اخبار

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه:

بسته جدید  ۱میلیارد دالری حمایت از
صادرات روی میز جهانگیری

مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه
تجارت از ارس��ال بس��ته حمایت از صادرات
غیرنفتی سال ۹۹از س��وی سرپرست وزارت
صمت به معاون اول رئیس جمهور،به منظور
اب�لاغ خبر داد و گفت :ی��ک میلیارد یورو در
قالب این بس��ته برای اعتبار خریدار و اعتبار
فروش��نده در نظر گرفته ش��د .ب��ه گزارش
تسنیم ،مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان
توسعه تجارت ایران از ارسال بسته حمایت از
صادرات غیرنفتی سال  99از سوی سرپرست
وزارت صمت به معاون اول رئیس جمهور ،به
منظور ابالغ خبر داد و گفت :یک میلیارد یورو
در قالب این بسته برای اعتبار خریدار و اعتبار
فروش��نده در نظر گرفته ش��ده است.بنابراین
گزارش ،فرش ،خدمات فنی و مهندس��ی و
نیز محصوالت دانش بنیان در اولویت دریافت
تس��هیالت از محل منابع بودجه ای هستند.
همچنین صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد
یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از
سوی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده
اس��ت.هفته آینده با ابالغ رئیس کل سازمان
توس��عه تجارت ،اجرایی شدن پرداخت منابع
ریالی صندوق توس��عه ملی در سال  98آغاز
خواهد ش��د که در آن بانک پارس��یان ،ایران
و ونزوئال ،توس��عه تعاون ،توس��عه صادرات،
صادرات ایران مشارکت کرده و بر این اساس،
اهلیت صادرکنندگان تعیین ش��ده و به بانک
برای دریافت تسهیالت معرفی خواهند کرد.
راه تحقق جهش تولید ،حمایت از
تولیدکنندگان است

نماینده مردم طارم و زنجان گفت:راه تحقق
جهش تولید حمایت از تولیدکنندگان و ارائه
امکانات رایگان به س��رمایه گذاران اس��ت.
علی وق��ف چی در گفتگو ب��ا خانه ملت ،با
اش��اره نامگذاری س��ال  99از س��وی مقام
معظم رهبری به عنوان جهش تولید گفت:
من معتقدم که تاثیر کرونا و تحریم ها کمتر
از حد تصور اس��ت بخاطر این که نتوانستیم
حمایت از تولید کنندگان را عملی کنیم.وی
ادامه داد :به عنوان نمونه برای یک س��پرده
گذار  20درصد سود را تضمین می کنیم در
حالی که برای تولید کننده یک درصد س��ود
را تضمین نم��ی کنیم.نماینده مردم زنجان
و طارم در مجلس ش��ورای اسالمی عنوان
کرد :در یک ش��هرک صنعتی ب��رای تهیه
زمین محدودیت اعمال ش��ده است به گونه
ای که نمی توان س��رمایه گذاری کرد.وی
اف��زود  :راه تحقق جهش تولی��د حمایت از
تولیدکنندگان است یعنی امکانات الزم برای
سرمایه گذاران مانند زمین،آب،برق و گاز به
صورت رایگان داده شود تا منجر به تشویق
مردم در امر سرمایه گذاری در تولید شود/.
مدیریت نامناسب موجب افزایش
قیمت نهادههای طیور شده است

نایب رئیس کمیسیون کش��اورزی مجلس با
بیان اینکه مدیریت نامناس��ب موجب افزایش
قیمت نهادههای طیور شده است ،گفت :عدم
امکان تهیه جیره مناسب منجر به تلفات مرغها
و عوارضی از قبیل بروز بیماری کانی بالیس��م
یا خودخوری شده اس��ت .عباس پاپیزاده در
گفتوگو با خانه ملت  ،در رابطه شیوع بیماری
کانی بالیس��م یا خودخوری طیور در مرغداری
ها به دلیل کمبود دان ،گفت :عدم هماهنگی
میان تولید کنن��ده نهاده ،مرغ��داران موجب
شکست زنجیره تولید و کاهش شدید قیمت
مرغ ش��ده اس��ت .نماینده مردم دزف��ول در
مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه تولید
کنن��ده نهاده دام و طیور بای��د از تعداد تولید و
تولیدکننده باید از تع��داد مصرفکننده مطلع
باشد و بر اساس آن برنامه ریزی داشته باشد،
افزود :جدا ش��دن شرکت امور پشتیبانی دام از
وزارت جهاد کش��اورزی و س��پردن مسئولیت
آن ب��ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت موجب
افزایش ناهماهنگیها و مدیریت نامناسب در
حوزه تولید و توزیع نهاده دام و طیور شد.وی
ادام��ه داد :س��تاد تنظیم ب��ازار در حالی میزان
جوجه ری��زی را اضافه کرد که تولیدکنندگان
نیز به دلیل گرانیهای سال گذشته مرغ ،تولید
را افزای��ش داده بود و نیازی به افزایش مجدد
نب��ود .بنابراین قیمت مرغ به ش��دت کاهش
پیدا کرد و خری��د جوجه برای مرغداران دیگر
صرف اقتصادی نداش��ت .از این رو اخیراً هم
ش��اهد معدوم سازی غیرانس��انی جوجههای
ی��کروزه بودیم.وی با اش��اره به اینکه کمبود
نهاده و خوراک طیور موجب افزایش قیمت و
نایاب شدن آن شد ،عنوان کرد :تامین خوراک
مرغ و دانه به دلیل افزایش جوجهریزی ،ارزان
شدن قیمتها و اشباع بازار برای مرغدار صرف
اقتصادی ندارد .بنابراین عدم امکان تهیه جیره
مناسب ،کمبود  و استاندارد نبودن ترکیبات از
نظر انرژی ،پروتئین و اسیدهای امینه مصرفی
طیور منجر به تلفات آنها یا عوارضی از قبیل
بروز بیماری کانی بالیسم یا خودخوری در بین
آنها می شود که عواقب بسیار بد و زیان باری را
برای تولید کننده به همراه دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه
با بیان اینکه بانکها در کنترل حاکمیت
نیس��تند و دست قوه قضائیه را خواندهاند،
گف��ت :ظرف س��ه ماه آینده بای��د دادگاه
تجاری را راهاندازی کنیم.به گزارش مهر،
محمدباقر الفت صبح امروز در نشس��ت با

مدیران اتاق تعاون ایران ،اظهار داش��ت:
فعالیت اقتصادی اتکایی غلط اس��ت کما
اینکه تجارت اتکایی هم نادرس��ت است.
تاجر و فعال اقتصاد ما متأس��فانه اتکایی
است و مرتب میگویند سرمایه در گردش
نداری��م ،وام بدهی��د ،مالیاته��ا را حذف
کنید ،عوارض نگیرید ،و برای ادامه حیات
خود مرتب چی��زی میخواهند تا به ادامه
حیات بدهد .به نظرم این وضعیت باید از
کش��ور برود .به گونهای که کمک دولت

بانکها به راحتی ربح مرکب میگیرند
افزون از توان تاجر و فعال اقتصادی باشد
نه اینکه ادامه کار او با کمک دولت باشد.
الفت گفت :ما میخواهیم ش��ورای فقهی
را فعال کنیم و اظهار نظر ش��رعی از آنها
بخواهیم .گرفتاری فعاالن اقتصادی این
اس��ت که در بانکها برخ��ی اعتقادی به
ش��رع ندارند .بانک به راحتی ربح مرکب
میگیرد اگر وامی تأخیر ش��د نرخ سود از
 ۱۸درصد به  ۲۵درصد اضافه میش��ود.
اگ��ر قرارداد جعاله بود به محض تأخیر در

پرداخت تبدیل به قرارداد مشارکت مدنی
با سود  ۲۵درصد میشود در حالی که در
عقود مش��ارکتی باید بر اساس سود مورد
انتظار باشد .مث ً
ال در قرارداد مضاربه توافق
میشود به نسبت  ۴۰و  ۶۰درصد در سود
و زیان شریک باش��ند .در عقود اسالمی
میگویند گیرنده تس��هیالت امین اس��ت
اما بانک میگوید اگر مش��کلی ایجاد شد
ق��رارداد جعاله به مش��ارکت مدنی تبدیل
میش��ود و نرخ س��ود از  ۱۸به  ۲۵درصد
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میرود.وی اف��زود :اگر فع��ال اقتصادی
بگوید من به خاطر مش��کالت اقتصادی
کش��ور شکس��ت خوردم کدام بانک این
حرف او را میپذیرد بلکه تا قیام و قیامت
پیگیر وصول مطالبات خود میش��ود .وی
افزود :اتاق تعاون میتواند نمایندگان خود
را به ماده  ۱۶معرفی کند و اگر کس��ی از
نظر فقهی ب��ه وامهای بانک ایراد گرفت
ش��ورای فقه��ی به جای قاض��ی تصمیم
بگیرد.

بازار از قاچاق اشباع شده است

فروش لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه های معتبر آنالین!

آمارها نشان می دهد که  ۷۰تا  ۸۰درصد لوازم خانگی در
بازار قاچاق بوده و اغلب هم در فروشگاههای اینترنتی به
فروش می رسند .چندی پیش رئیس اتحادیه لوازم خانگی
اع�لام کرد که بالغ بر  ۷۰تا  ۸۰درص��د لوازم خانگی در
بازار قاچاق اس��ت ،لوازمی که به اعتقاد مردم با کیفیتتر
از کاالی ایران��ی است.بس��یاری از افراد ترجیح می دهند
ب��ه جای اینکه لوازم خانگی ایرانی را با گارانتی خریداری
کنند ،نمونه خارجی آن را داش��ته باشند چرا که ادعا دارند
این لوازم با وجود قاچاق بودن هم به صرفه هم با کیفیت
تر است .طبق گفته ها وارداتی برای لوازم خانگی صورت
نمی گیرد و این وسایل با برند خارجی که بیشتر در بازار و
مغازه ها وجود دارد از نوع قاچاق است .این دسته از لوازم
به این دلیل به صرفه اس��ت که حق گمرکی ،بیمه ،تولید
و  ...نم��ی دهند و به قیمت کمی وارد بازار می ش��ود .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،برخی از تولید کنندگان
ب��ر این باورند که ورود کااله��ای قاچاق لوازم خانگی به
چرخ ه توزیع ،میتوان��د عرضه محصوالت تولید داخل را
کاهش دهد .اما س��والی که پی��ش می آید با وجود اینکه
اجازه واردات نداریم ،این کاالها چطور وارد بازار می شود و
حجم زیادی از بازار را اشتغال می کند؟
گردش مالی لوازم خانگی  ۵میلیارد دالر


هاش��می دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران درباره وجود
کاالی قاچ��اق در ب��ازار ،گفت :گردش مالی س��ند لوازم
خانگی با احتس��اب چینی آالت ،بلوریج��ات و  ...نزدیک
ب��ه  ۵میلیارد دالر میش��ود .ارزش تولیدات داخلی حدود
 ۳.۷ده��م درصد اس��ت و در حال حاضر با توجه به وضع
ممنوع الورود بودن باید دید تا س��تاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز میزان قاچاق را چه میزان اعالم میکند.او بیان کرد:
برخی از کاالها در حال حاضر با ش��کلهای رسمی وارد
کشور میش��ود .ارزش کاالی قاچاق در کشور  ۲۰درصد
تولیدات داخلی است.دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با
اشاره به میزان استقبال کاالهای قاچاق در کشور ،گفت:
در خصوص استفاده از کاالی قاچاق باید آگاه سازی شود.
انجمن با سایت های فروش لوازم خانگی در حال مذاکره
است که پیشنهاد داده است که خرید و فروش لوازم خانگی
را انجمن داشته باشد و کاالهایی که اصالت دارند و سایت
آن را تایید می کند خرید و فروش انجام شود.هاشمی ادامه

داد :اصوال قیمت کاالهای قاچاق کم اس��ت چرا که حق
عوارضی نمی دهند و به هر ش��کلی وارد کشور می شوند
در مقابل هیچگونه گارانتی ندارند در حالی که مردم به این
موضوع توجه نمی کنند .درست است که با قیمت کم این
کاالها را می خرند اما پس از اینکه این کاالها خراب شوند
دیگر نمی توانند آن را تعمیر کنند در نتیجه پولشان را دور
انداخته اند!به گفته دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران هر
کاالیی که وارد کشور می شود باعث بیکاری یک نفر می
شود در حالی که می توان با اشتغال زایی زیادی کرد.
بازار از لوازم خانگی از قاچاق اشباع شده است


رضا احمدی یکی از فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه
بازار از لوازم خانگی قاچاق اشباع شده است ،گفت :بسیاری
از افراد به دنبال خرید کاالهای برند هستند چرا که کیفیت
مناس��بی دارند .واردات لوازم خانگی صورت نمی گیرد اما
این دسته از لوازم خانگی در بازار وجود دارد که جز قاچاق
معنای دیگری ندارد.این فروشنده با بیان اینکه بازار لوازم
خانگی دچار رکود اس��ت ،گفت :نمیتوان تعریف چندانی
از بازار داش��ت چرا که خرید و فروش بس��یار کم است و
اس��تقبال چندانی در بازار نداریم .در حال حاضر استقبال
چندانی در بازار مش��اهده نمیشود و متاسفانه بیشتر افراد
به دنبال اجناس خارجی در بازار هستند و کمتر به تولیدات

داخلی روی میآورند.به گفته احمدی ،بسیاری از مشتریان
خواستار تولیدات خارجی در بازار هستند و کمتر دیده شده
است که قیمت تولیدات داخلی را خواهان باشند البته این
موضوع به صورت صد در صد نیست.این فروشنده گفت:
اصوال مشتریان ترجیح می دهند کاالی قاچاق خریداری
کنن��د چرا که اینگونه می توانند یک برند بین المللی و با
کیفیت را خریداری کنند.

عرضه بیش از  ۵۰درصد کاالی لوازم خانگی با ساز و

کار فروش اینترنتی قاچاق

س��یدمرتضی میری رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان
ل��وازم خانگی گف��ت :فروش کاالی خارج��ی در فضای
مجازی عالوه بر شناس��ه کاال بای��د نوع گارانتی آن هم
مشخص باش��د ،تا مردم با خیال راحت کاالی مورد نیاز
خود را خرید کنند.وی افزود :اجناس خارجی که در فضای
مج��ازی به مردم فروخته میش��ود ،بی��ش از  ۵۰درصد
قاچاق ،فاقد شناس��ه و گارانتی است .برخی از سایتهای
فروش اینترنتی در این آش��فته بازار ب��ر خالف مقررات
فعالیت میکنند.وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش
از  ۵۰درص��د کاالی ل��وازم خانگی با س��از و کار فروش
اینترنتی قاچاق محسوب میشود ،افزود :عرضه کاالهای
فاقد شناس��ه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش

کاالهای قاچاق تلقی میشود بنابراین در همه آگهیهای
محصوالت عرضه ش��ده از سوی فروشگاههای اینترنتی
باید نوعی گارانتی و شناس��ه کاال درج ش��ده باش��د تا از
فروش کاالهای قاچاق در سایتهای اینترنتی جلوگیری
شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمیشود.
میری ضمن اش��اره به اینک��ه فروش��گاههای اینترنتی
در حال س��وء اس��تفاده از خالء قانونی هستند ،گفت :در
شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایتها وجود دارد؛
در حالت اول فروش کاالها به طور مس��تقیم از س��وی
فروش��گاههای اینترنتی بوده ،ام��ا در حالت دوم فروش
کاال از طریق اجاره دادن پنل به فروش��ندگان اس��ت که
بنا بر ادعاهای فروش��گاههای اینترنتی عواقب ناش��ی از
گران فروش��ی و یا فروش کاالهای قاچاق در این حالت
بر عهده اجارهکننده خواهد بود.وی ادامه داد :این در حالی
است که علت رجوع خریداران به فروشگاههای اینترنتی
برای خرید کاال اعتبار س��ایت است و اطالعاتی از نحوه
فروش آن ندارد بنابراین به نظر میرس��د این س��ایتها
از ای��ن خالء قانونی در زمینه ف��روش اینترنتی آگاه بوده
و از آن س��وء اس��تفاده میکنند .این صنف پس از دوماه
تعطیلی ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.
وی افزود :فروش لوازم خانگی در بازار به واسطه کاهش
قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار
با کس��ادی رو به روس��ت .قیمت گ��ذاری کاالی لوازم
خانگی اجباری نیس��ت بلکه قیمت ارشادی دارد .تعیین
قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاش��ته
شده است.رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی
افزود :دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس
آن هزینهه��ای تولید را محاس��به و با در نظر گرفتن ۱۷
درصد س��ود قیمت کاالها را به س��ازمان حمایت اعالم
کنند.وی اضافه کرد :س��ازمان حمای��ت نیز پس از یک
بررس��ی اجمالی قیمتها را در سامانه  ۱۲۴ثبت میکند.
متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکنندهای برای
ارائ��ه مدارک به س��ازمان حمایت مراجعه نکرده اس��ت.
متأس��فانه کاالهایی که قاچاق وارد میش��وند ،عوارض
گمرکی و ارزش اف��زوده ندارند و با قیمتهای مختلفی
در بازار به فروش میروند که باعث آس��یب به کاالهای
داخلی در کشور میشوند.

رایزنیها ادامه دارد

ب��ا وج��ود اعالم قیم��ت جدی��د خودروها بر اس��اس
دستورالعمل شورای رقابت ،ظاهراً خودروسازان زیر بار
پذی��رش این قیمتها نمی روند و ب��ه همین منظور باز
هم قرار شده موضوع قیمت گذاری خودروها امروز در
جلس��ه ای بررسی شود .به گزارش فارس ،روز گذشته
قیمت جدید محصوالت ایران خودرو و سایپا که توسط
ش��ورای رقابت محاس��به شده بود توس��ط خبرگزاری
فارس منتش��ر شد که بر اساس جداول مربوطه ،قیمت
محصوالت ای��ران خودرو به طور متوس��ط  10درصد
و قیمت محصوالت س��ایپا به طور متوسط  23درصد
افزای��ش یافته بود .بر این اس��اس انتظار می رفت که
قیمت جدید خودروها مطابق آنچه از س��وی ش��ورای
رقابت اعالم شده ،به خودروسازان ابالغ شود و یا اینکه

طفرهخودروسازانازپذیرشقیمتهایشورایرقابت

در نهای��ت نرخ های اعالمی با احتس��اب هزینه بیمه،
مالیات و ش��ماره گذاری نهایی شود ،مانند اتفاقی که
در س��ال  92افتاد و رضا شیوا رئیس شورای رقابت در
یک نشس��ت خبری قیمت جدید خودروها را بر مبنای
دستورالعمل شورا اعالم کرد و در نهایت خودروسازان با
احتساب هزینه های جانبی شامل بیمه ،مالیات و شماره
گذاری ،قیمت نهایی محصوالتش��ان را اعالم کردند.
این در حالی است که قیمت جدید خودروها هنوز نه از
سوی ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت به خودروسازان
ابالغ ش��ده و نه خود ش��رکت های خودروساز قیمت
نهایی بر اس��اس هزینه های جانبی اعالم کرده اند .در
این ش��رایط برخی منابع از ع��دم پذیرش قیمت های
شورای رقابت توسط خودروسازان خبر می دهند و می

گویند خودروس��ازان زیر بار قیمت های شورای رقابت
نرفته اند.بر این اس��اس قرار شد باز هم امروز در جلسه
ای با حضور دس��تگاه های مربوطه از جمله س��ازمان
حمایت و خودروس��ازان موضوع قیمت گذاری خودرو
مورد بررسی قرار گیرد.

خودروس�ازان ب�ه مصوبه ش�ورای رقاب�ت احترام

بگذارند

در ای��ن ش��رایط که اب�لاغ قیمت جدی��د خودروها با
تعلل دس��تگاه های مربوطه روبرو است ،فعاالن بازار
معتقدند تاخیر در اعالم نرخ ها باعث قفل ش��دن بازار
و به صفر رسیدن معامالت خودرویی شده است.سعید
موتمنی ،رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در این
مورد به خبرنگار فارس گفت :خرید و فروشی در بازار

خودرو انجام نمی شود و نمایشگاه داران مجاز منتظر
اعالم نرخ های جدید هس��تند تا بر آن اساس نسبت
به ف��روش خودرو با  10درصد باالی نرخ رس��می(بر
اساس دس��تورالعمل فروش س��ازمان حمایت) اقدام
کنند ،زیرا ممکن اس��ت در صورت ف��روش خودرو با
قیمتی باال مش��مول برخورد تعزیراتی و جریمه شوند.
در عین حال مردم هم برای خرید خودرو دس��ت نگه
داشته اند و منتظر ریزش قیمت ها هستند.وی با بیان
اینکه اگر دستور س��ازمان حمایت در عرضه خودرو و
ثبت نامها اجرایی ش��ود ،ش��اهد حذف تقاضای کاذب
در بازار خودرو خواهیم بود ،گفت :اگر نرخ های جدید
خودرو اعالم ش��ود ش��اهد ریزش دوباره قیمت ها در
بازار خواهیم بود.

دالالن هوشیار
متولیان منفعل؛
ِ
ِ

تکرار سناریوی تولید مازاد صیفی جات ،عدم
توانایی در اجرای صحیح الگوی کشت ،نبود
بازارهای صادراتی و صنایع تبدیلی ،کشاورزان
را به دردسر انداخته اس��ت.به گزارش مهر،
تقریب ًا هر سال ،در فصل برداشت صیفیجات
ش��اهد تکرار سناریویی هستیم که گویا قرار
نیس��ت اقدامی ب��رای اص�لاح آن صورت
بگیرد .تولید مازاد ،فقدان یا از دس��ت رفتن
بازاره��ای صادراتی ،ضعف صنایع تبدیلی و
تکمیلی ،ضعف سیستم سردخانه و انبارداری
و در آخر از بین رفتن محصول کشاورزان و
زیان س��نگین آنها و کاهش تولید محصول
در سال بعد ،آفت بزرگی است که مسئوالن
بخش کش��اورزی تاکنون نتوانستهاند برای
آن تدبیری بیاندیشند.هر سال شاهد هستیم
که تولید یک محصول در کش��ور به شدت
افزایش مییابد و قیمت آن به اندازهای افت
میکند که حتی برداشت آن برای کشاورزان
ب��ه صرفه نیس��ت و در دور بعدی کش��ت،
کش��اورزان از ترس تکرار زی��ان ،تولید آن
محصول را کاهش میدهند و بازار با کمبود
عرض��ه و صعود قیمت و فش��ار به مصرف
کنندگان مواجه میشود .در این میان ضعف

ی َبرد؟
سونامی پیاز کشاورزان را م 

سیاستهای تجاری بخش کشاورزی نیز هر
از گاهی باع��ث ممنوعیت صادرات و زمین
گیر ش��دن تولید انبوه صادراتی روی زمین
کش��اورزان و زیان آنها میشود .امسال نیز
این اتفاق ب��رای برخی صیفیجات از جمله
پی��از رخ داده و باعث گرفتاری بس��یاری از
تولیدکنندگان شده است.

سونامی دوباره در بخش کشاورزی؛ این

بار تولید پیاز!

در همین زمینه حس��ین شیرزاد ،معاون وزیر
جهاد کشاورزی در گفتگویی وضعیت ایجاد
ش��ده برای پیاز را ناشی از دو مساله دانسته
و گفته اس��ت :متأسفانه به دلیل عدم اجرای
الگوی کش��ت  ۲برابر نیاز کشاورزان کشت
کردن��د همچنی��ن تعرفهگ��ذاری  ۱۰هزار
تومانی هم مزید علت ش��د تا بستر مناسب
صادراتی وجود نداش��ته باش��د و در حقیقت
با س��ونامی تولید پیاز مواجه ش��دیم.یحیی
کمالیپور عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون
قضائی و حقوق��ی مجلس نیز در این زمینه
گفته اس��ت :کش��اورزان منطق��ه جیرفت و
کرمان محصوالت صیفی خ��ود را به دلیل
قیم��ت پایین برداش��ت نمیکنن��د چرا که

ای��ن قیمتها آنقدر پایین اس��ت که کفاف
هزینههای آنها را نیز نمیدهد این مس��ئله
را بارها به مسئوالن گفتهایم اما متولیان امر
سر و سامانی به بازار نمیدهند.

 ۶م�اه قب�ل ای�ن وضعیت را پی�ش بینی

کرده بودیم!

به گفت��ه وی  ۶ماه پیش قبل از برداش��ت
محصوالت شرایط فعلی را پیشبینی کرده
بودیم اما متأس��فانه مسئوالن هیچ توجهی
نمیکنند .س��الها اس��ت  ۸۰درص��د امرار
معاش این منطقه از کش��اورزی به دس��ت
میآی��د اما آنها فراموش ش��دهاند و متولیان
بخش کشاورزی هیچ سروس��امانی به آنها
نمیدهند.کمالیپور به بیتدبیریها در بین
مسئوالن کشاورزی و مس��ئوالن مرتبط با
بازار اشاره کرد و گفت :در سالهای گذشته
پیاز را صادر میکردیم اما اخیراً ستاد تنظیم
بازار تعرفه  ۱۰هزار تومانی را برای صادرات
پی��از وض��ع کرد .پ��س از یک م��اه تالش
دوباره تعرفه به جای خود بازگشت اما دیگر
مشتریان ما رفته بودند تا نیاز خود را از جای
دیگ��ری تأمین کنند.به گفته وی مردم فقط
گریه میکنند و کاری از دستشان برنمیآید

و کسی هم نیس��ت که به فریاد آنها برسد.
در همین زمینه ،محمدعلی پیراسته ،رئیس
هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع
طبیع��ی جنوب کرم��ان در گفتگو با مهر ،با
اش��اره به تولی��د چش��مگیر صیفیجات از
جمل��ه پیاز و گوجه فرنگی در منطقه جنوب
کرمان ،گفت :متأسفانه طی روزهای اخیر در
این منطقه با دنیای��ی از داللی گری مواجه
هس��تیم .تریلیهایی را میبینی��م که آماده
هس��تند محص��والت کش��اورزان را به نرخ
ناچیز بخرند و کشاورزان منطقه نیز متأسفانه
چ��ارهای جز ف��روش تولیدات خ��ود به این
قیمتها ندارند.

کش�اورزان را نمیتوان با یک بخش�نامه

قانع کرد

وی در واکن��ش به مباحث مطرح ش��ده از
سوی برخی مسئوالن مبنی بر اینکه برنامه
الگوی کش��ت به کش��اورزان منطقه ارائه
شده اما کش��اورزان آن را رعایت نکردهاند،
تصریح ک��رد :ما هر س��ال با این مس��ئله
مواجه هستیم نکته اینجاست که نمیتوان
کش��اورزان منطقه را با ابالغ یک بخشنامه
به تغییر الگوی کش��ت قانع ک��رد این کار
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اخبار
ارائه بُن کارت خرید ،کلید عبور از
افزایش قیمت ها

رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس
معتقد اس��ت دول��ت باید به ج��ای پرداخت
یارانه ،بن خرید کاالهای اساس��ی به اقش��ار
آسیب پذیر تحویل دهد .عزیز اکبریان رئیس
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو
با خانه ملت درباره افزایش قیمت کاالهای
اساس��ی ،گفت :از آنجایی که براساس اعالم
وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت مواد غذایی
به میزان کافی در کشور موجود است ،مشکل
اصلی کشور در گرانیهای اخیر را باید نحوه
توزیع کاالها دانس��ت.نماینده مردم کرج در
مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :با توجه به
شرایط موجود مانند رشد حقوقها ،مالیات و...
در صورتی ک��ه تمهیدات الزم برای افزایش
متناس��ب قیمتها صورت نگیرد ،کارخانهها
ورشکس��ته ش��ده و تعطی��ل می ش��وند ،در
واقع قیمت کاالها در شرایط کنونی شمشیر
دولبه اس��ت؛ نه میتوان به کارفرما امر کرد
که همزمان با افزای��ش  20درصدی حقوق
و مالیات ،قیمت ه��ا را ثابت باقی بماند و نه
به مصرف کنن��ده بار مضاعفی تحمیل کرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه دولت باید با اس��تفاده از
مکانیس��مهای مناسب مانند ارائه بسته های
حمایتی از اقش��ار آس��یب پذیر حمایت کند،
ادام��ه داد :در دنیا ب��ه افراد ک��م درآمد ،بُن
خرید داده می شود تا از فروشگاههای خاص
نیازهای اساسی خود را خریداری کنند این در
حالی است که در ایران وجه نقد به مردم داده
می ش��ود که مردم از آن برای تسویه بدهی
خود اس��تفاده م��ی کنند .رئیس کمیس��یون
صنایع و معادن مجل��س اضافه کرد :باید به
جای پرداخت یارانه ،این اعتبارات به صورت
هدفمن��د در اختیار خانواده ها قرار می گرفت
تا معیشت خانوارها ارتقا یابد.
همتی :صادرات غیرنفتی کشور در
حال رونق گرفتن است

رئی��س کل بان��ک مرک��زی اعالم ک��رد با
فروک��ش ک��ردن ش��یوع کرونا ،ص��ادرات
غیرنفتی کش��ور در حال احیا و رونق گرفتن
اس��ت .به گزارش تسنیم  ،عبدالناصر همتی
طی یادداش��تی در صفحه ش��خصی خود در
فضای مجازی نوش��ت :امروز(سه شنبه) در
جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت در
حضور ریی��س جمه��وری برنامههای دولت
در خصوص گس��ترش صادرات غیرنفتی و
نحوه تامین ارز واردات کش��ور در س��ال 99
مورد بررس��ی قرار گرفت و تصمیمات خوبی
اتخاذ شد.سرپرس��ت وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گزارشی از پیش بینی میزان صادرات
غیرنفتی ،با تمرکز بر کشورهای همسایه ارائه
کرد.با فروکش کردن ش��یوع کرونا صادرات
غیرنفتی کش��ور در حال احیا و رونق گرفتن
اس��ت .روند عرضه در نیما نیز روندی مثبت
به خود گرفته است.در این جلسه روشهای
متنوع بان��ک مرک��زی برای بازگش��ت ارز
صادرکنن��دگان به چرخه اقتصاد را تش��ریح
کردم.فرص��ت خوبی برای جهش تولید ملی،
جلوگی��ری از واردات غیرضروری و توس��عه
صادرات غیر نفتی ایجاد ش��ده اس��ت که با
یارای خداوند متعال و با تالش تولیدکنندگان
و سایر فعاالن اقتصادی محقق میشود.
رویترز :مردم ونزوئال برای رسیدن
بنزین ایران لحظهشماری میکنند

نیاز به زیرس��اختهایی دارد که هیچکدام
از آنها فراهم نیست.پیراس��ته تصریح کرد:
منطقه جنوب کرمان با داش��تن  ۳۰۰هزار
هکتار س��طح زیرکشت و  ۴.۵میلیون تولید
میتواند به افزایش تولید در کش��ور کمک
کند ام��ا بیخردیهایی ک��ه در این زمینه
اتف��اق میافت��د کار را دش��وار میکند .به
عنوان مثال س��ال گذش��ته اگر دولتمردان
برای صادرات پی��از ،تعرفه  ۱۰هزار تومانی
را اعمال نکرده بودند در حال حاضر ش��اهد
چنین مصیبتهای��ی در منطقه نبودیم.وی
اضافه کرد :در حال حاضر کش��اورزان حتی
اع�لام میکنند که دیگران س��ر زمین آنها
برون��د و محصول تولیدی ش��أن را مجانی
برداش��ت کنند اما وضعیت به گونهای است
که هیچکس حاضر نیس��ت چنین کاری را
انجام دهد.این فعال بخش خصوصی گفت:
منطق��ه جیرفت کهن یا جن��وب کرمان در
تولید س��ه محص��ول خیار ،س��یب زمینی
طرح استمرار و پیاز مقام اول کشور را دارد.
پیراسته گفت :متأسفانه همین رکورد امسال
در کنار عدم آگاه��ی مدیریت کالن باعث
ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است.

رویترز نوش��ت علی رغم فش��ار آمریکا برای
نرس��یدن محموله بنزین ایران ب��ه ونزوئال و
القای مقامات این کش��ور که م��ردم ونزوئال،
بنزین ایران را نمی خواهند ،مردم این کش��ور
منتظر رسیدن این محموله ها هستند چراکه
زندگی ش��ان در اثر کمبود بنزین مختل شده
است .به گزارش فارس به نقل از رویترز ،علی
رغم واکنش های امری��کا به محموله بنزین
ای��ران به مقصد ونزوئال ،مردم این کش��ور در
پمپ های بنزین در پایتخت این کشور فارغ از
اینکه چگونه این سوخت به کشورشان برسد،
منتظر هستند ،باک های خودروهای خود را پر
کنند.ای��ران و ونزوئال ،هر دو عضو اوپک و از
مخالفان آمریکا هستند .یک مقام دولت ترامپ
هفته پیش گفت��ه بود این محمول��ه که با 5
نفتکش در راه ونزوئال است مورد استقبال قرار
نگرفته است.برخی از سیاست مداران مخالف
در ونزوئ�لا به علت نگرانی در مورد ارتباطات
دولت نیکالس مادورو ب��ا ایران ،در مورد این
محمول��ه انتقاد کرده بودند.کمب��ود بنزین در
ماه های اخیر به علت فش��ار آمریکا به تامین
کنندگان شدید ش��ده است .این اقدام بخشی
از فش��ار حداکثری به دولت مادارواست که در
آستانه یک فروپاشی اقتصادی قرار دارد.

