده وی مخالفان جدی دارد.
به گزارش جام جم، تاکنون حدود 20 ميليون کارت ســوخت صادر شده 
که برای هر کدام از کارت ها 18 هزار تومان هزینه شــده که ده هزار تومان 
آن توسط مشــتری و 8000 تومان آن توسط دولت پرداخت  گردیده است. 
مبلغی که تاکنون تنها برای صدور کارت های سوخت غيراز تجهيز جایگاه ها 
پرداخت شــده، 352 ميليارد و 800 ميليون تومان است که این رقم بخشی 

از هزینه های پرداختی برای این طرح است...
در همين حال جليل ساالری، مدیرعامل پيشين شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی به جام جم گفت: حذف سهميه بندی باعث می شود 
تا در این بخــش از عدالت فاصله بگيریم. وی افزود: وزیر محترم نفت اعالم 
کرده با استفاده از کارت سوخت مخالف است اما پرسش اصلی اینجاست که 

با حذف کارت سوخت، چگونه می توان آمار فروش جایگاه ها را کنترل کرد.
ساالری اضافه کرد: هزینه ای که برای راه اندازی کارت سوخت به منظور 
کنتــرل کيفيت و همچنين ميزان عرضه و مصرف انجام شــد، نباید به این 
راحتی از دست برود. از سوی دیگر، برخی پيمانكاران هنوز قرارداد پشتيبانی 
و نگهداری از دستگاه های کارت سوخت را دارند و حذف کارت سوخت باید 
آخرین راه باشد، نه این که بگویيم به  دليل این که بنزین تك نرخی شده است، 

باید کارت سوخت حذف شود.
مدیرعامل پيشين شرکت ملی پاالیش و پخش تصریح کرد: اگر سامانه 
کارت سوخت حذف شود، باید برای کنترل فروش به یك ناظر اکتفا کرد که 
این کار نيز نيازمند نيروی انسانی زیادی است و عماًل امكان پذیر نخواهد بود.
وی اظهار کرد: اکنون از طریق سامانه کارت سوخت می توان آمار فروش 
هر جایگاه را بررسی کرد و در صورت حذف این کارت ها، آمار فروش جایگاه ها 

در دسترس نخواهد بود و ممكن است قاچاق بنزین افزایش یابد.

اقتصاددرآینهرسانهها

انتقاد شدید از ساخت وساز غیرمجاز در سواحل خزر

تسلیت
همکار محترم 

جناب آقای اشکان اشکانی نژاد
مصيبت درگذشــت پدر گراميتان را تسليت عرض نموده و از خداوند متعال 
برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای شما و دیگر بازماندگان 

محترم صبر و اجر مسئلت می نمائيم.
سرپرست، مدیران و کارکنان موسسه کیهان

همکار گرامی 
جناب آقای اشکان اشکانی نژاد

با نهایت تاســف و تاثر درگذشــت پدر گراميتان را تسليت عرض نموده از 
خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای جنابعالی صبر و شكيبایی 

مسئلت داریم.
مدیریت و کارکنان امور خدمات فرهنگی

همکار گرامی جناب آقای اشکان اشکانی نژاد
بدینوسيله درگذشت پدر عزیزتان را تسليت عرض نموده، 

ما را در غم خود شریك بدانيد.
آســیایی- غیاثی نیا - راسخیان- موســویان- رمضانی- خدمتگزار- 
طاقداریان- غفوری- مظفر مظفری- مشفقی- پارسا- راشدی- شهبازی- 
نعلچیگر- گروئی- شــیری- محمدحسین تاجیک- صفری- کاویانی- 
صمدپور- کامیارخطیبی- مجتبی آذری- اجاللی- ســخندان-  حسین 
جابانی - حاجیلو - گرجی - کهنسال - بهنام- سید عباس دانشگر

رئیس اتحادیه بارفروشان 
میوه و تره بار گفت: برخورد با 
به  میوه  قاچاق  واردکنندگان 
نمی شود  انجام  صورت جدی 
چرا کــه در غیر این صورت 
نباید تا این اندازه شاهد عرضه 
بازار  در  خارجــی  میوه های 

باشیم.
سيدمحسن محمودی با تأیيد 
عرضه ميوه قاچاق در ميدان ميوه 
و تره بــار تهران، گفــت: نارنگی 
پاکســتان، ليمو تــرش ترکيه، 
گالبی چينی، زردآلو و آلو ســياه 
از ميوه هایی اســت که به صورت 
قاچاق وارد می شــود و در ميدان 
بزرگ ميوه و تره بار خرید و فروش 

می شود.
وی در گفت وگــو بــا فارس 
دربــاره حجم مبادالت قاچاق در 
ميدان تهران بيان داشت: حدود 
20 الــی 30 تــن از ميوه هــای 
قاچاق در ميدان معامله می شود، 
اما بخش زیــادی از آن در نقاط 
وارد  اینكه  مختلف شــهر بدون 

ميدان شود، معامله می شود.
محمودی در مورد برخوردهای 
صــورت گرفته با عرضه کنندگان 

ایــن ميوه ها، اظهار داشــت: در 
ميــدان اطالعيه ای صادر شــده 
و در آن قيد شــده تــا از خرید 
و فــروش بارهای ميــوه قاچاق 

خودداری شود.
رئيــس اتحادیه بارفروشــان 
ميوه و تره بار تهران درباره انفعال 
در مقابلــه با متخلفان هم  افزود: 
برخورد بــا قاچاق ميوه در حوزه 
کار ما و در حد وظایف ما نيست، 
بلكه بازرسی و مبارزه با آن برعهده 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اســت. وی تأکيد کــرد: برخورد 
باید توســط نيروی  با متخلفان 
انتظامــی صورت بگيــرد که در 
حــال حاضر این ميدان فاقد یك 

کالنتری است.
متأســفانه  افزود:  محمودی 
برخورد بــا واردکنندگان قاچاق 
ميــوه به صــورت جــدی انجام 
نمی شود چرا که اگر چنين  اتفاقی 
می افتاد، قطعاً نباید تا این اندازه 
شاهد عرضه ميوه های خارجی در 

بازار باشيم.
رئيــس اتحادیه بارفروشــان 
ميدان بزرگ ميوه و تره بار تصریح 
کرد: محموله های قاچاق ميوه در 

صورت کشف باید معدوم شود و 
عامالن ورود آن به کشور متقبل 
تا  شوند،  ســنگينی  جریمه های 

جلوی این کار گرفته شود.
این مقام مسئول خاطرنشان 
کــرد: از آنجا کــه واردات ميوه 
قاچاق بدون نظارت سازمان حفظ 
نباتــات و بــدون قرنطينه  الزم 
انجام می شــود، بنابراین با ورود 
این ميوه ها امــكان ورود آفات و 
بيماری های گياهی و خسارت به 

باغات کشور وجود دارد.

وی همچنيــن با اشــاره به 
واردات نارنگی پاکستانی قاچاق در 
جعبه های چوبی، گفت: در کشور 
قرنطينه ای  نظارت های  پاکستان 
خوبی وجود ندارد، لذا امكان ورود 
آفات و بيماری های گياهی بسياری 

از این کشور وجود دارد.
وی بيان داشت: اگر به واردات 
ميوه نياز اســت و باید بخشی از 
ميــوه مصرفی کشــور به صورت 
قانونــی از طریــق واردات تأمين 
شود، تا هم دولت عوارض گمرکی 

واردات را اخذ کند و هم با نظارت 
سازمان حفظ نباتات جلوی ورود 
آفات و بيماری های گياهی گرفته 

شود.
بر اســاس این گزارش، طبق 
جهاد  وزارت  مســئوالن  اعــالم 
کشاورزی ساالنه حدود 16 ميليون 
تن محصوالت باغی در کشور توليد 

می شود.
عالوه بر این با توجه به اینكه 
امسال سال پربار توليد مرکبات بود 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 

بارها و بارها اعــالم کردند که با 
توجه به توليد بيش از 4 ميليون 
تن مرکبات هيچ نيازی به واردات 

مرکبات نيست.
همچنين در حالی که امسال 
حدود 3/5 ميليون تن ســيب در 
کشور توليد شده و هنوز بخشی از 
آن در سردخانه های کشور موجود 
است و باید برای صادرات آن فكری 
شــود، اما با این وجود خبرهایی 
مبنی بر عرضه ســيب آمریكایی 

در بازار وجود دارد.
در همين رابطه مدیرکل دفتر 
و خشك  ميوه های سردســيری 
ضمــن  جهادکشــاورزی  وزارت 
این خبــر گفت: ممكن  تكذیب 
است مطرح کردن این مباحث از 
سوی عده ای تجار سودجو انجام 
گرفته باشــد که به دنبال فراهم 
کردن زمينه های این کار هستند. 
گفتنی اســت چمران، رئيس 
شورای شهر تهران در جلسه اخير 
این شــورا گفته بود: ســيب های 
اروميــه مــا روی زميــن خراب 
می شــوند آن وقت ســيب های 
آمریكایی در ميادین ميوه و تره بار 

توزیع می شود.

رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار:

مبارزه با واردات میوه های قاچاق جدی نیست

یک کارشناس بازار سرمایه نسبت به سرعت رشد بورس ابراز 
نگرانی کرد.

علی اسالمی بيدگلی، رئيس هيئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آرمان 
آتی در گفت وگو با ایسنا، ضمن بررسی وضعيت فعلی بازار بورس اظهار داشت:  
با توجه به اینكه بعد از توافق هسته ای یك ریسك سيستماتيك قابل توجه از 
بازارهای مالی کشور حذف شده است، لذا پس از توافقات بين المللی و بهبود 
شرایط سياسی کشور، بهبود وضعيت بازار سرمایه انتظار غيرمنطقی نبود.

وی افزود: به همين دليل ســرمایه گذاران بعد از مدت ها غيبت در بازار 
ســرمایه اقدام به ســرمایه گذاری مجدد کردند که این امر منجر به ورود 
نقدینگی قابل توجهی به این بازار شــد، زیرا بدیهی اســت که وقتی عدم 
تعادل بين تقاضای خرید ســهام و ميزان عرضه در بازار ایجاد شود قيمت 

سهام رشد می یابد.
وی درعين حال از ســرعت رشدی که اکنون در بازار سرمایه در حال 
اتفاق افتادن است، ابراز نگرانی کرد و گفت: سرعت رشد بورس شاید اندکی 
لجام گسيخته باشد ولی نمی توان گفت که بازار سرمایه دچار حباب شده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: شاید برخی از صنایع که دارای 
رشــد قابل توجهی در بازار هستند، ســود ماه های آینده خود را پيش خور 
کرده باشند، ولی هنوز از لحاظ ارزش ذاتی تفاوت قابل توجهی در مقایسه 
بــا قيمت های بازار وجود دارد و می توان گفت هنوز قيمت های جاری بازار 

به ارزش جایگزین این شرکت ها نرسيده است.
اســالمی ادامه داد: زمانی بورس دچار حباب می شود که ارزش بازاری 
شــرکت ها نسبت به ارزش جایگزینی آنها تفاوت معناداری داشته باشد که 
ما هنوز با چنين پدیده ای در بازار مواجه نيستيم ولی طبيعتا رشد روزهای 
گذشته بسيار نامتعارف است و در بلندمدت بورس تهران نمی تواند رشد این 

چنينی را تجربه کند، لذا باید این سرعت را کنترل کرد.
وی افزود: به دليل انتظار کاهش بهره و نرخ تورم، سرمایه گذاران از بازار 
بورس به عنوان بازار رقيب خارج شــدند و به ســمت بازار سرمایه حرکت 
کردند و همين اتفاق موجب شده است که در همين یك ماه اخير نقدینگی 

زیادی وارد بورس شود.

معاون وزیر کار با اعالم منفی شدن نرخ رشد سرمایه گذاری 
و کاهش 15/7 درصدی صادرات، گفت: سهم 25 درصدی بخش 

تعاون در اقتصاد ایران محقق نشد.
سيدحسن هفده تن گفت: اگر نگاه ما مناسب باشد توليد ما افزایش 
پيدا کرده و به خوبی پيشــرفت می کنيم و اگر مشــكالت اقتصاد ایران 
حل شود الگویی برای اقتصاد جهانی است. معاون روابط کار وزارت کار 
اظهار داشــت: امروز مهم ترین مشكل ما در سياستگذاری ها مشكل در 
نگاه مدیران کشور است و همين موضوع موجب شده به اهداف برنامه ها 
نرسيم؛ بنابراین باید با حرکت به سمت دو رویكرد توانمندسازی نيروی 

کار و ســهم بری عادالنه برای عوامل مؤثر در توليد نگاه اقتصادی دولت 
را تسریع کنيم.

معاون وزیر کار افزود: متأســفانه سياست های اقتصادی نادرست از 
گذشته موجب شده نرخ رشد سرمایه گذاری در هفت ماهه سال جاری 
منفی 2/8 درصد باشــد و صادرات نيز در این مدت در مقایسه با مدت 

مشابه 15/7 درصد کاهش داشته باشد.
وی اقتصــاد تعاونی را حالل مشــكالت ایران و جهان عنوان کرد و 
گفت: این اقتصاد در شرایطی که کارشناسان اقتصادی دنيا معتقدند تا 
ســال 2040 ميالدی با ایجاد اختالف طبقاتی 99 درصد ثروت دنيا در 

اختيــار کمتر از یك درصد از مــردم جهان قرار می گيرد می تواند مانع 
ایجاد بحران جهانی شود و این موضوع با سهم 25 درصدی در اقتصاد 
ایران در برنامه های پنج ساله دیده شده که متأسفانه محقق نشده است.
هفده تن نداشــتن نگاه و برنامه ریزی یكپارچــه و نبود نوآوری در 
توليدات را از دیگر مشكالت کشور اعالم کرد و افزود: زمانی که نوآوری 
نباشــد رشد بهره وری نيروی کار نخواهيم داشت. تسهيالت باید زمانی 
به واحدهای توليدی پرداخت شود که اشتغال خرد باشد یا سرمایه گذار 
بــا نوآوری مقياس توليد را باال برده و برای توليد تالش کند که در این 

زمان با تسهيالت می توان این مقياس ها را افزایش داد.

معاون وزیرکار:

رشد سرمایه گذاری در کشور منفی شد

بنگاه های امالک می گویند پس از برجام تغییری در بازار مسکن 
رخ نداده است .

صاحبان این بنگاه ها می گویند همچنان رکود دامن گير بخش مسكن 
است. فعاالن این بخش معتقدند که بازار معامالت مسكن نه تنها تغييری 
نداشته بلكه در این مدت مراجعه های زیادی هم به بنگاه های امالک نشده 
است.براین اســاس، پيش بينی می شد که پس از اجرای برجام، جو روانی 
ناشی از آن حداقل بتواند مردم را برای ورود به بازار مسكن ترغيب کند اما 
با گذشــت چند هفته از اجرایی شدن برجام، تغيير خاصی را نمی توان در 
این بازار مشاهده کرد و به نظر می رسد که این اتفاقات تاثير چندانی را بر 

سازندگان و متقاضيان بازار مسكن ندارد.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان نسبت به آینده بازار مسكن در سال 
آینده اميدوار هستند اما بنگاه های امالک نسبت به این موضوع هم چندان 
نيستند و معتقدند اگر سياست های دولت به این روال ادامه پيدا کند، بعيد 

است که سال آینده هم رونق زیادی را شاهد باشيم.

البته در این ميان، برخی سازندگان مسكن نسبت به آینده بازار اميدوارند، 
آنها معتقدند که با آمارهایی که از افزایش معامالت مســكن حتی جزئی 
منتشــر می شود، می توان نسبت به آینده اميدوار بود، چرا که حتما دولت 
در سال آینده، برنامه های دیگری را برای اقتصاد و مسكن اجرایی می کند.

مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند
بنگاه های امالک که یكی از ناراضی ترین بخش ها در زمان رکود مسكن 
هســتند، معتقدند که وضعيت اقتصــادی مردم یكی از موانع جدی پيش 
روی رونق بازار مســكن است، چرا که مردم پول کافی برای خرید ندارند، 
بنابراین تازمانی که قــدرت خرید افزایش پيدا نكند، تغييری هم در بازار 

مسكن شاهد نخواهيم بود.
یكی از این مشاوران امالک در گفت وگو با مهر با تاکيد بر اینكه  وضعيت 
بازار مسكن زمانی بهبود می یابد، که وضعيت اقتصادی مردم اصالح شود، 
گفت: باوجود کاهش قيمت ها در دوســال گذشــته، توان اقتصادی مردم 

افزایش نيافته و قيمت های کنونی هم برای آنها باال است.

به گفته وی، اجرای برجام نمی تواند بازار مسكن را از رکود خارج کند و 
تاکنون هم تاثيری را نگذاشته است. به همين دليل نياز به راهكارهای دیگر 

برای افزایش توان اقتصادی خانوارها و رونق بازار مسكن است.
مشاور امالک دیگری با انتقاد از آمارهایی که در مورد رونق بازار مسكن 
اعالم می شود، گفت: نمی دانيم این آمارها بر چه مبنایی مطرح می شود، در 
طول دو سال گذشته  عمدتا آپارتمان های کوچك به فروش رفته که بخش 

زیادی از آن هم، وام دار بوده است.
در این رابطه حسام عقبایی رئيس صنف مشاوران امالک استان تهران 
در گفت وگویی با بيان اینكه تغيير چندانی در وضعيت بازار مسكن نبوده 
است، گفت: زمستان امسال نسبت به سال گذشته تغيير محسوسی نداشته 
است، البته باید آمارها را بررسی کرد اما تغيير چندانی را شاهد نبوده ایم.

وی با بيان اینكه بازار مسكن از دو سال گذشته در گير رکود بوده است، 
افــزود: در این مدت هم تغييری در بازار به وجود نيامده و همچنان تعداد 

معامالت مسكن نسبت به سال 91 بسيار کمتر است.

شــرکت  مدیرعامــل 
دخانیات ایران گفت: بیش از 
نیمی از بازار سیگار ایران در 

اختیار خارجی هاست.
محمد حســين برخوردار در 
گفت وگو با ایســنا با بيان اینكه 
شــرکت دخانيــات در ابتدا 24 
ميليارد نخ سيگار توليد و عرضه 
این در  می کرد، اظهار داشــت: 
حالی اســت که در سال گذشته 
توليد و فروش ســيگار توســط 

شــرکت دخانيات ایران کمتر از 
9ميليارد نخ بوده است.

دخانيات  شرکت  مدیرعامل 
ایران دليل کاهش سهم و توليد 
شرکت دخانيات را اضافه شدن 
شــرکت های دیگر به این بازار و 
گرفتن سهم توسط آن ها دانست 
و گفت: در حــال حاضر حدود 
40 درصد از ســهم بازار سيگار 
ایران توسط قاچاق  و 15 درصد 
توسط واردات تامين می شود؛ به 

عبارت دیگر ســهم سيگارهای 
خارجی در بــازار ایران بيش از 

50 درصد است.
به گفته برخوردار، شــرکت 

دخانيات در صورت دو شــيفت 
کارکردن به تنهایی می تواند بيش 
از 60 تا 70 درصد از نياز کشور 

را تامين کند.
ره  بــا در همچنيــن  وی 
رفتنش  بر  مبنی  حاشــيه هایی 
از دخانيات، گفــت: من اگر در 
جایــی نتوانم کار کنــم خودم 
استعفا می دهم و کار به برکناری 
نمی کشــد، چرا که در شان من 
نيســت و این موضوعات مطرح 

شده نيز شایعه بوده است.
دخانيات  شرکت  مدیرعامل 
کارکنان  حمایــت  درباره  ایران 
دخانيات از برخــوردار در محل 
این شرکت نيز گفت: من دو روز 
به دليل انجــام یك جراحی در 
شــرکت نبودم و به همين دليل 
با توجه به شایعات مطرح شده، 
کارکنــان تصــور کردند که من 
رفته ام و زمانی که برگشتم از این 
موضوع استقبال و حمایت کردند.

مدیرعامل دخانیات:

نیمی از بازار سیگار کشور دست خارجی هاست

مدیر عامل بانک پارســیان از پرداخت ســپرده های تعاونی اعتبار 
ثامن الحجج تا ســقف 30 میلیون ریال خبــر داد و گفت: بازپرداخت 

سپرده های بیش از 30 میلیون ریال در مراحل بعدی انجام می شود.
کوروش پرویزیان در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به روند پرداخت 
تعهدات تعاونی اعتبار ثامن الحجج اظهار داشــت: براساس دستور مقام قضایی و 
بانك مرکزی، سپرده های تا سطح 30 ميليون ریال به سپرده گذاران این مؤسسه 

پرداخت می شود.
وی افزود: بازپرداخت سپرده های بيش از 30 ميليون ریال در مراحل بعدی 
انجام می شــود، اما فعاًل افرادی که ســپرده های خرد دارند و البته بخش عمده 

سپرده گذاران این مؤسسه را تشكيل می دهند، پرداخت می شود.
مدیرعامل بانك پارسيان با بيان اینكه ما عامل پرداخت هستيم و هر ميزانی 
را که به ما اعالم کنند، را به سپرده گذاران پرداخت می کنيم، گفت: برآورد ما از 
حجم ســپرده های زیر 10 ميليون تومان این مؤسسه، 1200 ميليارد تومان بود، 
ولی تعدادی از این ســپرده گذاران از ثامن الحجج تسهيالت گرفته اند، به همين 

دليل بانك فقط مابه التفاوت مانده تسهيالت را به سپرده گذار پرداخت می کند.
پرویزیان تصریح کرد: ممكن است فردی بيش از سپرده خود، تسهيالت دریافت 
کرده باشد که در این صورت نه تنها پولی نمی گيرد، بلكه باید اقساط تسهيالت 

را به تدریج پرداخت کند.
یک کارشناس:

 رشد سریع بورس نگران کننده است

مدیرعامل بانک پارسیان تشریح کرد
جزئیات پرداخت سپرده های مشتریان 

ثامن الحجج

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اطالعات 
مورد نیاز درخصوص تامین میوه شب عید به دست ما نرسیده است.

مصيب محمدیان شمالی در گفت وگو با ایسنا، درباره بازار ميوه شب عيد اظهار 
کرد: تامين بازار ميوه شب عيد بر عهده وزارت کشاورزی و نظارت و رصد بازار بر 

عهده اصناف و سازمان ما است.
در این زمينه کارها تفكيك شده و وظایف هر دستگاهی مشخص است. مطابق 
قانون انتزاع وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی این موضوع به عهده وزارت 
جهاد کشاورزی است و وزیر جهاد کشاورزی نيز آن را به سازمان مرکزی تعاون 

روستایی محول کرده است.
وی دربــاره نظارت بر این بازار و تخلفاتی که معموال در ایام پایانی ســال با 
توجــه به افزایش تقاضا با آن مواجه می شــویم نيز اظهار کرد: نظارت در اختيار 
اصناف است که البته ما نظارت کلی را در این زمينه انجام می دهيم و رصد بازار 
در سطوح باالتر به عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و توليدکنندگان است.

محمدیان شمالی ادامه داد: باید اطالعات مورد نياز را دریافت کنيم تا بتوانيم 
به ســردخانه ها و آدرس هایی که به ما ارائه می شــود برویم و وضعيت ذخایر و 
توزیع را بررســی کنيم اما تاکنون طی جلســاتی که با مسئوالن سازمان تعاون 
روســتایی داشتيم اطالعات مورد نياز در خصوص تامين ميوه شب عيد به دست 

ما نرسيده است.
براســاس این گزارش چندی پيش رئيس سازمان مرکزی تعاون روستایی از 
خریداری و تامين سيب و پرتقال شب عيد بيشتر از سال گذشته خبر داد و گفت 
که: امسال سخت گيری بيشتری برای کنترل قاچاق و پيله وری ميوه اعمال می شود.

به گفته صفایی، امسال در زمينه توليد محصوالت کشاورزی به ویژه انواع ميوه 
و تره بار، ســال »آور« محســوب می شود و از این نظر چندان نگرانی و دغدغه ای 
برای تنظيم بازار ميوه شــب عيد وجود ندارد، اما با توجه به اینكه دولت خرید و 
تامين ميوه شب عيد امسال را به سازمان تعاون روستایی واگذار کرده است، در 

حال حاضر ميوه مورد نياز شب عيد خریداری و تامين شده است.

معاون یک دستگاه نظارتی:
اطالعات مربوط به تامین میوه شب عید را 

به سازمان حمایت نداده اند

مشاور وزیر راه و شهرسازی 
از ساخت وســاز غیرمجاز در 

سواحل خزر انتقاد کرد. 
حســين معصوم اظهارداشت: 
در سال های اخير تخریب و تجاوز 
به عرصه های جنگلی، ســاحلی و 
ساخت و ســاز های بی رویه و غير 
مجاز در مازنــدران افزایش یافته 
است که در این راستا در روزهای 
اخيــر از مدیــرکل دادگســتری 
مازندران به عنوان رئيس شورای 

حفظ حقوق بيت المال در اراضی و 
منابع طبيعی این استان درخواست 
کردم تا در این خصوص اقدامات 

مقتضی را انجام دهد.
مشــاور وزیر راه و شهرسازی 
با انتقاد شــدید از ساخت  و  ساز 
مازنــدران  ســواحل  غيرمجــاز 
و فعاليــت غيرقانونــی بنگاه های 
امــالک، اظهارداشــت: در قالب 
دادگســتری  مدیرکل  به  نامه ای 
مازندران برای جلوگيری از دریا و 

زمين خواری درخواست شده است.
معصوم از رواج گسترده فعاليت 
غيرقانونی بنگاه های مشاور امالک 
مازنــدران و تبليغات آزاد و بدون 
بنگاه ها در زمينه  این  محدودیت 
تغيير کاربری اراضی کشاورزی و 
ساخت  و  ساز غيرمجاز در سواحل 
و جنگل های این استان انتقاد کرد.

نماینده تام االختيار وزارت راه و 
شهرسازی در شورای حفظ حقوق 
بيت المال در اراضی و منابع طبيعی 

ادامه داد: ساخت  و  سازهای بی رویه 
در استان مازندران، عالوه بر ایجاد 
ترکيب ناموزون در ساختار کالبدی 
این استان، مشكالت عدیده ای را 
در راستای تحقق اهداف و اجرای 
زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی مازندران در پی داشته؛ 
به گونه ای که امروزه شاهد افزایش 
بی رویه ساخت و سازهای غيرمجاز 
در ســواحل و جنگل هــای این 
استان بوده و تغيير کاربری اراضی 

کشــاورزی به شكل بسيار وسيع 
توسط افراد سودجو و فرصت طلب 

را به وضوح می بينيم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی به 
فعاليت تعداد زیادی بنگاه معامالت 
امالک غيرقانونی در مازندران اشاره 
کــرد و افزود: برخــی بنگاه های 
مشاور امالک فاقد پروانه در سطح 
مازندران به خصوص روســتاهای 
این اســتان ضمن انجام تبليغات 
گســترده غيرقانونی و غيرواقعی 

با جلب اعتماد خيل بی شــماری 
از مردم و ایجــاد تعهد از مرحله 
خرید اراضی تا اخذ کليه مجوزها، 
موفق به فریب افــراد و تحصيل 
وجوه زیادی شده اند که با توجه به 
مشارکت مؤثر این بنگاه ها در انجام 
اقدامات غيرقانونی، ضرورت تدوین 
برنامه ای جامع و اتخاذ شــيوه ای 
مناسب برای جلوگيری از فروش 
اراضی دولتی از اهميت بســياری 

برخوردار است.

فنی سازمان حفظ  معاون 
نباتات با بیــان اینکه حدود 
1400 فروشگاه غیرمجاز عرضه 
دارد،  وجود  کشور  در  سموم 
گفت: طرح ســاماندهی این 
فروشــگاه ها از اوایل اسفند 
ماه در کشور اجرایی می شود.

گفت وگو  در  ابطالــی  یحيی 
بــا مهر با بيان اینكه ما ســاالنه 
بيــن 10 تا 12 هزارتن تكنيكال 
ســموم و بين 25 تا 27 هزارتن 
سموم آماده به مصرف برای کشور 
تدارک می بينيم، اظهار داشت: 98 
درصد تكنيكال های مورد نياز ما 

وارداتی است.
وی با اشاره به اینكه مواد مورد 

نياز کشور در این زمينه از مبادی 
ورودی اصلــی و گمــرکات وارد 
می شود، گفت: برای واردات این 
مواد، مجوز اخذ شده و آزمایشات 
مربوط به استانداردهای فائو روی 
آنها انجام و کيفيت شــان بررسی 

می شود.
معــاون فنی ســازمان حفظ 
نباتات کشــور در پاســخ به این 
پرســش که آیا آمــاری مبنی بر 
اینكه چه ميزان سموم به صورت 
قاچاق وارد کشور می شود، وجود 
دارد؟ افزود: چون ما متولی قاچاق 
نيستيم، نمی توانيم بگویيم چقدر 
ســم به این شــكل وارد کشور 
می شود، ضمن اینكه برای کنترل 

و مهار ورود غيرقانونی سموم باید 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز با آن برخورد کند.
ابطالی با اشــاره به اینكه اگر 
همت واقعی باشــد بــه راحتی 
می توان بــا این امر برخورد کرد، 
اضافه کرد: سازمان حفظ نباتات 
در زمينه ســمومی که به شكل 
قانونــی و از مبــادی اصلی وارد 
می شوند، نظارت ها و کنترل های 

الزم را انجام می دهد.
وی بــا بيان اینكــه ما بحث 
نظارت وساماندهی فروشگاه های 
سموم را به سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبيعی واگذار 
کرده ایــم، اضافه کــرد: در کنار 

ایــن مســئله، قــراردادی هم با 
پليس اماکن امضا شــده اســت 
که اگر کارشناسان سازمان نظام 
مهندسی یا حفظ نباتات استان ها 
در فروشگاهی با عرضه سم قاچاق، 
تاریخ گذشــته یا بدون برچسب 
فارسی و استاندارد سازمان حفظ 
نباتات کشــور مواجه شــدند، از 
با آن  انتظامــی  طریق نيــروی 

برخورد کنند.
معــاون فنی ســازمان حفظ 
نباتات کشور با اشــاره به اینكه 
اجرای این طرح از اوایل اسفندماه 
ســال جــاری آغاز می شــود و 
تفاهم نامه منعقد شــده با نيروی 
انتظامی را به تمام استان ها ابالغ 

کرده ایم، افزود: این تفاهم نامه هم 
به ســازمان های جهاد کشاورزی 
اســتان ها ابالغ شده و هم اینكه 
موضوع، توســط نيروی انتظامی 
به اطالع پليس استان ها رسيده 
اســت، بنابراین اجــرای طرح از 
اســفند ماه و به طــور دقيق از 
روزهــای بعد از انتخابــات آغاز 

خواهد شد.
اقدامــات  دربــاره  ابطالــی 
انجام شــده در زمينه ساماندهی 
فروشــگاه های غيرمجــاز عرضه 
ســموم نيز گفت: ســال گذشته 
حدود 3 هزار فروشگاه غيرمجاز در 
کشور وجود داشت که خوشبختانه 
در پی هماهنگی های انجام شده با 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و اقداماتی که در این راستا انجام 
شــد، تاکنون 1500 فروشــگاه 
ســاماندهی شــده و در گــروه 
فروشگاه های مجاز قرار گرفته اند، 
ضمن اینكــه حدود 1400 مورد 
نيز باقی مانده و ما به جد پيگير 
هســتيم که تا پایان سال جاری 
و اوایل ســال آینده وضعيت آنها 

ساماندهی شود.
براســاس  کرد:  اضافــه  وی 
تفاهم نامه ســازمان حفظ نباتات 
و نيروی انتظامی، اگر فروشگاهی 
نتواند با ما همكاری کند و به گروه 
فروشگاه های مجاز بپيوندد با آن 

برخورد خواهد شد.

سازمان حفظ نباتات اعالم کرد

فعالیت۱۴۰۰فروشگاه غیرمجاز سموم در کشور

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: معیشــت مردم با گفتمان 
درمانی حل نمی شود.

به گزارش فارس، اســداهلل عســگراوالدی دیروز در یازدهمين جلسه هيئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به نكاتی در مورد الیحه بودجه ســال 95 اشــاره 
کرد و گفت: هشــدار می دهم که اگر قانون ماليات به شكل فعلی اجرا شود، این 
الیحه مالياتی فرار سرمایه را تشدید می کند، چون در این الیحه اجازه داده شده 
که حســاب های شخصی افراد بررسی شود که پول از کجا آمده و به کجا می رود 

و باید موادی از این قانون اصالح شود.
عضو هيئت نمایندگان اتاق تهران همچنين در مورد نرخ ارز اضافه کرد: نرخ 
ارز شمشير دولبه است که نرخ مبادله ای فعال 3018 تومان و بازار آزاد 3550 تا 
3600 تومان است و وقتی می گویيم ارز تك  نرخی، باید ببينيم کدام نرخ را قرار 

است به کدام نرخ برسانيم.
وی با بيان اینكه اگر نرخ ارز در تك نرخی شدن به 3 هزار تومان کاهش یابد، 
باید فاتحه صادرات را خواند و افزود:  در عين حال صادرات را باید  از محل درآمدزایی 
در این حالت حذف کنيم و پتروشــيمی ها هم تعطيل می شود، یا اگر ارز به نرخ 
3600 تومان رسيده و در این حالت تك نرخی شود نيز تبعات خاص خود را دارد.
به گفته عسگراوالدی اکنون صادرکنندگان نمی دانند که برای سال آینده و 

انجام صادرات بر مبنای چه نرخی برنامه ریزی کنند.
وی در مورد پيش بينی دولت از محل درآمدها برای بودجه ســال 95 گفت: 
همه ما اعتقاد داریم که این درآمدها قابل وصول نيست و باید گفت بيش از 60 

درصد درآمدها محقق نمی شود.
انتقاد دیگر عســگراوالدی به پيش بينی دولت از وصول ماليات بود و در این 
مورد اظهار داشــت: سال 94 ســال فاجعه اقتصادی بود و درآمدی در این سال 
ایجاد نشــده که بخواهند مالياتش را بگيرند و آیا قرار است با این وضع بازاریان 

کرکره هایشان را پایين بكشند و در خانه هایشان بنشينند؟
عسگراوالدی تصریح کرد: دولت باید با مردم صادق تر باشد، چرا که معيشت 
مردم به شدت زیر سوال است و تا به حال سعی کرده ایم با گفتمان درمانی مسائل 

را حل کنيم، اما این هم تا حدی جواب می دهد.
وی هشــدار داد که با این وضع در نيمه دوم سال آینده با کسری فاحشی از 

تراز بودجه مواجه خواهيم شد.

بنگاه های امالک: پس از اجرای برجام تغییری در بازار مسکن رخ نداده است

اسداهلل عسگراوالدی:
معیشت مردم با گفتمان درمانی

 حل نمی شود


