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رئيس اتاق اصناف ايران اعالم كرد كه در راستاي كنترل بازار 
در س�طح خرده فروش�ي به دولت كمك مي كنيم تا كاالهاي 
اساسي با افزايش قيمت مواجه نشود و بازار سالم سازي شود. 
به گزارش »ايسنا«، پس از ابالغ بسته جديد ارزي از سوي رئيس 
كل بانك مرك��زي، ۲۵ قل��م كاال تحت عنوان كاالهاي اساس��ي 
مشمول ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني ابالغ شد و رئيس جمهور نيز پيش 
از انتشار اين فهرست در گفت و گوي زنده تلويزيوني تأكيد كرده 
بود كه قيمت اين كاالها در بازار نبايد افزايش يابد و دس��تگاه هاي 

نظارتي بايد بر عرضه آنها نظارت دقيقي داشته باشند. 
برنج خارجي، گندم، گوشت قرمز منجمد )دام سنگين(، گوشت قرمز 
گرم )دام سبك( گوش��ت مرغ، تخم مرغ، كنجاله س��ويا، ذرت، جو، 

داروهاي دامي ضروري، انواع كود شيميايي، سموم تكنيكال شيميايي، 
انواع بذر، ش��كر خام، روغن خوراكي نيمه جام��د و مايع، روغن خام، 
حبوبات،  انواع دانه هاي روغني )سويا(، الستيك سنگين، كاغذ چاپ و 
تحرير، كاغذ روزنامه، خمير كاغذ، چاي خشك خارجي، دارو و تجهيزات 
و ملزومات ضروري پزشكي و نهايتاً ماشين آالت و تجهيزات توليدكننده 
كاالهاي اساسي مثل كمباين و نشاكار برنج در رديف كاالهاي اساسي 
مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني قرار گرفتند كه بازار آنها بايد كنترل شود. 
علي فاضلي - رئيس اتاق اصناف ايران – در باره جزئيات توزيع كاالهاي 
اساسي و چگونگي نظارت بر بازار آنها به »ايسنا« گفت: اولويت امروز 
كشور بر اين است كه ارز الزم را براي واردات و تأمين كاالهاي اساسي 
تحت پوشش قرار دهند كه امر پسنديده و بجايي است، اما اتاق اصناف 

ايران در حوزه تأمين و واردات نقشي ندارد. 
وي افزود: در سطح خرده فروشي مكلف به كنترل بازار هستيم، اما 
با وجود اينكه براي اجراي درس��ت اين وظيفه به ابزار، امكانات و 
بودجه نياز داريم، در اين راستا در كنار دولت بازار كاالهاي اساسي 
را كنترل خواهيم كرد و در حماي��ت از مصرف كننده و بنگاه هاي 

اشتغالزا قدم خواهيم برداشت. 
رئيس ات��اق اصناف اي��ران درب��اره اينك��ه بر اس��اس گفته هاي 
رئيس جمهور نبايد كاالهاي اساسي گران شوند، تأكيد كرد: تأمين 
كاالهاي اساسي بر عهده دولت و تجار است و نظارت بر عرضه را اتاق 
اصناف در كنار ديگر دستگاه هاي نظارتي انجام مي دهد تا سيستم 

عرضه و بازار آنها سالم سازي شود. 

رئيساتاقاصناف:جلويگرانفروشيراميگيريم
   اقتصادکالن

آمار مستأجرها از 26/6 درصد در سال ۱۳۹۰ به 
۳۰/7 درصد در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است. 
طبق آمار بان��ك مركزي در تيرماه ۱۳۹۷ رش��د 
قيمت خريد و فروش مسكن ش��هر تهران ۲/۵۴ 
درصد به ثبت رسيده؛ در حالي كه افزايش اجاره بها 
6/۱۳ درصد اعالم شده است. بنابراين فاصله 6/۴۰ 
درصدي بين اين دو شاخص وجود دارد. علت اصلي 
اين موضوع به نبود توان مس��تاجران برمي گردد. 
با اين وج��ود طبق بررس��ي هاي ميدان��ي، مبلغ 
قراردادهاي اجاره در بعضي مناطق ش��هر تهران 
نسبت به سال قبل رش��د ۳۰ تا ۵۰ درصد يافته و 
به همين دليل گفته مي شود بعضي از خانوارهاي 

اجاره نشين در حال ترك تهران هستند. 
به گزارش ايس��نا، با جهش يكباره قيمت مسكن 
ناشي از رشد بازارهاي ارز و سكه از اوايل سال جاري 
فشار به طرف تقاضاي مسكن بيشتر شده است. از 
سوي ديگر سهم مالكيت نس��بت به اجاره نشيني 
طي سال هاي اخير روند كاهش��ي به خود گرفته 
است. سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۴/۷۳ درصد مردم ايران 
در خانه هاي ملكي زندگي مي كردند، ۴/۱۵ درصد 

مس��تاجر بودند و ۹/۱۱ درصد در س��اير واحدها 
سكونت داشتند. س��ال ۱۳۸۵ رقم مالكيت ۹/6۷ 
درصد كاهش و سكونت استيجاري ۹/۲۲ درصد 
افزايش ياف��ت. در س��ال ۱۳۹۰ خانه هاي ملكي 
۷/6۲ درصد و خانه هاي اس��تيجاري 6/۲6 درصد 
بود. س��ال ۱۳۹۵ اين اعداد به ترتي��ب به ۵/6۰ و 

۷/۳۰ درصد رسيد. 
واضح اس��ت كه علت اصلي شيفت نحوه تصرف از 
مالكيت به اجاره نشيني را بايد در افت توان طرف 
تقاضا جس��ت وجو كرد و دولت ها نتوانس��ته اند با 
ابزارها و مشوق هاي الزم به تأمين مسكن مناسب 
براي اقش��ار جامعه اقدام كنند. يكي از مهم ترين 
راهكارها براي تقويت متقاضيان مسكن، افزايش 
سقف تسهيالت بانكي است. اواخر دولت هاي نهم 
و دهم س��هم تسهيالت نس��بت به قيمت مسكن 
به كمتر از ۱۰ درص��د تنزل كرده ب��ود. در دولت 
يازدهم به منظور كمك به متقاضيان مسكن، رقم 
تسهيالت به يكباره هشت برابر شد و به سقف ۱6۰ 
ميليون تومان براي زوجين رسيد. اين مبلغ تا سال 
گذشته حدود ۵۰ درصد قيمت يك واحد مسكوني 

را در شهر تهران پوشش مي داد اما با جهش قيمت 
مسكن هم اكنون قدرت تسهيالت نسبت به قيمت 

مسكن به حدود ۲6 درصد تنزل يافته است. 
   حركت مستأجرها به بيرون از تهران

مدتي قبل، حس��ام عقبايي ناي��ب رئيس اتحاديه 
مش��اوران امالك گفته بود: در ماه هاي اخير و به 
دنبال افزايش قيمت مس��كن و اجاره بها در شهر 
تهران شاهد روند مهاجرت اقش��ار اجاره نشين از 
تهران به س��مت ش��هرهاي اطراف از جمله كرج، 

شهريار، پرديس، رودهن و غيره هستيم. 
بازار اجاره با شروع فصل خرداد، متاثر از قيمت هاي 
پيشنهادي شرايط ملتهبي را آغاز كرد اما به دليل 
نبود ظرفيت در اين ح��وزه به تدريج حالت تعادل 
به خود گرفت و قيمت ها به خص��وص در جنوب 
پايتخت مقداري تعديل شده است. طبق آمارهاي 
رسمي، نرخ رشد قيمت مسكن شهر تهران از تيرماه 
سال قبل تا تيرماه امسال ۵۴ درصد بوده، در حالي 
كه قيمت اجاره در همين بازه زماني 6/۱۳درصد 
افزاي��ش يافته كه نش��ان مي دهد ش��كاف 6/۴۰ 
درصد بين اين دو ش��اخص وج��ود دارد. موجران 

در هفته هاي اخير تالش كردند اي��ن فاصله را پر 
كنند اما مستاجراني كه قدرت اقتصادي آنها نهايتا 
۵ درصد نس��بت به نرخ تورم افزايش يافته از توان 
كافي براي پاسخ دهي به پيام سمت عرضه  مسكن 

برخوردار نيستند. 
وزارت راه و شهرسازي روز ۱۴ تيرماه ابتدا راهكارهاي 
نه گانه كنت��رل بازار مس��كن را با حض��ور فعاالن و 
كارشناسان اين بخش بررس��ي كرد. سپس عباس 
آخوندي چهار اليحه »اصالح موادي از قانون اصالح 
ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۹۴«، »اصالح ماده 
۱۵ قانون س��اماندهي و حماي��ت از توليد و عرضه 
مس��كن«، »افزايش مدت زمان اجاره ساختمان و 
تعيين س��قف براي افزايش اجاره بها« و » اليحه دو 
فوريتي قانون پيش فروش ساختمان« را براي تصويب 
به هيئت دولت پيشنهاد داد؛ لوايحي كه كارشناسان 
مي گويند به دليل قدرت اثرگذاري اقتصاد كالن بر 
بازار مسكن، دست اندركاران اين حوزه نمي توانند 
به طور مستقل برنامه هاي سركوب قيمت مسكن را 
پياده سازي كنند. همچنين برخي كارشناسان اين 

راهكارها را ديرهنگام مي دانند.
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 آمادگي براي همكاري با قوه قضائيه 
در تنظيم بازار و بازگرداندن آرامش
 رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 

بايد آرايش جنگ اقتصادی بگيريم
در ادام�ه هم�كاري بس�يج ب�ا دول�ت در ط�رح مقابل�ه ب�ا 
محتكران،سازمان بسيج مس�تضعفين با صدور بيانيه اي آمادگي 
خ�ود را براي مب�ارزه ب�ا اخاللگران اقتص�ادي و هم�كاري با قوه 
قضائي�ه جهت تنظي�م ب�ازار و بازگردان�دن آرامش اع�الم كرد. 
رئيس س�ازمان بس�يج مس�تضعفين نيز با اع�الم اينك�ه آماده 
همكاري با دستگاه هاي مربوطه هس�تيم، گفت: جنگ اقتصادي 
عليه ملت م�ا به راه افتاده اس�ت و باي�د آرايش جنگ�ي بگيريم. 
گفته مي ش��ود،دليل احت��كار كاال در ماه هاي اخي��ر و نظارت ضعيف 
تعزيرات و س��ازمان حمايت، كمبود نيرو بوده كه با كمك بسيج و در 
اختيار قراردادن نيرو،مش��كل حل شده است. اين روزها اقدام جهادي 
بسيجيان در سراسر كشور و شناسايي انبار هاي احتكار كاال به سوژه روز 
رسانه تبديل شده است و روزانه اخباري از كشفيات دهها هزار كاالي 
دپو شده در انبار هاي محتكران منتشر مي شود. اخيراً نيز سازمان بسيج 
مستضعفين در بيانيه اي به قوه قضائيه اعالم كرد: بسيج آمادگي دارد تا 
با بهره گيري از شبكه عظيم نيروهاي متعهد و كارآمد بسيجي در جهت 
كمك به تنظيم بازار و بازگرداندن آرامش در كنار و در خدمت دستگاه 

معزز قضايي اقدام انقالبي كند. 
همچنين در اين بيانيه آمده است: اين سازمان در جهت خدمت رساني 
به مردم به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق، اختفاي 
كاال، مبارزه با گرانفروش��ي و همچنين مقابله با اخاللگران و مفسدان 
اقتصادي آماده است. اميد است كه با اقدامات عملي و همكاري دولت با 
ساير نهادهاي نظارتي و ظرفيت هاي مناسب قوه قضائيه، فضاي جدي 
و همه جانبه اي عليه مفسدان اقتصادي شكل گيرد و دست ناپاك آنان 

قطع و بسزاي اعمال خود برسند. 
   هشدار مجدد رئيس سازمان بسيج به محتكران 

همچنين رئيس سازمان بس��يج مس��تضعفين بارديگر به محتكران 
هشدار داد و گفت: در اين اوضاع كه يك جنگ اقتصادي عليه ملت ما راه 
افتاده است، معتقدم بايد ما نيز در بعد اقتصادي آرايش جنگي بگيريم. 
سردار غالمحسين غيب پرور در حاشيه مراسم اختتاميه يازدهمين ليگ 
علمي بين المللي پايا كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران درباره نامه بس��يج به قوه قضائيه براي برقراري آرامش در 
جامعه اظهار داشت: البته حركت بسيج به طور جدي از دو هفته پيش 
در سراسر كشور شروع شد و طي اين مدت بنده اعالم كردم كه آماده 

همكاري با دستگاه هاي مربوطه هستيم. 
وي ادامه داد: نامه اخير رئيس قوه قضائيه به رهبر معظم انقالب ارسال 
شد و ايشان هم جواب دادند و اين انگيزه بيشتري شد، ضمن اينكه ما نيز 
ديروز نامه اي براي رئيس قوه قضائيه تنظيم و بيانيه اي نيز صادر كرديم. 
رئيس سازمان بسيج يادآور شد: در اين اوضاع كه يك جنگ اقتصادي 
عليه ملت ما به راه افتاده است، بنده معتقدم بايد ما نيز در بعد اقتصادي 
آرايش جنگي بگيريم. رفتار عادي داشتن همخواني با جنگ اقتصادي 

دشمن ندارد و دشمن در حال مديريت اين موضوع است. 
سردار غيب پرور خاطر نشان كرد: شاهد مثال آن نيز همين است كه در 
بازه ۱۰ روز تا دو هفته اي تعداد انبارهايي كه بسيجيان در كشور كشف 
كردند و من نيز به كس��اني كه مايحتاج مردم را انبار مي كنند، هشدار 
داده بودم. وي تصريح كرد: اكنون هم به اينها مي گويم اين كار را نكنيد 
ضمن اينكه اكنون قوه قضائيه جدي تر از گذشته پاي كار آمده است و 
ما نيز در كنار قوه قضائيه هستيم تا آنها بتوانند مأموريت خود را الهي تر، 

جهادي تر، سريع و دقيق تر انجام دهند. 
رئيس سازمان بسيج بيان داشت: بنده معتقدم اين اوضاع را به راحتي 
مي توان مديريت كرد و كار سختي نيس��ت، معتقدم به مرحله سخت 
نرسيده ايم، البته دش��منان خارجي از اين موضوع حمايت مي كنند، 
منافقان، س��لطنت طلبان و پياده نظام هاي امريكا هس��تند و دشمن 

منطقه اي داريم و اين را مي دانيم. 
    عضو مجلس خبرگان: از بسيج در معرفي اخاللگران حمايت كنيد

همچنين به گ��زارش ش��بكه اطالع رس��اني راه دانا؛ به نق��ل از آناج، 
حجت االسالم و المسلمين پورمحمدي عضو مجلس خبرگان رهبري 
و امام جمعه شهرستان مراغه با اشاره به كشف انبارهاي احتكار و لزوم 
برخورد با محتكران به خبرنگار آناج گفت: حاكميت قضايي كشور بايد 
طوري با اخاللگران اقتصادي برخورد كند كه درس عبرتي براي ديگران 
باشد. وي با طرح پيش��نهاد به قوه قضائيه اظهار داش��ت: قوه  قضائيه 
مي تواند با صدور دستوري، تمامي آن اجناس احتكار را ضبط كند  و به 
قيمت واقعي و عادالنه به دست مردم برساند؛ البته بايد اصل پول اجناس 
فروخته شده، به صاحب مال بازگردانده شود. پور محمدي اذعان داشت: 
اين قوه بايد به گونه اي عمل كند كه واقعاً درس عبرتي شود براي افرادي 
كه دست به اين كارها مي زنند تا بلكه جلوي اخاللگري ها گرفته شود. 
بايد از بسيجيان سرافراز و عموم مردمي كه در معرفي انبارهاي احتكار 

همراهي مي كنند، حمايت و تشكر كرد. 

واردات ۷۱۳ تن قوطي اسپري به كشور 
براس�اس آمار گمرك در ۱2 ماهه س�ال ۹6 بيش از 7۱۳ تن قوطي 
اس�پري از كش�ورهاي مختل�ف جه�ان وارد ايران شده اس�ت. 
به گزارش »مشرق«، آمار مقدماتي گمرك از تجارت خارجي ۱۲ ماهه 
سال ۹6 نشان مي دهد كه در اين مدت بيش از ۷۱۳ تن قوطي اسپري از 
كشورهاي مختلف جهان وارد ايران شده است. بر اين اساس با واردات 
اين حجم قوطي اسپري به كشور، يك ميليون و ۷۷۹ هزار و ۹۰ دالر 
ارز از كش��ور خارج ش��د كه بالغ بر ۵۹ ميليارد و ۵6۷ ميليون و ۷6۳ 
هزار و ۸۱۴ ريال در آمار گمرك به ثبت رسيده است. قوطي اسپري از 
كشورهاي تركيه، ايرلند، انگلستان و چين وارد ايران شده است. اولين و 
بزرگ ترين صادر كننده قوطي اسپري به ايران، كشور تركيه بوده است 
كه در مدت ذكر شده با صادرات بيش از ۲۹۰ تن از اين محصول، درآمد 

۸6۹ هزار و ۹۵۴ دالري را نصيب خود كرده است. 
...........................................................................................................................

دالر مسافرتي ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان
با آزاد ش�دن خري�د و ف�روش در صرافي ها نرخ خري�د و فروش 
دالر و ي�ورو ب�ه تابل�وي برخ�ي صرافي ه�ا برگشته اس�ت ؛البته 
هن�وز ه�م تع�دادي از صرافي ه�ا هس�تند ك�ه وارد معام�الت 
ارزي ب�ه ص�ورت علني نش�ده اند. صف خري�د ارز مس�افرتي از 
صب�ح دي�روز مقاب�ل صرافي ه�اي مجاز تش�كيل شده اس�ت. 
با دس��تور بانك مركزي ارز مس��افرتي از س��هميه دولتي حذف شد و 
مسافران براي تأمين ارز مورد نياز بايد به صرافي ها مراجعه كنند، همين 
امر موجب ش��ده تا مردم بار ديگر راهي صرافي هاي خيابان فردوسي 
شده و در صف منتظر خريد ارز بمانند. هنوز توزيع دالر براي مسافران 
آغاز نش��ده، ولي يورو ب��ه متقاضيان البته ب��ا رعايت نوب��ت فروخته 
مي شود، قيمت خريد دالر از مردم در صرافي ها  ۱۰هزار و ۳۵۰ و فروش 
آن به مردم ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان درج ش��ده است. يوروي اروپا نيز با 
قيمت ۱۱ ه��زار و ۹۰۰ تومان از مردم خريداري و ب��ا قيمت ۱۲ هزار 
تومان به مسافران فروخته مي شود. پوند انگليس نيز با قيمت ۱۳ هزار 
تومان خريداري و ۱۰۰ تومان گران تر به متقاضيان فروخته مي شود. به 
گزارش »تسنيم«، صرافي ها در حالي ارز مسافرتي را با قيمت بازار آزاد 
به مردم مي فروشند كه طبق دستور بانك مركزي بايد نرخ ارز مسافرتي 

يك درصد باالتر از بازار ثانويه باشد.

البي صنايع لبني صادرات شير خشك را ممنوع كرد 
دامداران: دخالت بيجاي وزير صنعت در وظايف جهاد كشاورزي براي ممنوعيت صادرات شير تصميمي ضدتوليد است

البي قدرتمند كارخانجات لبن�ي و همراهي 
وزي�ر صنع�ت و تج�ارت ب�ا اي�ن گ�روه از 
توليد كنندگاني كه س�االنه چندين بار قيمت 
محصوالتشان را افزايش مي دهند، به صدور 
بخش�نامه ممنوعيت صادرات ش�ير خشك 
صنعت�ي منجر شده اس�ت. بخش�نامه اي كه 
واقعي ش�دن قيمت ش�ير خام را در طول 2۰ 
روز بي اثر ك�رده و تنظي�م ب�ازار را به دوش 
دامداران و مصرف كنندگان انداخته اس�ت. 
به راس�تي نقش وزي�ر جهاد كش�اورزي در 
اين ميان چيس�ت ؟ وزيري كه ق�درت البي 
ندارد و از گرفتن امتياز به نفع توليدكنندگان 
ش�ير عاجز اس�ت؛چگونه مي توان�د امنيت 
غذايي كشور را در دوران تحريم تأمين كند ؟

اين روزها انتقادات بسياري از سوي فعاالن بخش 
خصوص��ي و توليدكنندگان صناي��ع كوچك و 
متوسط از صدور بخشنامه هاي ضد و نقيض وزراي 
دولت منتشر مي شود. متأسفانه وجود شبكه هاي 
هماهنگ واردات و صادرات كاال، اين روزها بيش 
از گذشته بخش توليد صنعتي و كشاورزي ما را 
نشانه گرفته اس��ت. از مافياي واردات پالم ميوه 
و تهديد كش��اورزان به فروش محصوالتشان به 
كارخانج��ات داخلي گرفته تا مافياي��ي كه با نام 
توليد داخل چوب الي چرخ ديگر توليدكنندگان 
مي گذارند، همگي بازگوي اين واقعيت هستند كه 
»هرگروهي كه رابطه و پول بيشتري دارند؛حتي 
مي توانند وزيري را مجاب به صدور بخشنامه يا لغو 
آن كنند«و در طول پنج سال گذشته نمونه هاي 
بس��ياري از اين رايزني ها و رانت هاي اطالعاتي 

وجود دارد كه رسانه اي شده است. 
چهار س��ال قبل، مجلس��ي ها قانون انتزاع را به 
تصويب رس��اندند با اي��ن اميد كه پاس��كاري و 
موازي كاري وزارتخانه هاي صنعت وكش��اورزي 
به پايان برسد و كشاورزان و توليدكنندگان مواد 
غذايي از مصوبات و بخشنامه هاي يك شبه رها 
شوند،اما اين قانون هم نتوانست فشار صاحبان 

قدرت را متوقف كن��د و هر از چند گاهي وزارت 
صنعت و تجارت با صدور بخشنامه يا دستورالعمل 
بدون هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي،قشر 
آسيب پذير كش��اورز و دامدار و باغدار را شوكه و 

متضرر كرده است. 
داستان البي هاي پر قدرت كارخانجات لبني با بدنه 
وزارت صنعت و تجارت از آن دست اتفاقاتي است كه 
سال هاست وجود دارد و بخش توليد و دامداران را در 
اين سال ها به زمين زده است و اين توليد كنندگان با 
مظلوميت بسيار با اين ادعا كه بازار كشش افزايش 
قيمت را ندارد؛ ساالنه چندين بار قانوني يا غير قانوني 
اقدام به افزايش قيمت محصوالتش��ان مي كنند و 
تمام فشارش��ان بر دامداراني اس��ت كه به سختي 
تالش مي كنند گله هاي گاو شيري را حفظ و شير 

خام كشور را تأمين كنند. 
از س��ال ۹۳ تا مرداد ۹۷ قيمت شير خام به رغم 
مصوبه س��تاد تنظيم بازار بين ۱۲۰۰ تا ۱۴۴۰ 
تومان و در برخي از فصول كمت��ر از اين ميزان 
از دامداران خريداري ش��ده است و در مرداد ماه 
به دليل افزايش دو براب��ري خوراك دام و علوفه 
س��تاد تنظيم بازار قيم��ت ۱6۵۰ توم��ان را به 
تصويب رس��اند. همزمان نيز اين ستاد افزايش 
۳۲ درصدي قيمت شير و فرآورده هاي لبني را 
به تصويب رساند تا به اين ترتيب كارخانجاتي كه 
ماه ها غير قانوني قيمتشان را گران كرده بودند؛ با 

خيالي آسوده قيمت ها را افزايش دهند. 
اما خوش��حالي دامداران از واقعي ش��دن قيمت 
شير خام فقط ۲۰ روز بود و از ۲۱ مرداد ماه وزير 
صنعت با ابالغ بخشنامه ممنوعيت صادرات شير 
خشك صنعتي، شوك جديدي بر بازار شير خام 
وارد كرد. گفته مي شود محمد شريعتمداري،وزير 
صنعت و تجارت براساس ادعاي كارخانجات لبني 
مبني بر كاهش توليد شير و خالي شدن انبار هاي 
شير خشك صنعتي، بدون هماهنگي با وزير جهاد 
كشاورزي و در نظر گرفتن مصالح توليدكنندگان 
شير خام، صادرات شير خشك صادراتي را ممنوع 

اعالم كرد. اين اقدام غير منطقي در حالي است كه 
كارخانجات لبني با اعالم ممنوعيت صادرات شير 
خشك صنعتي به يكباره قيمت ش��ير خام را به 
۱۴۵۰ تومان در روزهاي گذشته كاهش داده اند. 
اكنون اين س��ؤال مطرح اس��ت ك��ه وزير جهاد 
كشاورزي كه در خواب خرگوشي به سر مي برد و 
از البي گري و گرفتن امتياز به نفع توليدكنندگان 
شير عاجز اس��ت؛چگونه مي تواند امنيت غذايي 
كشور را در دوران تحريم تأمين كند؟چرا وزراي 
صنع��ت و كش��اورز ي در صدور بخش��نامه ها و 

ابالغيه ها با يكديگر هماهنگ نيستند؟
به گفته فع��االن بازار،صدور بخش��نامه هاي به 
اصطالح يك ش��به بدون طرح ش��دن در هيئت 
دولت و درنظر گرفتن ذي نفعان در آشفته بازار 
كنوني، غير منطقي بوده و بايد لغو شود، آيا صدور 
ممنوعيت صادرات با اس��تناد به س��خنان دبير 
انجمن صنايع لبني،مبني بر كاهش ۳۰درصدي 
ورودي ش��ير صنايع و اتمام ذخاير استراتژيك 

شيرخشك صنعتي اقدامي منطقي بوده است ؟
دامداران معتقدند كه كاهش شير خام در چند 
س��ال گذش��ته به دليل افزايش قيمت تمامي 
مؤلفه  هاي  توليد مانند خوراك دام،انواع داروها 
و دس��تمزد و ... بوده اس��ت و دامداران به ناچار 
گاوهاي ش��يري را روانه كش��تار گاه ها كرده اند. 
اكنون اگر تدبيري براي مشكالت توليد شير خام 
اتخاذ نشود؛همين كارخانجات لبني در سال هاي 
آينده دول��ت را مجبور به پرداخت سوبس��يد و 
واردات شير خشك خواهند كرد و نسل گاو هاي 

شيري به طور كامل منقرض خواهد شد. 
  به ديوان عدالت اداري شكايت مي كنيم

در اين خصوص دبير كميته خانه شير خراسان 
رضوي با انتق��اد از بخش��نامه وزارت صنعت و 
س��كوت وزير جهاد كش��اورزي در گفت وگو با 
»جوان« گفت: ش��ير خام در چهار سال گذشته 
۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده، در حالي كه قيمت 
نهاده ها دو برابر و مش��كالت دامداران صد برابر 

بيشتر شده اس��ت، در مقابل كارخانجات لبني 
با مصوبه دولت ب��ه راحتي س��االنه در دو نوبت 
قيمتشان را گران مي كنند و بار افزايش قيمت ها 

را به دوش دامدار و مصرف كننده مي اندازند. 
آرش فرزادني��ا با تأكي��د بر اينكه واقعي ش��دن 
قيمت شير خام فقط ۲۰ روز بازار شير را به ثبات 
رس��اند، افزود:در همين مدت كارخانجات آرام 
ننشستند، هم قيمت محصوال تشان را ۳۲ درصد 
گران كردند و هم در پرداخت وام هايشان امهال 
كرده و با ادعاهاي نادرست مبني بر گرانفروشي 
دامداران،وزارت صنعت را به ممنوعيت صادرات 

مجاب كردند. 
وي كارخانج��ات لبن��ي را ب��ه مناظ��ره دعوت 
كرد و گف��ت: اگر ق��رار اس��ت با اي��ن اقدامات 
ضد توليد،قيمت ش��ير خ��ام كاه��ش يابد.بايد 
قيمت ش��ير و فرآورده هاي لبن��ي نيز به قيمت 
سابق بازگردد و كميته خانه شير خراسان رضوي 
آمادگي دارد با نمايندگان وزارت صنعت، جهاد 
كش��اورزي، اتحاديه لبني و اتحادي��ه گاوداران 
مناظره كرده و م��ردم را از واقعيت  هاي  صنعت 

شير و لبنيات آگاه سازد.  
فرزاد ني��ا همچني��ن با انتق��اد از س��كوت وزير 
جهادكش��اورزی در براب��ر بخش نام��ه اخي��ر 
ش��ريعتمداری افزود: بخش��نامه وزير صنعت و 
تج��ارت خالف قان��ون، خالف مصلح��ت ملي، 
اقتصاد مقاومتي و غيرعادالنه است و كميته شير 
استان از محمد ش��ريعتمداري به ديوان عدالت 
اداري شكايت كرده و لغو بخشنامه صادرات شير 

را خواستار است.
  مي خواهند شير را از دامداران ارزان بخرند

همچنين رئيس هيئت مديره كانون انجمن هاي 
صنف��ي گاوداران اي��ران گفت: با آنكه دس��تور 
ممنوعي��ت ص��ادرات ي��ا واردات محص��والت 
كشاورزي بر عهده وزير جهاد كشاورزي است، اما 
اين ممنوعيت را وزير صنعت ابالغ كرده و حجتي 

اصاًل از اين موضوع خبر ندارد. 
ناصر مقدس��ي در گفت وگو با »فارس«، در مورد 
بخشنامه ممنوعيت صادرات شيرخشك و كره 
خاطر نشان كرد: طبق قانون انتزاع تمام مسائل 
بازرگاني اعم از ممنوعيت واردات و صادرات در 
حوزه محصوالت كش��اورزي برعهده وزير جهاد 
كشاورزي است، اما جالب اينجاست كه طي يك 
هفته گذشته شريعتمداري وزير صنعت، معدن و 
تجارت دستور ممنوعيت صادرات شيرخشك و 
كره را در كنار چند قلم ديگر كاال اعالم كرده كه 

هيچ دليل محكمه پسندي پشت آن نيست. 
وي تصريح كرد: هنوز دو هفته از افزايش قيمت 
شيرخام نگذش��ته اس��ت كه كارخانجات لبني 
ش��يطنت خود را آغاز كرده اند؛ چراكه طي چهار 
سال اخير با وجود افزايش نرخ شيرخام به ۱۴۴۰ 
تومان اي��ن كارخانج��ات لبني بودند ك��ه به هر 
بهانه اي ي��ا افزايش قيم��ت در خري��د را اعمال 
نمي كردند يا كيلويي ۵۰ تا ۱۰۰ تومان زير قيمت 

شير را خريداري مي كردند.
 مقدسي در مورد ممنوعيت صادرات شيرخشك 
و كره گفت: كارخانجات لبني ب��ا دو ابزار قيمت 
ش��يرخام را مديريت مي كنند كه شيرخشك و 
كره اس��ت؛ چراكه وقتي شيرخشكي صادر نشود 
شير در بازار مازاد بر مصرف شده و از آنجايي كه 
اين كاال فسادپذير است دامداران مجبور هستند 
به هر قيمتي ش��ير خود را تحوي��ل كارخانجات 

لبني بدهند.

مهران ابراهيميان 

»خطاهاي بزرگ« بس است !   
سخنان روز گذشته رهبري بار ديگر نشان داد كه توجه به حل مسائل 
داخلي بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد ولو آن كه اشتباه كرده 

باشيم و البته بايد از» خطاهاي بزرگ « نيز فاصله بگيريم. 
كما اينكه در مهم ترين جمالتي كه در فضاي مجازي هم مورد توجه 
قرار گرفت روي همين موضوع متمركز ش��د. مردم امروز بيش از هر 
زماني منتظر تدبير و امي��د دولت و تصميمات منطقي هس��تند كه 
نشان دهد دولت خود را نه براي مذاكره كه براي حل مشكالت داخلي 
آماده كرده اس��ت. چه  اينكه حتي ب��ا مذاكره ه��م در چنين وضعيت 
تصميم گيري ها نيز نمي توان به توسعه بلند مدت و پايدار اميد بست.  
اين در حال اس��ت كه دو روز پيش بعد از گذش��ت بيش از ۴۰ روز از 
اعالم رس��مي ترامپ از برجام وزارت صنعت، مع��دن و تجارت خبر 
تهيه بس��ته حمايت از توليد را داده كه آن بس��ته قرار است در هفته 

بعد رونمايي شود!  
 اگر اين خبر صحت داشته باشد وامصيبتا به حال مردم و كارگراني كه 
در بخش هاي مختلف صنعتي در شرايط تحريم با چنين برنامه ريزان 

انتظار گذر از اين پيچ هاي سخت را دارند. 
متأس��فانه تصميمات پي درپ��ي غلط يا حال��ت انفعال��ي موجود در 
بخش هايي از دولت نشان مي دهد كه دولتمردان به عنوان خط مقدم 
جبهه جنگ اقتصادي يا آماده نيس��تند يا خأل ج��دي اي براي انتقال 

پيام هاي خود مبني بر ايستادگي به مردم دارند. 
درك مشكالت حقوق بگيران از سوي رهبري و خطاب قرار دادن 
دولت در بيانات متعدد اخير مبني بر لزوم ايس��تادگي و توجه به 
مسائل داخلي موضوعي نيس��ت كه به توان به سادگي از كنار آن 
گذش��ت يا با تأخيرهاي چند ماهه به فكر بس��ته هاي حمايتي از 
بخش هاي ضربه پذيرتر از تحريم ها افتاد)در حالي كه مي دانستيم 
ترامپ از برجام خارج خواهد ش��د(. اگر اين بي تدبيري نيس��ت، 
پس چيس��ت ؟ اكنون بايد ن��ه فقط دس��تگاه ها و وزارتخانه هاي 
زير مجموعه دولت بلكه نهاده��اي غير دولتي –اقتصادي نيز براي 
ش��رايط س��خت تحريم ها برنامه هاي جدي خ��ود را ارائه كنند، 
نه اينكه به عنوان مثال وزير صنعت بعد از گذشت هفته ها شخصاً 
براي حل مشكل » بطري« وارد ميدان شود و به دنبال حل مشكل 

در تعامل بين دستگاه هاي دولت باشد ؟ 
 امروز در ش��رايطي قرار داريم ك��ه بايد منافع كوتاه م��دت بنگاه هاي 
اقتصادي زير مجموعه نهادهاي غير دولتي و دولتي براي منافع كشور 
ناديده گرفته ش��ود و هر يك به فراخور تواني كه دارد، وارد گود شود. 
يعني حل مشكل بخش هاي توليدي كه براي پر كردن محتويات مواد 
غذايي نياز به بطري دارند با بخش هاي پتروش��يمي تا اين حد مشكل 

است كه وزير شخصاً بايد جلسه بگذارد ؟ 
اجازه بدهيد يك مثال ديگر بزنيم. در حالي كه دولت براي ايجاد آرامش 
در بازار ها به واردكنندگان حقيقي و حقوق��ي ارز ۴هزارو۲۰۰ توماني 
تخصيص داد و بسيج با هوشياري وارد ميدان شناسايي انبارهاي احتكار 
ش��ده و براي مقابله با ايجاد عطش كاذب در بازارها وارد گود مي شود. 
اگر اين نيروها هم افزايي الزم را داشت امروز دالر و كاالها با چنين روند 
غير منطقي قبل از اعمال تحريم ها مواجه ش��ده ب��ود ؟ آيا رانت دهها 
هزاران ميلياردي ب��راي واردكنندگان تا خرده فروش��ان كاالها ايجاد 

مي شد و گراني تا اين حد نمود داشت ؟ 
در مثالي ديگر امروز گمركات كشور مملو از كاالهايي است كه اجازه 
ترخيص به آنها داده نمي شود. چرا بايد تصميم غلط واردات كاال هاي 
مختلف با ارز ۴هزارو۲۰۰ توماني از يك سو موجب هجوم واردكنندگان 
براي واردات كاال شود و از س��وي ديگر دولت براي تصميم اشتباهش 
ترخيص كاالها را متوقف كند و با يك مصوبه ديگر ش��رط ترخيص را 

پرداخت مابه التفاوت ۴هزار توماني اعالم كند ؟
البته منظور نگارنده ناديده گرفتن احقاق حق مردم يا بيش��تر كردن 
رانت براي عده اي وارد كننده نيست بلكه موارد ذكر شده نمونه هايي از 
تصميمات غلط پي درپي است كه حداقل ترين آثار آن ولو با نيت خير ! 

التهاب آفريني در بازارها بوده است.
 التهاباتي كه ديگر هيچ ربطي به رقباي داخلي دولت يا عوامل خارجي 

مانند تحريم نداشته است. 
متأسفانه نگاه جزيره اي و تصميمات آني بي پشتوانه همچنان در جريان 
است و هر يك از اين تصميمات بي پش��توانه منطقي و علمي خود به 
محلي براي رانت يا فشار به بازارها براي افزايش قيمت و كاهش اعتماد 

مردم به نظام تصميم گيري بدل مي شود. 
بي جهت نيست كه مقام معظم رهبري در قضيه ارز و دالر گفته اند: 
»در همين قضيه  ارز و سكه بر اثر برخي بي تدبيري ها و بي توجهي ها 
ارز كشور رفت دست كس��اني كه از آن سوءاس��تفاده كردند. اين 
مشكل، مربوط به نحوه  مديريت و سياس��ت گذاري اجرايي است. 
وقتي ارز و سكه را به  صورت غلط توزيع مي كنند، اين توزيع دو طرف 
دارد: يكي كه آن را مي گيرد و يكي ك��ه آن را مي دهد. ما همه اش 
داريم دنبال آن كس��ي مي گرديم كه مي گيرد، در حالي  كه تقصير 
عمده متوجه كسي است كه آن را داد، نمي گوييم خيانت، اما خطاي 

بزرگي كرده است.«

 

 ۳۰۰هزار واحد مسکن مهر باقی  مانده
كه بسياری قابل واگذاری است 

قائم مقام وزي�ر راه و شهرس�ازي با اش�اره به اين ك�ه پروژه هاي 
مس�كن مه�ر ب�ه ۱۱ه�زارو8۰۰ ميلي�ارد توم�ان اعتب�ار ب�راي 
اتمام ني�از دارن�د، گف�ت: كارگروه�ي ويژه ب�ه رياس�ت معاون 
اول رئيس جمه�ور و ب�ا حض�ور وزارتخانه ه�اي راه، ني�رو 
و كش�ور براي حل مش�كالت مس�كن مهر تشكيل ش�ده است. 
احم��د اصغري مهرآبادي در گفت وگو با تس��نيم درب��اره جديدترين 
وضعيت پروژه هاي مسكن مهر اظهار كرد: از ابتداي آغاز طرح مسكن 
مهر تاكنون يك ميليون و ۷۰۰ هزار واحد تحويل متقاضيان شده است، 
از اين تعداد ۷۰۰ هزار واحد توسط دولت های نهم و دهم و يك ميليون 
واحد نيز در دولت يازدهم و دوازدهم )طي پنج سال اخير( به متقاضيان 

واگذار شده است. 
وي با بيان اين كه هم اكنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسكن مهر باقي مانده 
كه در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، افزود: بسياري از اين واحدها 
آماده تحويل اس��ت، اما ب��ه دليل نبود انش��عابات، قاب��ل واگذاري به 

متقاضيان نيست. 
وي ادامه داد: براي تحويل اين واحدها، دستگاه هاي خدمات رسان 
نيازمند اعتبار هس��تند. دولت ت��ا جايي كه توانس��ته براي حل 
اين مش��كل تالش كرده اس��ت به طوري كه كارگروهي ويژه در 
رياس��ت جمهوري با حضور وزارتخانه هاي راه، نيرو، كشور و... به 
رياس��ت معاون اول رئيس جمهوري تش��كيل شده است تا منابع 

مالي مورد نياز تأمين شود. 
قائم مقام وزير راه و شهرسازي با اش��اره به نياز ۱۱هزارو۸۰۰ ميليارد 
توم��ان اعتبار ب��راي تكميل مس��كن مهر اف��زود: از اي��ن رقم حدود 
۴هزارو۸۰۰ ميليارد تومان براي س��اخت و تكمي��ل خدمات روبنايي 
مانند مدرسه، مسجد، كالنتري و ۴هزار ميليارد تومان نيز براي تأمين 

زيرساخت هاي مربوط به آب، برق و فاضالب نياز است. 
مهرآبادي بيان كرد: حدود ۳هزار ميليارد تومان باقي مانده نيز مربوط به 
محوطه سازي، آماده سازي و اجراي ديوار حائل پروژه هاي مسكن مهر 

است كه بايد تأمين شود.

بهناز قاسمي
   گزارش یک

   مسکن


