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رئیس شورای ملی زیتون ایران گفت: دستگاه هسته گیر ایرانی 
13 برابر دستگاه های مشابه ترکیه ای و ایتالیایی، هسته گیری می کند 

و خطای آن هم کمتر است.
مهدی عباسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: چند سال پیش از شرکت 
»توت گون« ترکیه دستگاهی با عنوان هسته گیر وارد کشور شد. یکی از معایبی 

که دستگاه مذکور دارد عدم هماهنگی در سایزهای مختلف زیتون است.
وی تصریح کرد: حدود پنج سال پیش دستگاهی طراحی شد که توسط 
نیروی باد کار می کرد ولی چندان خوش ندرخشید. از این رو تولیدکننده ها 
بعد از چند مرحله بازسازی دستگاه توانستند هسته گیری را طراحی کنند که 

در حال حاضر معادالت کشورهای اروپایی را به هم زده است.
رئیس شورای ملی زیتون ایران افزود: دستگاه های هسته گیری که از ترکیه 
و ایتالیا وارد کشور می شوند حدود 65 میلیون تومان قیمت دارند و طی هر 
ســاعت 150 کیلوگرم زیتون را هسته گیری می کنند ولی دستگاهی که در 
ایران طراحی شــده، با رنج قیمت 75 میلیون تومان از توانایی هسته گیری 

1500 کیلوگرم تا دو تن زیتون طی هر ساعت برخوردار است.
عباسی یادآور شد: سایز زیتون هایی که توسط این دستگاه هسته گیری 
می شــوند اهمیتی ندارد و در واقع این دستگاه با یک بار تنظیم می تواند هر 
سایز زیتونی را همزمان هسته گیری کند. عالوه بر این درصد خطای کمتری 
نســبت به سایر دستگاه ها دارد و حتی برای هسته گیری زیتون های ریز هم 

هیچ مشکلی ندارد.
وی تأکید کرد: خوشــبختانه این دســتگاه در حال حاضر مراحل ثبت 
اختراع را طی می کند. عالوه بر این، مقرر است که در صورت جذب حمایت 
دستگاه هایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در قالب اتوماسیونی هسته گیری کند و همه این مزایا در گرو جذب حمایت 
مســئوالن است.رئیس شورای ملی زیتون ایران با تأکید بر اینکه تولید انبوه 
این دستگاه از خروج ارز جلوگیری می کند، خاطرنشان کرد: مخترع دستگاه 
هسته گیر زیتون اولین کسی است که توانست دستگاه زیتون شکن و سورتینگ 
را در کشــور تولید کند. در حال حاضر نیز حدود ســه ماه است که از تولید 
آزمایشی این دستگاه می گذرد و حتی برخی کشورها متقاضی خرید امتیاز 
آن هســتند، ولی ما چشم انتظار جذب حمایت های داخلی هستیم و برای 

نیل به این مهم، اقدامات الزم را انجام می دهیم.

مشاور وزیر جهاد کشــاورزی گفت: سرانه 
مصرف روغن در ایران 20 کیلو است که این رقم 

11 کیلو بیش از سرانه مصرف جهانی است.
علیرضا مهاجر مجری طــرح دانه های روغنی در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از سرانه 
مصرف باالی روغن در کشور اظهار داشت: سرانه مصرف 
روغن در ایران 20 کیلو است که این رقم 11 کیلو بیش 

از سرانه مصرف جهانی است.
وی با اشــاره به اینکه باالترین میزان مرگ و میر 
ناشی از سکته قلبی است، افزود: مشکل گرفتگی قلب 
و عروق در اکثر موارد  بر اثر استفاده از روغن های کم 

کیفیت وارداتی است.
مهاجر در خصوص آخرین آمار واردات روغن بیان 
کرد: ســرانه مصرف روغن نباتی هر ایرانی 2/5 کیلو 
اســت از این رو 90 درصد روغن خام مورد نیاز کشور 

از طریق واردات تامین می شود.
به گفته مشــاور وزیر جهاد کشاورزی با توجه به 
افزایش کشــت دانه های روغنی به ویــژه کلزا میزان 

بانک مرکزی اعالم کرد: تحویل دسته چک به مشتری دارای 
سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری یا مشموالن موضوع ماده 

7 قانون صدور چک، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی شرایط جدید ارائه دسته چک 
به متقاضیان را اعالم کرده که بر اساس آن، تحویل دسته چک به مشتری 
دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری و یا مشموالن موضوع ماده 
7 قانون صدور چک)محکومان صدور چک بالمحل(، ممنوع اعالم شــده 
اســت؛ ضمن اینکه تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل 
80 درصد از برگه های آخرین دســته چک مشتری، اعم از صادر شده یا 

ابطال شده، به بانک خواهد بود.
نحوه شناســایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، 
آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی است؛ ضمن اینکه تحویل 
دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه های آخرین 
دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود.

بر اســاس بخشــنامه بانک مرکزی، برای جلوگیری از بروز هرگونه 
سوءاســتفاده و کالهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل 
شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می گردد؛ 
در عین حال، مســئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل 
حساب جاری با هیئت مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول 
مجازات های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می شود.
بنابراین شــروط بانک مرکزی، فرم اشخاص دارای بیش از 20 فقره 
چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر 
در دو مقطع پایان شهریورماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ 
تدابیر نظارتــی مقتضی به این مدیریت کل ارســال نمایند؛ همچنین 
مدیریت بازرسی بانک نسخه ای از گزارش ها و نتایج بازرسی های صورت 
گرفته در این خصوص را به همراه مســتندات مربوطه، به طور ماهانه به 
این بانک ارسال نمایند.                                                                                                            

شرایط جدید
 دریافت دسته چک اعالم شد

* معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شنبه ۳1 تیرماه، 
آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقوقی و صاحبان 
امالک اجاری است. نادر جنتی، با بیان اینکه، شرط برخورداری از هرگونه معافیت 
برای اشخاص حقوقی، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی )تا پایان تیرماه( 
است، گفت: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب جریمه غیرقابل 
بخشش به مالیات متعلقه خواهد بود.وی با اشاره به اینکه براساس قانون، شنبه 
۳1 تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقوقی و صاحبان 
امالک اجاری برای عملکرد سال 1۳95 است، تصریح کرد: اشخاص حقوقی و 
صاحبان امالک اجاری می توانند اظهارنامه مالیاتی عملکرد ســال 1۳95 خود 
را به صورت الکترونیکی از طریق ســامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی 

به نشانی WWW.TAX.GOV.IR تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
* آمارهای انجمن جهانی فوالد نشــان داد تولید فوالد ایران امسال 
13/7درصد افزایش یافته و به 9/947 میلیون تن رســیده که در این 
مدت چهاردهمین و در ژوئن دوازدهمین تولید کننده بزرگ فوالد جهان 
شناخته شده اســت. به گزارش فارس، فوالد تولیدی ایران در 6 ماه 
نخست سال 2016 برابر با 8/750 میلیون تن بوده است. بر اساس این 
گزارش، ایران در ماه ژوئن 1/785 میلیون تن فوالد تولید کرده است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16/4 درصد رشد داشته است. 
تولید فوالد ایران در ژوئن 2016 برابر با1/534 میلیون تن بوده است. 
همچنین طبق این گزارش، ایران در میان 67 کشور تولیدکننده فوالد 
که 99 درصد فوالد جهــان را تولید می کنند، در ماه ژوئن در جایگاه 
دوازدهم قرار گرفته و در 6 ماه نخست امسال چهاردهمین کشور بزرگ 

تولیدکننده فوالد در جهان بوده است.
* مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه تنوع خدمات بانکی در پیشخوان های 
شــهرنت به صورت جدی در دستور کار اســت، از امکان وصول چک های این 
بانک در هر زمان از شــبانه روز خبر داد.حســین محمد پورزرندی با بیان این 
مطلب افزود: پیشــخوان های شهرنت بانک شــهر در تمامی مراکز استان ها و 
همچنین شهرهای کشور اغلب به صورت 24 ساعته مشغول به فعالیت و ارائه 
خدمات مورد نیاز به مشتریان و مراجعین هستند و درهمین راستا توانسته اند 
رضایتمندی آنان را کسب کنند. وی با اشاره به اینکه بانک شهر بانکی پیشتاز در  
بانکداری الکترونیک است، افزود: در همین رابطه همه مردم می توانند با مراجعه 
به پیشــخوان های شهرنت بانک شهر در هر ساعت از شبانه روز، خدمات بانکی 
را دریافت کنند. وی با تاکید بر اینکه ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان و 
تسهیل در روند خدمات رسانی به آنان در صدر برنامه های بانک شهر قرار دارد، 
گفت: در حال حاضر با حضور پیشخوان های شهرنت،  امکان ارائه خدمات بانکی 
در ترمینال ها، فرودگاه ها، حاشــیه میادین میوه و تره بار، پارک ها، مجتمع های 
تجاری، حاشیه شهرها و سایر اماکن فاقد شعب بانکی فراهم شده است. مدیرعامل 
بانک شــهر عنوان کرد: مشتریان می توانند با حضور در پیشخوان های شهرنت 
به صورت آنالین بارئیس شــعبه مجازی ارتباط گرفته و درخواست های بانکی 
خود را به صورت غیرحضوری انجام دهند و برای مشتریان ویژه این خدمات به 

صورت کامال خاص و ویژه انجام می شود.
* ســازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در دومین گزارش سال 2017 
خود از سلسله گزارش های موسوم به »دورنمای محصوالت و وضعیت 
غذایی« تولید غالت ایران در ســال زراعی جاری را 20/1 میلیون تن 
پیش بینی کرد. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است تولید غالت 
ایران که در سال 2016 بالغ بر 19/9 میلیون تن اعالم شده بود در سال 
2017 با افزایش 0/9 درصدی مواجه شود. بر اساس گزارش فائو، تولید 
گندم ایران در این سال نسبت به سال قبل تغییری نخواهد داشت و در 
سطح 13/5 میلیون تن باقی خواهد ماند. اما تولید برنج ایران در سال 
2017 با افزایش 100 هزار تنی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 
2/6 میلیون تن می رسد. ایران در سال قبل 2/5 میلیون تن برنج تولید 
کرده است. میزان تولید سایر غالت در ایران نیز که طی سال 2016 بالغ 
بر 3/9 میلیون تن اعالم شده بود در سال جاری 100 هزار تن افزایش می 
یابد و به 4 میلیون تن می رسد. بر اساس این گزارش ذخایر غالت ایران 
در پایان سال 2016 نسبت به سال قبل از آن 200 هزار تن کاهش یافته 
و به 6/3 میلیون تن رسیده است. انتظار می رود ذخایر غالت ایران در 

سال 2017 نیز کاهش یابد و در پایان سال به 5/4 میلیون تن برسد.

در سه ماهه نخست سال جاری بیش از 25 هزار 
خودرو، معادل 40 درصد کل واردات این محصول در 
سال95 ، خودرو خارجی از طریق گمرکات سراسر 

کشور ترخیص شده است.
به گزارش تسنیم، در حالی که در کل سال 95 حدود 
60 هزار خودرو وارد کشور شده، در سه ماهه نخست سال 
جاری حدود 25 هزار خودرو از طریق گمرکات سراسری 
ترخیص شــده است. براین اساس در فصل ابتدایی سال 
برابر 40 درصد کل سال 95 خودرو وارد کشور شده است 
که این رشــد معنادار می تواند نشان دهنده افزایش میل 

وارد کنندگان به ترخیص خودرو از گمرکات باشد.
این حجــم از واردات در حالی اســت که بر مبنای 
جداول سال 95 گمرک، در سه ماهه نخست سال گذشته 
حــدود10 هزار خودرو با حجم موتــور 1500 تا 2500 
سی ســی به ارزش 255 میلیون دالر ترخیص شده بود.
در سال گذشته، بالغ بر ۳6 هزار خودرو با حجم سیلندر 
1500 تا 2000 سی ســی به ارزش حدود 900 میلیون 
دالر به کشور وارد شد. همچنین بیش از 25 هزار دستگاه 
خودروی سواری با حجم سیلندر 2000 تا 2500 سی سی 
به ارزش بیش از حدود 680 میلیون دالر به کشور آمد. در 
مجموع بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دالر ارزش این 
خودروها بوده است. گفتنی است بر اساس قوانین جدید 
مربوط به واردات خودرو در حال حاضر تنها شرکت هایی 
که دارای نمایندگی برند خودرو وارداتی باشند امکان ثبت 

ســفارش این کاال را دارند. بر این اساس به نظر می رسید 
با کنار رفتن واردکنندگان خــرد، میزان واردات خودرو 
به کشــور کاهش یابد، در حالی که آمارهای اولیه نشان 
می دهد واردات خودرو در ســه ماهه نخست سال جاری 
رشد چشم گیری داشته است.هر چند گفته می شود قوانین 
جدید وزارت صنعت بر واردات خودرو شــرایطی بوجود 
آورده که سایر واردکنندگان خرد از فرصت باقی مانده برای 
واردات خودرو حداکثر بهره را ببرند، ولی در هر صورت این 

حجــم از واردات یک کاالی لوکس مصرفی مانند خودرو 
به هیچ وجه قابل قبول نیست و تصمیم های جدیدی که 
در زمینه واردات خودرو مطرح شده، شائبه منفعت برخی 
جریان های خاص را هم مطرح کرده است.در همین رابطه 
هفته گذشــته، رئیس  انجمن واردکنندگان خودرو گفت: 
هرازگاهی شاهد اتخاذ تصمیمات شتابزده و خودجوشی 
از سوی وزارت صنعت در راستای منافع گروه های خاص 
هستیم که متاسفانه هیچ جواب قانع کننده ای هم در قبال 

این تصمیمات داده نمی شود.احتشام زاده با توجه به واردات 
خودروهای فرانسوی، به منافع آنها در ایران هم گریزی زده 
و تأکید کرده بود: به نظر می رسد که با توجه به رفتارهای 
صورت گرفته، مسئوالن ایرانی در قرار داد بaین ایران و 
فرانسه تعهداتی به طرف مقابل مبنی بر ایجاد پتانسیل و 
کشش در بازار نسبت به خودروهای فرانسوی داده اند که 
اقدامات وزارت صنعت در همین راستا است و بر روی بازار 
خودروهای وارداتی اثرگذار بوده است. فرانسوی ها دارای 
نفوذ بســیار قوی در بازار خودرو ایران هستند به طوری 
که آنان به کمک مسئوالن داخلی در حال مهندسی بازار 

خودروی ایران هستند.
عالوه بر این رونــد افزایش واردات کاالهای مصرفی 
پس از برجام نیز مشاهده شده است که می تواند به تحلیل 
علت افزایش واردات خودرو کمک کند. قرار بود با اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی بعد از گشایش های برجام، 
صنعت خودروســازی کشور با رفع نواقص گذشته، توان 
رقابت پیدا کند نه اینکه در سالگرد دو سالگی برجام، حجم 
عظیمی از خودروهای خارجی به کشور وارد شود، اتفاقی 
که قطعا بر خالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.در 
ضمن در وضعیت اقتصادی کنونی که کشور با رکود مواجه 
است و بنگاه های تولیدی با مشکالت اساسی روبرو هستند، 
واردات حجم انبوهی از خودروهای گرانقیمت سؤال برانگیز 
اســت و این مانور تجمل از سوی افرادی خاص آثار سوء 

اجتماعی در پی دارد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به میزان 
واردات کاال از طریق کارت های اجاره ای و احتساب 50 درصد قاچاق 
به این کارت ها، سالی بیش از 21 هزار میلیارد تومان به تولید کشور 

آسیب وارد می شود.
به گزارش تســنیم، رحیم زارع اظهار داشت: در خرداد سال 95 بدهی 
کارت های بازرگانی هشــت هزار و 100 میلیــارد تومان و برابر 12 درصد 

مجموع مالیات مستقیم کاال و خدمات وصول شده در کشور بود. 
وی افزود: مشکل کارت های بازرگانی، دوگانگی در صدور آنها و متمرکز 

نبودن بانک اطالعات این کارت ها در یک جاست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت های بازرگانی قرار دهد.زارع 
با بیان اینکه سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای در سال های اخیر 
موجب ضررهای بســیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و 
حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است، گفت: با کارت های 
بازرگانی یک بار مصرف یا یک ســاله، به طور میانگین 90 برابر کارت های 

بازرگانی که تمدید می شود کاال وارد کشور می شود.
وی افزود: برخی رؤسای اتاق های بازرگانی کشور تسهیالتی که گرفته اند 

10 برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه گذاری کرده اند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: زمانی که در اتاق های 
بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند نظارتی بر کارت های یک بار مصرف 
نخواهد شد.زارع اضافه کرد: در سال 1۳90 در مقایسه با سال 1۳80 تعداد 
کارت های بازرگانی تمدید نشده، چهار برابر و کارت های صادر شده نیز دو 

برابر شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع، کارت های یک بار مصرف 

در این 10 سال، چهار برابر افزایش یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به میزان واردات کاال  از 
طریق کارت های اجاره ای و احتساب 50 درصد قاچاق به این کارت ها، سالی 
بیش از 21 هزار میلیارد تومان به تولید کشــور آسیب وارد می شود.زارع با 
اشــاره به اینکه مجلس در بعد قانون گذاری خوب عمل کرده اما در بخش 
نظارتی ضعیف بوده است، یکی از راهکارهای پیشگیری از سوء استفاده از 

کارت های بازرگانی را متناسب شدن مجازات با جرم خواند.
وی تصریح کرد: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب آن به مدت سه سال، 
تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت اجاره نامه ها در سامانه الکترونیکی 

ازجمله راهکارهای مقابله با سوء استفاده از کارت های بازرگانی است.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

آسیب ۲1 هزار میلیارد تومانی کارت های 
بازرگانی اجاره ای و قاچاق به تولید کشور

رئیس انجمن صنفی پــرورش دهندگان مرغ 
گوشتی اعالم کرد: قیمت گوشت مرغ که اخیرا به 
کیلویی حدود 7000 تا بیش از 8000 تومان رسیده، 
گران نیســت و این افزایش قیمت، در پی گرانی 

جوجه یکروزه و گوشت قرمز اتفاق افتاده است.
محمد یوسفی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش 
قیمت گوشت مرغ کیلویی 7000 تا بیش از 8500 تومان 
نشان دهنده گرانی گوشت مرغ نیست بلکه در شرایطی 
که جوجه یکروزه قطعــه ای 2500 تومان به مرغداران 
تحویل داده می شود قیمت گوشت مرغ نیز باید کیلویی 
8000 تا 8500 تومان باشد تا آنکه مرغداران زیان نکنند.
وی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ را 
گران شدن محصوالت پروتئینی جایگزین مانند گوشت 
قرمز و لبنیات دانست و افزود: وزارت جهاد کشاورزی و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت 
منطقی برای هر قطعه جوجه یکروزه را نهایتاً 1700 تومان 
اعالم کرده اند که البته وزارت جهاد کشاورزی این قیمت 

را 1220 تومان می دانــد اما مرغداران هر قطعه جوجه 
یکــروزه را 2500 تومان از تولید کنندگان آن خریداری 
می کنند که البته با توجه به نداشــتن مدرک و فاکتور 

فروش نمی توانند آن را ثابت کنند.
یوســفی تصریح کرد: دســتگاه های نظارتی مانند 
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و 
تعزیرات حکومتی نیز به دنبال اسنادی برای یافتن علت 
این گرانی و برخورد با عوامل آن هستند اما آنها نیز مانند 
مرغداران هنوز به اسناد قابل اعتنایی دست پیدا نکردند.

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
خاطرنشان کرد: با وجود افزایش قیمت گوشت مرغ نیز 
هیچ محصول پروتئینی ارزان تر از این محصول نیست و 
همچنان مردم اقبال بیشتری نسبت به گوشت مرغ دارند 
که البته دستگاه های نظارتی باید بهتر از گذشته به دنبال 
یافتن علت افزایش هزینه های تولید مرغداران و باال رفتن 
قیمت این محصول باشند و با متخلفان برخورد کنند چرا 
که هم اکنون مرغداران و مصرف کنندگان متضرر اصلی 

بازار گوشت مرغ هستند.
گفتنی است بهمن ماه سال گذشته هم رئیس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی به تشریح دالیل افزایش 
گوشــت مرغ در آستانه عید پرداخته و تصریح کرده بود 
»در این مقطع از سال به دلیل باال رفتن تقاضا، طبیعی 
اســت که تا حدودی قیمت ها افزایــش یابد اما به نظر 
نمی رســد برای بازار شب عید هر کیلوگرم گوشت مرغ 
یش از 7500 تومان فروخته شــود.« باید توجه کرد که 
گفتن از اینکه افزایش قیمت مرغ مناسب است یا خیر، 
قابل قبول نیست. هر چند ممکن است این اتفاق دالیلی 
داشته باشد که حتما دارد، ولی وقتی درباره اقالم غذایی 
مورد نیاز مردم صحبت می شود باید وضعیت اقشار ضعیف 

را هم در نظر گرفت.
همانطور که رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان 
مرغ گوشــتی گفته اســت، مرغ شــاید ارزان ترین قلم 
پروتئینی در سفره مردم باشد. افرادی که قادر به خرید 
گوشت قرمز با قیمت های حدود 50 هزار تومان نیستند، 

طبیعتا به سمت گوشت مرغ تمایل پیدا می کنند تا از این 
طریق بخشی از پروتئین مورد نیاز خانواده خود را تأمین 
کنند. با این حال در شــرایط معیشتی کنونی بخشی از 
مردم حتی برای خرید مرغ هم تحت فشار هستند و اگر 
این روند افزایش قیمت، به هر دلیلی که باشد، ادامه پیدا 
کند، مرغی که در شــرایط عادی قادر به پرواز نیست، از 

سفره مردم طبقه متوسط و ضعیف پر می کشد!
بنابراین گفتن از اینکــه قیمت مرغ 8 هزار تومانی 
قیمت مناســبی است، پذیرفته نیست. اگر این وضعیت 
ادامه یابد و بعد از گوشت قرمز، گوشت سفید هم از سبد 
غذایی بخشی از مردم حذف گردد، عوارض فیزیکی جدی 
و جبران ناپذیری ناشــی از کمبود پروتئین خصوصا در 
کودکان و نوجوانان در سن رشد بر جای خواهد گذاشت. 
در این شرایط دولت وظیفه دارد با نظارت جدی و موثر 
برای تنظیم بازار، دالیل افزایش قیمت این ماده خوراکی 
را بیابد و با کمک به واحدهای تولیدی، از افزایش قیمت 

مرغ جلوگیری کند.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ:

مرغ ۸۰۰۰ تومانی گران نیست!

 معاون عمران  روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی گفت: عده ای ساخت و سازهای غیرمجاز 
و خالف انجام داده و با اصرار و فشار بر مسئوالن 
محلی سعی دارند که این عرصه ها وارد محدوده 

روستا شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، 
محمدرضا شاملو در سمینار دو روزه تخصصی پیشگیری 
از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و عمومی در گرگان، 
اظهار داشــت: بنیاد با وجود فشارها تاکنون به وظایف 

خود در مقابله با تخلف در حوزه ساخت و سازها عمل 
کرده است.وی با بیان اینکه طبق بخشنامه در برخورد 
قانونی با ســاخت و سازهای غیرمجاز باید نظر شورای 
حفظ بیت المال گرفته شــود، از دســتگاه های مرتبط 

خواستار همراهی بیشتری شد.
شاملو به آمار تخلفات در حوزه ساخت و سازها که 
از ســوی دستگاه ها گزارش شده اشاره کرد و افزود: از 
9 ســال قبل تاکنون 89 هــزار و 181 مورد تخلف به 

دستگاه ها توسط بنیاد گزارش شده است.

به گفتــه وی، 15 هزار مورد از تخلف ســاخت و 
سازهای گزارش شده در این استان ها در محدوده روستا 

بوده و ناشی از کم توجهی دهیاری است.
وی افزود: به عنوان نمونه در اســتان گلستان 45 
هکتار محدوده روســتای زیارت در حوزه شهرســتان 
گرگان بوده درحالی که 75 هکتار ســاخت و ساز غیر 

مجاز با یکهزار و 2۳0 واحد دارد.
معاون بنیاد مسکن در خصوص اجرای طرح هادی 
روســتا نیز گفت: این طرح ها در چارچوب قانون و در 

راستای ارائه خدمات و لحاظ نیاز واقعی روستا تهیه و 
اجرا می شود.وی ادامه داد: در طرح های هادی؛ توسعه 
روستا، ایجاد هماهنگی ساخت و ساز، بهبود شبکه معابر 
و هدایت فیزیکی گسترش روستا و خدمات حقوقی و 

زیست محیطی را دنبال می کنیم.
شــاملو، یک بند طرح هادی را توجه به مســائل 
زیست محیطی بیان کرد و افزود که تفاهم نامه مشترک 
برای جلوگیری از تبدیل اراضی به باغات نیز با سازمان 

جنگل ها امضاء شده است.

معاون عمران  روستایی بنیاد مسکن خبر داد

اصرار برخی به قانونی کردن ساخت و سازهای غیر مجاز

در حالی که کارشناســان با توجه به سیاست های غلط وزارت نفت 
در زمینه بنزین نسبت به افزایش مصرف این فرآورده هشدار می دادند، 
هم اکنون مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از احتمال 
افزایش قیمت و یا ســهمیه بندی در صورت عدم کنترل مصرف بنزین 

خبر داده است. 
سیاست های غلط وزارت نفت در خصوص بنزین که منجر به افزایش مصرف 
این فرآورده نفتی شده و کارشناسان نیز نسبت به این موضوع هشدار داده بودند، 
در ابتدا مورد بی توجهی دولتمردان قرار گرفت؛ تا جایی که عباس کاظمی، مدیر 
عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به آمار رشد 
تولید خودرو و حتی رشد اقتصادی، مدعی منطقی بودن افزایش قابل توجه رشد 

مصرف بنزین در سال 95 شده بود. 
با این وجود، در حال حاضر با افزایش بی رویه مصرف بنزین زنگ خطر های 
جدی ای در خصوص مصرف بنزین به گوش می رســد. در همین زمینه منصور 
ریاحی، مدیر عامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، اظهار داست: میزان 
مصرف بنزین در فروردین 96 در مقایسه با فروردین پارسال هشت درصد رشد 
داشــت، این آمار در اردیبهشــت ماه در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 8/6 

درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در خرداد به علت مصادف بودن با ماه مبارک رمضان این رشــد 
مصرف 4/7 درصد بود اما مصرف بنزین در تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته 12/6 درصد رشد را نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: در تیرماه به دلیل 
آغاز فصل مسافرت ها و با توجه به افزایش مصرف بنزین روزانه 84 میلیون لیتر 
بنزین مصرف می شود که در مقایسه با تیر سال گذشته 10 میلیون لیتر بیشتر 
اســت.ریاحی بیان کرد: هم اکنون برای تأمین بنزین مصرفی مشکلی نداریم اما 
قطعاً این روند تا حدی می تواند پیش برود چون عالوه بر استفاده کامل از توان 
داخلی ما هم اکنون از بخشــی از ذخایر و واردات برای تأمین این مقدار بنزین 
اســتفاده می کنیم.وی گفت: چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را 
کنترل کنیم دولت و مجلس باید مصوباتی در خصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی 

داشته باشند و ما به عنوان مجری تنها اجراکننده سیاست ها هستیم.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اضافه کرد: با اینکه اکنون 
پاســخگوی نیازهای کشور هستیم اما چنانچه مورد خاصی پیش بیاید مدیریت 

کالن کشور در این زمینه باید تصمیم گیری کند.
ریاحی تصریح کرد: دولت اکنون در قبال ســوخت یارانه سنگینی می پردازد 
در صورتی که قیمت ســوخت بســیار باالتر از این نرخ هاست و این موضوع کار 

کارشناسی می خواهد.
وی درباره دالیل افزایش مصرف بنزین افزود: دالیل متعددی درباره افزایش 

مصرف داریم که یکی از اصلی ترین آنها افزایش تولید خودرو است.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: در سال گذشته 
چیزی حدود یک میلیون و ۳40 هزار خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه 

با سال 94 حدود ۳8 درصد رشد داشته است.
ریاحی خاطرنشان کرد: در تولید موتورسیکلت هم سال 95 در مقایسه با سال 
94 با رشــدی حدود 6۳ درصد روبرو بودیم و از 45۳ هزار به 7۳7 هزار دستگاه 

موتورسیکلت افزایش یافت.
وی همچنین به افزایش واردات خودرو نیز اشاره کرد و افزود: در سال 95 در 

مقایسه با سال 94 واردات خودرو حدود 21 درصد رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی یکی دیگر از دالیل باال بودن 
مصرف سوخت را باال بودن عمر بخشی از خودروها دانست و گفت: این خودروها 

عالوه بر مصرف زیاد بنزین آالیندگی زیادی نیز تولید می کنند.
ریاحی افزود: البته قیمت بنزین دو سال است که ثابت مانده و ارزانی بنزین 

باعث شده است به نوعی شاهد افزایش بی رویه مصرف بنزین باشیم.

واردات از 95 به 90 درصد کاهش یافته است.
مجری طرح دانه های روغنی با بیان اینکه مصرف 
روغن کنجد در سالمتی مردم تاثیر گذار است، افزود: 
از این رو به مردم توصیه می نماییم که روغن کنجد را 

از مراکز مطمئن خریداری نمایند چرا که کنجد باید 
به خوبی شســته و فیلتر شــود تا ذرات معلق در آن 

وجود نداشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه تــا پایان فصل خرید 400 

هزارتن انواع دانه های روغنی از کشــاورزان خریداری 
خواهد شــد، بیان کرد: تاکنون 170 هزار تن کلزا و 5 
هزار تن آفتابگردان و گلرنگ از کشــاورزان خریداری 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/5 برابر 
کلزا، 2 برابر گلرنگ و ۳ برابر آفتابگردان افزایش یافته 

است.
این مقام مســئول ارزش ریالی مجموع دانه های 
روغنی را 500 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: براین 
اســاس 60 درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده 
ومابقی انتظار می رود که هر چه ســریع تر به حساب 

کشاورزان واریز شود.
وی تصریــح کرد: با وجود تمامی تنگناها بســته 
حمایتی ارائه تســهیالت، بیمه رایگان کشــت کلزا، 
پرداخت یارانه برای خرید ماشین آالت و تامین نهاده، 
کود، بذر و سم، افزایش نرخ خرید تضمینی، پرداخت 
به موقع مطالبات کشاورزان، انتقال تکنولوژی، آموزش 
رایگان در افزایش فرآیند تولید دانه های روغنی تاثیر 

بسزایی دارد.

عضو انجمن فوالد با اشاره به ادامه روند افزایشی 
قیمت داخلی فــوالد، گفت: ایران با ارائه مدارک و 
همچنین تعهد بــرای جلوگیری از دامپینگ، مانع 
از اعمال تعرفه اتحادیه اروپــا بر فوالد صادراتی 

کشور شود.
رضــا شهرســتانی در گفت  و گو با فــارس، در مورد 
بحث های مطرح  شده مبنی بر صدور رأی اتحادیه اروپا برای 
اعمال تعرفه 2۳ درصدی واردات فوالد از ایران تا 14 مهر 
ماه اظهار داشت: برای جلوگیری از نهایی شدن این رأی 
باید وزارت خارجه و سفارت ایران در بلژیک پیگیری های 

الزم را انجام دهند و با ارائه مدارک، مانع از نهایی شــدن 
این رأی شوند.وی ادامه داد: طرف ایرانی می تواند با ارائه 
مدارک، تعهد دهد که محصوالت فوالدی را با قیمت های 
بین المللی عرضه کند تا این مسئله  عاملی بازدارنده برای 
صدور رأی نهایی اعمال تعرفه واردات فوالد ایران به اروپا 
شود.شهرستانی با بیان اینکه یکی از دالیل مطرح  شدن 
بحث اعمال تعرفه برای فوالد صادراتی ایران، تحریم ها بوده 
اســت افزود: به دلیل اعمال تحریم ها، شرکت های ایرانی 
نمی توانســتند محصول خود را با قیمت مناســبی صادر 
کنند. به همین دلیــل این محصوالت با قیمتی پایین تر 

از نرخ های جهانی صادر شده است که البته باید به رکود 
بازارهای جهانی در آن زمان نیز توجه کرد.وی تصریح کرد: 
به دلیــل اعمال تحریم ها برخی خریداران، فوالد ایران را 
تضعیف کردند و در نتیجه ارزان فروشــی این محصوالت 
اتفاق افتاد.به گفتــه وی، اجرای قانون آنتی دمپینگ به 
ضرر صنعت فوالد ایران خواهد بود و عالوه بر کشورهای 
اروپایی، چراغ سبزی برای کشورهای دیگر نیز خواهد بود 

تا فوالد ایران را نخرند.
این عضــو انجمن فوالد در ادامه با بیان اینکه قیمت 
محصوالت فوالدی در کشور رو به  افزایش است، گفت: دلیل 

این مسئله، افزایش تقاضا در داخل نیست، بلکه باال رفتن 
قیمت تمام  شــده مواد اولیه است، به  طوری  که نرخ مواد 
اولیه 50 درصد افزایش یافته و قیمت الکترود نیز بیش از 
10 برابر شده که این مسئله، رشد قیمت فوالد در داخل 
را به همراه داشته است.وی با اشاره به قیمت 450 دالری 
بیلت چین، گفت: قیمت بیلت ایران حدود 420 دالر است 
و در نتیجه نرخ بیلت ایران همچنان زیر قیمت های جهانی 
است.وی تصریح کرد: قیمت شمش فوالد نیز در داخل از 
1۳00 تومان به 1600 تومان رســیده و هر کیلو میلگرد 

نیز با قیمت 1800 تومان در بازار داخل عرضه می شود.

عضو انجمن فوالد: 

وزارت خارجه باید مانع اعمال تعرفه اتحادیه اروپا بر صادرات فوالد ایران شود

بهترین  گفت:  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
راهکار برای مقابله با افزایش بیش از حد اجاره بها 
احداث و افزایش عرضه واحدهای مسکونی متوسط 

و کوچک است.
حسام عقبایی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ 
به این سوال که در حالی که شاخص تعیین اجاره بها قیمت 
مسکن است و قیمت مسکن افزایش نیافته دلیل رشد نرخ 
اجاره بها چیســت، اظهار کرد: اصلی ترین شاخص تعیین 
اجاره بها قیمت مسکن است و حال که قیمت مسکن رشد 

نکرده و ثابت است نباید نرخ اجاره بها  نیز افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه در کشور و براساس شرع مالکیت 

محترم است، افزود: متاسفانه رشد نرخ اجاره از سال 92 تا 
سال 96 ساالنه 15 درصد بوده اما در سال جاری این نرخ 
تا حدودی باالتر است.عقبایی ادامه داد: نبود توازن میان 
عرضه و تقاضا که ناشی از کاهش ساخت و ساز در دو سال 
گذشته بوده است باعث شده تا عرضه مسکن از تقاضا عقب 
بماند، نبود توازن باعث شــده تا موجران برای مستاجران 
طاقچه باال گذاشته و نرخ ها را به صورت یک طرفه باال ببرند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک بــا تاکید بر اینکه 
عوامل دیگری جز قیمت مســکن بر نــرخ اجاره ها موثر 
اســت خاطر نشان کرد: وقتی موجران می بینند نرخ سود 
بانکی باال است تالش می کنند نرخ اجاره بها را نیز براساس 

همان سودی که بانک ها پرداخت می کنند، تعیین کنند.
عقبایی افزود: تورم نیز اگرچه به طور متوســط رشد 
چندانی نداشــته است اما متاسفانه برخی موجران با این 
تصــور که چون نرخ حمل و نقل، نان، برنج و حتی روغن 
افزایش یافته اســت فکر می کننــد باید نرخ اجاره بها نیز 
افزایش یابد.عقبایی در پاســخ به این ســوال که آیا بهتر 
نیســت نهاد یا ارگانی در فصل نقل و انتقال بر بازار اجاره 
نظارت کند، گفــت: تنها موضوعی که می تواند در درجه 
اول کنترل کننده نرخ اجاره بها باشد افزایش عرضه مسکن 

است تا تعادل مناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد شود. 
وی ادامــه داد: با افزایش تولیــد و احداث واحدهای 

متوسط و کوچک می توانیم قیمت اجاره مسکن را همانند 
ســایر کشورها مثل ترکیه، کره جنوبی و مالزی به سمتی 
ببریم که رقابت برای دادن اجاره مسکن باال برود و نرخ ها 
نیز کمتر افزایش یابد.رئیس اتحادیه مشاوران امالک تصریح 
کرد: قیمت مسکن در سال جاری رشد نداشته و پیش بینی 

می شود تا شهریورماه نیز شاهد ثبات قیمت ها باشیم.
گفتنی است، پایین آوردن اجاره مسکن در کوتاه مدت 
با افزایش ساخت و ساز ممکن نیست و نهادهای نظارتی با 
تعیین جرائم و مجازات هایی باید جلوی افزایش اجاره بها 
و فشــار آمدن به مستاجران که اکثرا از قشر آسیب پذیر 

جامعه هستند را بگیرند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک اعالم کرد

دالیل افزایش اجاره مسکن


