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وزارت راه و شهرسازي به بازار رهن و اجاره ورود كند
بازار رهن و اجاره 98 تابع تورم شود نه بازارهاي موازي و قيمت مسكن

بازار اجاره بهاي س�ال 98 براي مس�تأجران 
نگراني جدي ايجاد كرده است،  زيرا تا پيش از 
اين، مبناي افزايش قيمت ها تقريبًا تورم هاي 
اعالمي از سوي مراجع رسمي بود،  اما هم اكنون 
تغييرات شكل گرفته در بازار ارز و سكه و طال و 
مسكن طي سال گذشته مبناي تعيين قيمت ها 
از سوي برخی مالكان قرار گرفته و بازار اجاره 
با رشد هاي غير منتظره و غيرمنطقی روبه رو 
ش�ده اس�ت. از اي�ن رو انتظار م�ي رود براي 
ايجاد يك اثر روان�ي بازدارن�ده وزارت راه و 
شهر س�ازي در بازار اجاره ورود داشته باشد. 
به گزارش »جوان«، هر چند برخي از كارشناسان 
اقتص��ادي افزايش قيمت در بازاره��ا را به دليل 
افزايش حجم نقدينگي از مح��دوده 500 هزار 
ميليارد تومان به مح��دوده 2000هزار ميليارد 
تومان ط��ي بازه زمان��ي س��ال هاي 92 الي 98 
طبيعي عنوان مي كنند؛ چراكه اين رش��د حجم 
پول و مشتقاتش در اقتصاد با رشد توليد همراه 
نبوده است، اما مس��ئله اينجا است كه قيمت در 
بازار كار همانند ارز و س��كه و طال دو تا سه برابر 

نشده اس��ت از همين رو دارن��دگان درآمدهاي 
كارگري و كارمندي با ريزش قدرت خريد روبه رو 
شده اند، حال آن دسته از مستأجراني كه قدرت 
خريدشان ريزش داشته اس��ت نگران بازار اجاره 

بهاي سال 98 هستند. 
اگر همزمان با رش��د قيم��ت كاال و خدمات در 
اقتصادها درآمدهاي كليه مردم جامعه افزايش 
يابد، ماللي نيس��ت، زي��را ق��درت خريد حفظ 
شده است و فقط اعداد به شكل دسته جمعي رشد 
داشته اس��ت،  اما از آنجايي كه در اقتصاد ايران 
بيكار و فاقد شغل و درآمد وجود دارد و در عين 
حال جمعيت قابل مالحظه اي در بخش كارگري، 
كارمندي و بازنشس��تگي و مس��تمري بگيري 
و وظيفه بگي��ري وج��ود دارد، عماًل ب��ا افزايش 
قيمت ها ب��ه داليلي چ��ون افزايش مس��تمر و 
ماهانه حجم نقدينگي ) منبعث از بودجه ريزي 
غلط، كج روي نظام بانكي و تحريم هاي ناعادالنه 
امريكا( قيمت در بازارها رش��د مي كند و ارزش 
پول ملي نيز افت مي كند و جمعيت فاقد درآمد 
ي��ا درآمدهاي ريال��ي ثابت قدرت خريدش��ان 

پيوسته محدود و محدود تر مي شود. 
با توج��ه به اينكه ت��ورم عموم��ي اعالمي بانك 
مركزي در محدوده 20 درصد است و بازارهاي 
موازي اج��اره بها همچون ارز، س��كه و طال طي 
يكسال گذشته دو تا سه برابر شده است و حجم 
نقدينگي نيز در فاصله اس��فندماه س��ال 96 از 
محدوده 1529 هزار ميليارد تومان به محدوده 
1764 در آذرم��اه 97 رسيده اس��ت و بر مبناي 
اندك معامالتي پراكنده افزايش قيمت مسكن در 
تهران در سال 97 تقريباً با صددرصد رشد گزارش 
شده است، اين نگراني در ميان مستأجران شكل 
گرفته است كه نكند بازار رهن و اجاره سال 98 با 

جهش بسيار غير منتظره همراه شود. 
هر چن��د به دلي��ل تضعي��ف ش��ديد حوزه 
سياس��تگذاري عمومي نهاد دولت در اقتصاد 
ايران كه در تاريخ بي س��ابقه است، مداخله و 
عدم مداخل��ه دولت در بازاره��ا هر يك براي 
خود ب��ا معاي��ب و مزايايي همراه اس��ت، اما 
حداقل انتظار مي رود وزارت راه و شهرسازي 
ورودي در بازار رهن و اجاره داش��ته باشد تا 

شايد به واس��طه اين حضور بازار ثبات داشته 
باشد، در عين حال از رس��انه ملي نيز انتظار 
م��ي رود در رابطه ب��ا انصاف در ب��ازار رهن و 
اجاره برنامه هايي داشته باش��د تا 5 ميليون 
مستأجر در جامعه از ناحيه رشد بهاي اين بازار 

با افزايش تنگناي مالي مواجه نشوند. 
در عين حال از دستگاه قضايي و دادستان كل 
كشور و تهران درخواست مي شود تا معامالت 
مس��كني را كه در س��ال 97 در ته��ران انجام 
گرفته است،  مورد راس��تي آزمايي قرار دهند،  
زيرا در برخي از مناطق باال ش��هر قيمت هاي 
نجومي در برخي از معامالت قيد شده اس��ت 
كه امكان دارد اين معامالت باهدف دستكاري 
در قيمت مسكن و ارائه س��يگنال رشد بها به 
بازار مسكن انجام گرفته باش��د،  از اين رو ورود 
جدي نهاده��اي نظارتي به اين ح��وزه الزامي 
اس��ت؛  چراكه ح��دود 2ميلي��ون و 500 الي 
3ميليون مسكن خالي از سكنه در كشور وجود 
دارد و امكان دارد صاحب��ان اين خانه ها براي 
رشد قيمت و اقدام به سازماندهي معامالت و 

دستكاري قيمت ها كنند. 
همانطور كه گفته ش��د طي س��ال هاي گذشته 
به طور معمول مبناي افزايش رهن و اجاره تورم 
مبتني بر آمارهاي رسمي اعالمي از سوي بانك 
مركزي و مركز آمار بود، ام��ا هم اكنون موجران 
مبناي تعيين رهن و اجاره را تغييرات در بازارهاي 
موازي چون ارز و سكه و طال و همچنين تغييرات 
حجم نقدينگي در جامعه قرار مي دهند با توجه به 
اين وضعيت انتظار مي رود وزارت راه و شهرسازي 
به همراه سازمان امور مالياتي فشار بر خانه هاي 
خالي را جهت فروش يا اج��اره را با ابزار مالياتي 
وارد كنند، نشر خبر اخذ ماليات بر عايدي سرمايه 
و همچنين خانه هاي خالي هم در شرايط كنوني 
از سوي مسئوالن مي تواند بخشي از رشد اجاره 

بها را خنثي كند. 
در نهايت بايد توجه داش��ت ك��ه افزايش حجم 
نقدينگي در جامعه روند افزايش داش��ته  است 
و براي كنترل تورم و ممانع��ت از ريزش ارزش 
پول ملي مجموعه بانك مركزي، سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت اقتصاد بايد فكر اساسي براي 
اصالح بودج��ه و بانك ها و نظ��ام مالياتي كنند 
به وي��ژه آنك��ه بس��ياري از مردم جامع��ه فاقد 
ش��غل و درآمد هس��تند و اين رش��د قيمت ها 
عماًل اجحاف ج��دي به اين بخ��ش از جامعه و 
همچنين كارگران، كارمندان و بازنشس��تگان و 

مستمري بگيران با حقوق ثابت است.
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افزايش ۳۳درصدي صادرات نفت به چين
چي�ن در آس�تانه اتم�ام معافي�ت ش�ش ماهه تحري�م نفت�ي 
اي�ران واردات نف�ت از اين كش�ور را افزاي�ش داده اس�ت و طي 
آوري�ل ۷۵4ه�زار بش�كه در روز نف�ت از اي�ران وارد ك�رده كه 
اين رق�م نس�بت به م�اه قب�ل ۳۳درص�د رش�د داشته اس�ت. 
به گزارش رويترز، با وجود افزايش قيمت نفت به نظر مي رس��د چين 
همچنان به ذخيره نفت در تأسيس��ات اس��تراتژيك و اقتصادي خود 
به ميزان باال در سه ماهه اول سال ادامه داده اس��ت. با اينكه چين آمار 
دقيقي از ذخاير استراتژيك و اقتصادي خود نداده، ولي با توجه به مقدار 
پااليش نفت و مصرف داخلي و واردات نفت خام مي توان به اين نتيجه 
رسيد.  پااليشگاه ها 12/6 ميليون بش��كه نفت خام در روز در سه ماهه 
اول سال پااليش كردند كه 4/ 4 درصد نسبت به سه ماه پاياني 2018 

افزايش داشت و به همين ميزان هم نسبت به سال قبل باال رفته بود. 
 واردات نفت خام طي دوره ژانويه تا مارس 9/3 ميليون بش��كه در روز 
بود در حالي كه توليد داخلي 3/84 ميليون بش��كه در روز اعالم شد، 
در نتيجه مقدار كل به 13/8 ميليون بش��كه رسيد.  با كم كردن توليد 
پااليشگاهي از كل نفت خام در دسترس، 1/3 ميليون بشكه نفت اضافه 
مي آيد و اين همان نفتي اس��ت كه وارد تانكرهاي ذخيره مي شود. اگر 
همين محاسبه را براي سه ماه پاياني 2018 انجام دهيم به عدد 950 
هزار بشكه در روز مي رسيم كه نشان مي دهد چين مقدار ذخيره نفت 
خود را 57 هزار بشكه در روز در س��ه ماه اول 2019 نسبت به سه ماه 
پاياني 2018 افزايش داده است. اين افزايش جريان ذخيره نفت در چين 
در زماني اتفاق افتاده كه قيمت نفت خام افزايش يافته است. شاخص 
نفت برنت 33 درصد نسبت به پايان 2018 باال رفته و به 71/62 دالر 

در هر بشكه رسيده است. 
جالب است كه محموله هاي واردشده به چين در ژانويه و فوريه زماني 
خريداري ش��ده بودند كه قيمت نفت هنوز رو به كاه��ش بود. در آن 
زمان نفت برنت 45 درصد نسبت به اوج 86/29 دالر ماه اكتبر كاهش 
يافته بود و با قيمت 50/47 دالر در ماه دس��امبر معامله مي شد. هنوز 
مشخص نيس��ت افزايش اخير قيمت نفت باعث جريان كندتر ذخيره 
نفت در چين ش��ود، ولي فاصله بين توليد پااليش��گاهي و كل نفت در 
دسترس در چين به 690 هزار بشكه كاهش يافته است. يك عامل مهم 
ديگر كاهش احتمالي واردات چين از ايران و ونزوئال است كه هردو تحت 
تحريم امريكا هستند. البته اين كاهش مربوط به ماه آوريل نمي شود. 
واردات چين از ايران در ماه آوريل با افزايش 33درصدي نسبت به ماه 
قبل از آن مواجه ش��ده و به 754 هزار بشكه در روز رسيده است. چين 
در ماه مارس 565 هزار بشكه در روز نفت از ايران وارد كرده بود. انتظار 
مي رود واردات چين از ونزوئال تا 399 هزار بشكه در روز در آوريل باال 

برود. چين در مارس 266 هزار بشكه از ونزوئال وارد كرده بود. 
........................................................................................................................

چرا پوري حسيني از سازمان 
خصوصي سازي نمي رود

در اوايل هفته گذشته جمعي از نمايندگان مجلس در تذكري شديد 
به حسن روحاني و معاون اولش، آنها را مورد نقد قرار داده و خواستار 
بركناري پوري حسيني از رياست سازمان خصوصي سازي شدند. 
به گزارش »تسنيم«، اين روزها روز و روزگار هر كسي باشد، به طور قطع 
به قول فوتبالي ها روز ميرعلي اشرف عبداهلل پوري حسيني يا به قول 
اهالي رسانه »آقاي حاشيه« نيس��ت. فردي كه به جز تكيه بر صندلي 
نمايندگي مردم تبريز در مجلس سوم و شش��م، رياست ستاد حسن 
روحاني در انتخابات رياست جمهوري طي سال هاي 92 و 96 را هم در 
كارنامه دارد كه البته بايد به اين سابقه، تكيه بر صندلي رياست سازمان 
خصوصي سازي طي سال هاي 83 تا 84 و نيز از سال 92 تا به امروز را هم 
اضافه كرد. نكته جالب توجه در خصوص كارنامه فعاليت پوري حسيني 
اين است كه گويا صندلي رياست س��ازمان خصوصي سازي براي وي 
جذابيت زيادي دارد؛ چراك��ه اوالً هر دو دوره حضورش در س��ازمان 
خصوصي سازي همزمان با روي كار بودن اصالح طلبان بر قوه مجريه 
بوده است كه نشان مي دهد پوري حس��يني مدير سياسي است. نكته 
جالب و دوم در خصوص پوري حسيني و خصوصي سازي اين است كه 
پس از پايان دوره حضور اصالح طلبان در رياست جمهور در سال 84، 
وي در حالي از رياست س��ازمان خصوصي سازي بركنار مي شود كه به 
گفته خودش پس از آن بارها بابت واگذاري هاي انجام شده به دادگاه 
رفته و اذيت شده اس��ت. با وجود اين، پس از انتصاب به عنوان رئيس 
ستاد انتخاباتي حسن روحاني در آذربايجان شرقي در سال 92 و روي 
كار آمدن دوباره اصالح طلبان، نشستن دوباره بر صندلي رياست سازمان 
خصوصي سازي متاعي بوده است كه بابت جبران خدمات پوري حسيني 
در ستاد انتخاباتي حس��ن روحاني به وي داده مي ش��ود،اما اين متاع 

شيرين اين بار براي پوري حسيني پرحاشيه تر و دردسرساز شد. 
بر اين اساس مروري ديگر بر كارنامه اين مدير سياسي نشان مي دهد از 
سال 92 تا به امروز كه پوري حس��يني كماكان اصرار بر حضور و تكيه بر 
صندلي رياست سازمان خصوصي س��ازي دارد، اوالً در اين كارنامه بجز 
واگذاري چند ش��ركت از جمله نيش��كر هفت تپه، ماشين سازي تبريز، 
كشت و صنعت دامپروري مغان، هپكو، آلومينيوم المهدي و پااليشگاه 
كرمانشاه و البته چند جايگاه سوخت دولتي، تقريباً واگذاري ديگري در 
كارنامه پوري حسيني ديده مي شود و خصوصي سازي در كشور يكي از 
دوران هايي را در اين سال ها سپري كرده كه قطارش آرام آرام به حركت 
خود ادامه داده است. اين در شرايطي است كه طبق اصل 44 قانون اساسي 
واگذاري هاي دولت بايد تا پايان سال 93 تمام مي شد و البته به تأخير در 
پايان واگذاري ها و همچنين آزادسازي س��هام عدالت در دوران رياست 
پوري حسيني بر سازمان خصوصي سازي بايد حواشي و مشكالت ناشي از 
قيمت گذاري و نحوه واگذاري سهام دولت را اضافه كرد. با همه اين تفاسير 
اما يكي از سياس��ت هايي كه اين روزها پوري حسيني براي برون رفت از 
حواشي واگذاري ها چند وقتي اس��ت به آن متوسل شده، انداختن گناه 
و ثواب واگذاري ها به ويژه تصويب قيمت پايه ب��ه گردن اعضاي هيئت 
واگذاري اس��ت و خود را مجري صرف قانون مي داند. هر چند كه برخي 
معتقدند پوري حسيني به دليل ترس از عواقب كارنامه پرحاشيه اش در 
سازمان خصوصي سازي و احتمال دادگاهي شدنش صندلي اين سازمان 
را قرص و محكم چسبيده اس��ت و در اين ميان حس��ن روحاني و معاون 
اولش هم براي رئيس ستاد انتخاباتي شان در آذربايجان شرقي سنگ تمام 

گذاشته اند و فعاًل هواي رئيس ستاد انتخاباتي شان را دارند. 
........................................................................................................................

طلبكاران عمده دولت مشخص شدند
دولت به ترتيب بيش�ترين بده�ي را به نظام بانك�ي، نهادهاي 
عمومي غير دولتي مثل تأمين اجتماعي، دارندگان اوراق بهادار 

و اشخاص خصوصي و تعاوني دارد. 
به گزارش »تسنيم«، بررسي گزارش تهيه شده توسط مركز مديريت 
بدهي و دارايي هاي مالي عمومي دولت نش��ان مي دهد، نظام بانكي، 
مؤسس��ات و نهادهاي عمومي غير دولت��ي، دارن��دگان اوراق بهادار و 

اشخاص خصوصي و تعاوني مهم ترين طلبكاران از دولت هستند. 
بر اين اساس، سهم بدهي دولت به نظام بانكي از كل بدهي حدود 41 
درصد و رقم برآورد شده آن در انتهاي سال 96 حدود 131 هزار ميليارد 
تومان بوده است. همچنين مؤسس��ات و نهادهاي عمومي غير دولتي 
)از جمله تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي( به عنوان ديگر 
طلبكاران دولت، س��هم 24 درص��دي از كل بدهي دول��ت را به خود 

اختصاص داده اند كه رقم آن نزديك به 74 هزار ميليارد تومان است. 
به عقيده كارشناس��ان اين پديده يعني سهم باالي طلب صندوق ها و 
نظام بانكي از دولت، به دليل تخصيص حجم بااليي از يارانه بدون وجود 

منابع پايدار براي تأمين آن است.

متأسفانه عملكرد دولت در كاالهاي اساسي 
و خوراكي ه�اي م�ردم غير قابل دفاع اس�ت 
و از س�وي ديگر ب�ا حرف ه�اي متناقض هم 
نمي ت�وان اي�ن عملك�رد را توجي�ه ك�رد. 
از يك س��و علت گران��ي پياز صادرات و س��يل 
مطرح مي ش��ود و از س��وي ديگر دالالن عامل 
گراني به ش��مار مي روند و در اي��ن ميان دولت 
نيز بدون برخ��ورد و ورود به اي��ن موضوع تنها 
نظاره گر است كه اذهان را به ياد گوجه هاي محله 
نارمك مي اندازد و به تعبير غضنفري وزير اسبق 
وزارت صنعت، معدن و تجارت » راهي كه دولت 
در پيش گرفت��ه اصطالحاً حل بح��ران از طريق 
بهم ريختگي و پنهان ش��دن در پس ماجراهاي 
خودساخته است تا روزي كه عمرش به سر ايد.«

 رئيس نظام صنفي كشاورزي كشور گفت: پيازي 
كه اكنون در سطح شهر تا هركيلوگرم 15 هزار 
تومان به فروش مي رس��د از كش��اورزان حدود 
هزار و 500 تومان خريداري شده است و برخي 
از واسطه ها با مديريت بازار قيمت اين محصول 
را افزايش دادند. محمد شفيع ملك زاده، رئيس 
نظام صنفي كش��اورزي كش��ور در گفت و گو با 
»تس��نيم« در ارتباط با دالي��ل افزايش قيمت 
ناباورانه پياز در روزهاي اخير اظهار كرد: همواره 
به خاطر آش��فتگي هايي كه در بازار محصوالت 
كش��اورزي وج��ود دارد فاصله قيم��ت توليد تا 
مصرف زياد است، اما در ماجراي پياز اين فاصله 

خيلي عميق است. 
وي افزود: پيازي كه امروز به قيمت هر كيلوگرم 
10 تا 15 هزار توم��ان و در مواردي بيش��تر به 
فروش مي رس��د همان پيازي است كه در زمان 
برداشت به قيمتي در حدود هزار و 500 تومان 
يا كمتر از 2 هزار تومان از كش��اورزان خريداري 
و انبار كردند تا امروز شرايطي اينچنيني در بازار 

ايجاد كنند. رئيس نظام صنفي كشاورزي كشور 
ادامه داد: اين واسطه ها و سودگران در اين شرايط 
نيز به طور مرتب اين طور به جامعه القا مي كنند 
كه صادرات )به تنهايي( باعث افزايش قيمت پياز 
در بازار شده است تا بتوانند محصوالت خود را به 
قيمت باالتري بفروش��ند. ملك زاده گفت: براي 
درك نقش واسطه ها بايد به بازار دو ماه آينده پياز 
توجه داشت كه قيمت اين محصول به حدي در 
فصل برداشت پايين مي آيد كه واسطه ها بتوانند 
آن را با قيمت پايين��ي خريداري كنند كه حتي 

كمتر از قيمت تمام شده توليد است. 
وي با بيان اينك��ه بازار محصوالت كش��اورزي 
آش��فتگي زي��ادي دارد، تصريح كرد: ب��ا دادن 
اختيارات تنظي��م بازار محصوالت كش��اورزي 
ب��ه وزارت صمت و عدم اجراي درس��ت و كامل 
قانوني، تمركز وظايف بخش كشاورزي) در وزارت 

كشاورزي( بازار محصوالت كشاورزي دچار اين 
وضعيت فعلي و مصداق ضرب المثل» آشپز كه دو 
تا شود، غذا شور يا بي نمك مي شود« شده است. 
اين سخنان دقيقاً نشان از كم كاري و بي توجهي 
دول��ت در اين باره دارد كه دس��تگاه هاي دولتي 
خود را موظف به انجام ام��ور خود نمي دانند، اما 
نكته قابل تأمل تر اين اس��ت كه برخ��ي در اين 
شرايط علت گراني پياز را گراني در ساير كشورها 
مي دانند و منطق ب��ازار آزاد را در اقتصاد عادي 
مي دانند، اما سؤال اينجا است كه اگر اين منطق 
بازار آزاد صحيح است، چرا توليد كننده بايد تالش 
9 ماهه خود را هر كيلو 1500 تومان بفروشد و 
دالالن و سرد خانه داران در يك بازه زماني سه تا 

چهار ماهه سود 10 برابر توليد كننده را ببرند ؟ 
   صادرات پياز را كمياب و گران كرد!

همچنين اي��ن اظهارات در حالي بيان ش��د كه 

كمتر از يك ماه پيش رئيس اتحاديه فروشندگان 
ميوه و سبزي ضمن تأييد افزايش قيمت پياز در 
بازار، صادرات اين محصول را دليل اصلي گراني 
آن دانست. اوايل فروردين پياز به 11 هزار تومان 
رسيد و در ميادين ميوه و تره بار سطح شهر تهران 
ناياب شد. اس��داهلل كارگر گفته بود: بارندگي و 
س��يل اخير در اين موضوع كمي تأثيرگذار بوده 
اما دليل اصلي كاهش عرض��ه و افزايش قيمت 
پياز در بازار داخلي صادرات است كه بايد جلوي 

آن را بگيرند. 
وي اف��زود: جلوگيري از ص��ادرات مربوط به ما 
نمي شود و ما تنظيم بازار سطح شهر را بر عهده 
داريم كه وقت��ي مصرف كننده ناراضي باش��د، 
مي گوييم شرايط از مبدأ اين طور است و تقصير 

فروشنده نيست. 
    مردم در فصل فراواني هم گوجه فرنگي را 

گران خريدند، تقصير صادرات بود!
كارگر در پاسخ به اينكه چرا در شرايطي كه در 
كشور به محصولي نياز داريم، اقدام به صادرات 
مي ش��ود، اظهار كرد: ما هم در اين زمينه انتقاد 
داري��م و مي گوييم تا مردم ني��از دارند، اين كار 
را نكنند. در بحث گوجه فرنگي هم اين مشكل 
را داش��تيم و در زمان فراواني گوجه، مردم آن 
را گ��ران خريدند، ام��ا به مح��ض اينكه جلوی 
صادرات را بس��تند و فقط صحبت شده بود كه 
جلو صادرات بس��ته ش��ده، قيمت آن كيلويي 

1500 تومان كاهش داشت.  
آنچه مس��لم اس��ت اين روند بي توجهي مطلق 
دولت ب��ه بازارها و نبود يك اس��تدالل قوي در 
توجي��ه گراني ه��ا و حرف ه��اي متناقض براي 
مردمي كه هر روز س��فره هاي خود را كوچك تر 
مي بينند، قابل قبول نيست. آيا دولت همچنان 

اين روند را ادامه خواهد داد ؟

دغدغه های گوجه پیازی از دولت نهم تا دوازدهم 
دالالن پياز ۱۵ هزار توماني امروز را ۱۵۰۰ تومان از كشاورز خريده اند

دليل اختالف قيمت گوشت با بهاي جهاني
مديرعام�ل ش�ركت پش�تيباني ام�ور دام داليلي را كه گوش�ت 
واردات�ي با قيم�ت جهان�ي همخوان�ي ن�دارد، توضي�ح داد، هر 
كيلو گوش�ت تقريبًا به ان�دازه قيمتش هزينه ه�اي جانبي دارد. 
حميد ورناصري در گفت وگو با »فارس« در پاسخ به اينكه براي مردم 
جاي سؤال است گوشت كه قيمت جهاني آن 5 دالر است و با ارز 4200 
تومان وارد مي ش��ود بايد به قيمت 21 هزار تومان به كشور برسد،  چرا 
قيمت 42 هزار تومان است،گفت: قيمت گوشت گوسفند تازه از استراليا 

چون حمل هوايي انجام مي گيرد حدود 7 يورو تمام مي شود. 
مديرعامل ش��ركت پش��تيباني امور دام گفت: قيمت گوش��تي كه از 
كشورهاي آس��ياي ميانه وارد كشور مي ش��ود نيز حدود 7 دالر است. 
برخي افراد با اطالعات اشتباه كه ناشي از عدم تجربه و تخصص در اين 

حوزه است اين اعداد و ارقام را اعالم مي كنند. 
ورناصري با بيان اينكه واردات صرفاً پرداخت و تحويل كاال نيست، گفت: 
واردات عالوه بر نرخ ارز، هزينه هاي ترخيص و عوارض گمركي و كارمزد 

انتقال پول و نرخ تبديل ارز و سود فروشنده هم دارد. 
وي با محاس��به خريد با دالر، حمل هوايي و س��اير هزينه ها از جمله: 
ترخيص، عوارض گمركي و كارمزد انتقال پول و نرخ تبديل ارز قيمت 

گوشت را حدوداً كيلويي35هزار و 574 تومان عنوان كرد. 
 مديرعامل شركت پشتيباني امور دام گفت: اين قيمت تمام شده پس از 
ترخيص و هزينه هاي انتقال و تبديل بدون در نظر گرفتن سود فروشنده 

و افت بين راهي و هزينه اي بسته بندي و غيره است. 
به گفته اين مسئول گوشت قرمز منجمد گوساله حدود 33 هزار تومان 

و گوسفند تازه 42هزار تومان در داخل كشور توزيع مي شود.
........................................................................................................................

 سفره هاي آب زيرزميني
هنوز تشنه اند

مديركل دفتر كنترل س�يالب و آبخوان داري س�ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري ضمن اش�اره به آخرين وضعيت آبخوان هاي 
كشور پس از بارندگي هاي اخير گفت: عمده آبخوان هاي دشت هاي 
مهم و اصلي كش�ور بيالن منف�ي و تراز آبي بس�يار پاييني دارند 
كه ب�ه هيچ وجه با ي�ك دوره ب�ارش خ�وب متعادل نمي ش�وند. 
ابوالقاسم حس��ين پور در گفت وگو با »ايسنا«، با بيان اينكه بارش هاي 
اخير سال خوبي را براي آبخوان هاي كشور رقم زد، اظهار كرد: بر اساس 
آخرين ارزيابي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري بيش از 2 ميليارد 
متر مكعب افزايش تغذيه در آبخوان ها به علت اثربخشي فعاليت هاي 

آبخيزداري و آبخوان داري اتفاق افتاده است. 
وي ادامه داد: اين به معناي آن نيس��ت كه بيالن آبخوان هاي كش��ور 
مثبت شده اس��ت. عمده آبخوان هاي دش��ت هاي مهم و اصلي كشور 
بيالن منفي و تراز آبي بسيار پاييني دارند كه به هيچ وجه با يك دوره 
بارش خوب متعادل نمي شود هر چند كه شايد بعضي از آبخوان هاي 
كوچك كه فشار زيادي روي آنها نبود و كسري مخزن زيادي نداشتند 
به واس��طه تغذيه طبيعي ناش��ي از بارش ها و طرح هاي آبخوان داري 

متعادل شده باشند. 
مديركل دفتر كنترل سيالب و آبخوان داري سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري با اش��اره به اينكه ش��ايد در حال حاض��ر آب هاي منابع 
سطحي كشور در شرايط خوبي قرار داشته باشند، اما اين به معني رفع 
خشكسالي نيست، تصريح كرد: بايد اين مورد را در نظر بگيريم به دليل 
نوسانات اقليمي ممكن است كه در سال هاي بعد با كم بارشي و كمبود 

منابع آب هاي سطحي مواجه شويم. 
حس��ين پور با تأكيد بر اينكه منابع آب زيرزميني و آبخوان هاي كشور 
نياز به حمايت ه��اي مس��تمري در بلندمدت دارند، گفت: بس��ياري 
از آبخوان هاي كش��ور در انتظار تغذيه بيش��تر و حذف فش��ار اضافه 
برداشت ها هستند براي مثال اگر 20 درصد آبخوان ها را بيشتر تغذيه 
كنيم نبايد 80 درصد اضافه برداش��ت چه از روش ه��اي مجاز و چه از 

روش هاي غيرمجاز داشته باشيم. 
........................................................................................................................

 بندرجاسك پس از چابهار 
در اولويت توسعه قرار گرفت

معاون دريايي س�ازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه توس�عه 
بن�در جاس�ك گام بع�دي در توس�عه س�واحل مك�ران اس�ت، 
از انج�ام مطالع�ات نحوه توس�عه در اين بن�در خب�ر داد و گفت: 
جاس�ك، بن�دري ب�ا ظرفيت هاي ب�زرگ و خ�اص خواهد ش�د. 
 هادي حق ش��ناس در گفت  وگو  با »ف��ارس« اظهار داش��ت: در همه 
كش��ورهاي توس��عه يافته تراكم جمعيتي در كنار بنادر و ش��هرهاي 
ساحلي ش��كل گرفته اس��ت، اما در ايران نه تنها در شهرهاي ساحلي 
تراكم جمعيتي نداريم، بلك��ه مناطق كمتر توس��عه يافته در اطراف 

سواحل خود داريم. 
معاون دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به اينكه ايران با 5400 
كيلومتر ساحل، كشوري دريايي محسوب مي شود، افزود: كشور ايران 
 ظرفيت هاي بزرگي در حوزه دريايي و بندري دارد، خليج فارس منطقه 
استراتژيك حمل بار دنيا است، از سوي ديگر ما از طريق سواحل مكران 
به اقيانوس متصل هستيم و بندر اقيانوسي چابهار ظرفيت بزرگي براي 
كشور ما و حتي دنيا محسوب مي ش��ود كه البته ايران در حال توسعه 

روزافزون بندر چابهار است. 
وي با اش��اره به تأكيدات مقام معظم رهبري و مس��ئوالن در توس��عه 
سواحل مكران و استفاده از اين ظرفيت بزرگ خدادادي افزود: در سند 
چشم انداز و اسناد باالدستي و پنج ساله، بر موضوع توسعه مكران و رشد 

اقتصادي كشور بر محوريت دريا تأكيد شده است. 
حق شناس اظهار داشت: در راستاي توس��عه سواحل مكران، سازمان 
بنادر و دريانوردي گام اول را برداشت و توسعه بندر چابهار در دستور 
كار قرار گرفت و امروز  بندر چابهار اماكن پهلوگيري كشتي  ها با آبخور 

باال تا 18 و 19 متر را هم دارا است. 
معاون دريايي س��ازمان بنادر و دريانوردي اظهار داشت : گام بعدي و 
هدف ديگر توسعه اي س��ازمان بنادر و دريانوردي  در سواحل مكران، 
توسعه بندر جاس��ك خواهد بود و از امروز به ش��ما مي گويم جاسك، 

بندري با ظرفيت هاي بزرگ و خاص خواهد شد. 
حق شناس افزود: طرح موضوع صادرات نفت از بندر جاسك هم نشان 

از توجه خاص دولت به اين بندر استراتژيك دارد . 
وي اظهار داشت: در حال حاضر بندر كوچكي در جاسك وجود دارد، اما 
جاسك از نظر موقعيت اس��تراتژيك س��واحل مكران،  امكان توسعه 

گسترده را دارد. 
معاون دريايي سازمان بنادر و دريانوردي اظهار داشت: هم اكنون مشاور 
سازمان بنادر و دريانوردي در حال انجام مطالعات دقيق در بندر جاسك 
براي تعيين نحوه توسعه اين بندر و چگونگي انجام فعاليت ها است، اين 

مطالعات فعال به اتمام نرسيده است.

معاون فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي گفت: 
وضعيت خودروهاي دپو شده كه ثبت سفارش جعلي داشتند 
مثل قبل بوده و هنوز خودرويي به سازمان تحويل نشده است. 
به گزارش »مه��ر«، اوايل بهمن ماه س��ال 97 هيئ��ت وزيران در 
جلسه اي با بررسي وضعيت 13 هزار خودروي دپو شده در گمرك 
كه بخشي از آنها ثبت س��فارش جعلي داشتند يا بعد از ممنوعيت 
واردات كاالهاي لوكس به كشور وارد شده بودند، تصميم به تعيين 
تكليف اين خودروها گرفت. با تصويب هيئت وزيران مقرر شد كه 
سايت ثبت س��فارش براي خودروهاي دپو ش��ده، باز شود؛ البته 

خودروهايي كه ثبت سفارش جعلي داشتند مشمول اين موضوع 
نشدند و قرار شد مرجع قضايي درباره اين خودروها تصميم گيري 
كند. پس از اين مصوبه، گمرك ايران با صدور بخش��نامه اي اعالم 
كرد خودروهايي كه با ثبت سفارش جعلي در گمرك دپو شده اند، 
مشمول مصوبه هيئت وزيران نيستند و با آنها تحت عنوان »كاالي 
قاچاق« و نه »كاالي متروكه« برخورد ش��ده و به س��ازمان اموال 

تمليكي تحويل خواهند شد. 
در همين ارتباط، عليرضا روحي عليايي، در خصوص اينكه آيا در 
اين مدت خودرويي به سازمان اموال تمليكي تحويل شده است يا 

خير، اظهار داشت: وضعيت خودروهاي دپو شده كه ثبت سفارش 
جعلي داشتند، مثل قبل است و هنوز مرجع قضايي اعالم نظري به 
ما نكرده است. عضو هيئت مديره سازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي افزود: بنابراين هنوز هيچ خودرويي به سازمان جمع آوري 

و فروش اموال تمليكي تحويل داده نشده است. 
عليايي با بيان اينكه هنوز مرجع قضايي در خصوص ضبطي، قاچاق 
يا متروكه بودن خودروهاي دپو شده به نتيجه نرسيده است، گفت: 
هنوز مشخص نشده است كه با خودروهاي دپو شده چه برخوردي 

صورت خواهد گرفت.

بالتكلیفي خودروهاي دپو شده
   صنعت
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