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گرانی لوازم خانگی از ماه آینده
س��خنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی از 
احتمال افزایش قیمت ای��ن محصوالت پس از اتمام ماه صفر 

خبر داد.
حمیدرضا غزنوی در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به اینکه 
افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه ش��ده و نیز 
قیمت مواد داخلی به دلیل افزایش قیمت فوالد و پتروشیمی 

باال رفته اس��ت، اظهار ک��رد: تصور بر این اس��ت که به دلیل 
ای��ن تغیی��رات قیمت ل��وازم خانگی بعد از م��اه صفر افزایش 
 یابد. وی ادام��ه داد: مواد اولیه داخلی به دلیل افزایش پنج تا 
۲۰ درصدی فوالد و پتروش��یمی ها افزای��ش یافته و تحوالت 

قیمتی در بازار ارز نیز به طور حتم بر قیمت مواد اولیه وارداتی 
اثرگذار اس��ت. به گفت��ه وی عدم ارای��ه ارز دولتی برای تهیه 
قطعات به تولید کنندگان این س��بب ش��ده تا تولید  با قیمت 

فعلی مقرون به صرفه نباشد.

رئیس اتاق بازرگانی:
با وصله و پینه اقتصاد درست نمی شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که قبح فس��اد در 
ت ر حال از بین رفتن اس��ت و با کمال تأس��ف امروز فس��اد تج����ا

سازمان یافته شده است.
به گزارش ایس��نا، غالمحس��ین شافعی در جلس��ه هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران گفت: صدمه فعاالن اقتصادی از فس��اد باال اس��ت و اتاق متولی 
از بین بردن فساد نیست اما می تواند راهکار دهد. وی افزود: کاری که کمیته 
ماده ١۲ می کند مبارزه با فس��اد است ولی فساد سازمان یافته شده و قبح آن 

در حال از بین رفتن است که این کار را سخت می کند.
رئی��س اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتاق بازرگانی روی موضوع فس��اد و 
مبارزه با آن، حس��اس اس��ت ولی ممکن اس��ت نتیجه کار را به بهترین شکل 
مش��اهده نکنیم. در ش��رایط کنونی چنین به نظر می رسد که اقتصاد ایران را 
می توان به غریقی تش��بیه کرد که تالش دارد خود را روی آب نگاه دارد، پس 

باید با اقتصاد مقاومتی، شرایطی فراهم کرد تا آن را نجات داد.
شافعی اظهار کرد: سوال از جامعه دولتی و خصوصی این است که امروز در 
چه بخش هایی از جامعه دچار بحران هس��تیم پس باید قبل از هرگونه راهکار 
در کش��ور شناخت سریع داشته باشیم پس اگر روند را به درستی درک نکنیم 
نمی توان راهکار صحیح ارائه کرد و حتی ممکن اس��ت با راهکارهای نامناسب 

منجر به تشدید بحران شویم.
وی ادامه داد: وقتی به صورت انفرادی و غیرریش��ه ای به مش��کالت نگاه 
کردیم روند مش��کالت را به طور دقیق درک نکرده و راهکار مناسب و دقیقی 
ارائه نش��ده و امروز نمی توان توس��عه یافتگی را به روند کمبود منابع مرتبط 
دانست بلکه عدم تخصیص صحیح منابع به دور از. رانت و فساد مربوط است. 
نبود برنامه و عدم تخصیص صحیح منجر به این ش��ده که مشکالت اقتصادی 
ظهور کند و با اقدامات وصله و پینه ای نمی توان مشکالت را حل کرد و منابع 
را به هدر داد و پول را در جایی خرج می کنیم که عایدی برای اقتصاد ندارد.

معاون راه آهن:
یلی جنوب مقاوم سازی شد  دو سوم پل های محور ر

معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اس��المی ایران 
گفت: تاکنون ۲ هزار و 7۰3 پل یعنی دو س��وم پل های كوپ������ه

موجود در محور جنوب مقاوم سازی شده است.
مازیار یزدانی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه س��طح عرش��ه مقاوم سازی 
ش��ده این مس��یر به بیش از 83 هزار و 399 مترمربع رس��یده اس��ت، افزود: 
مقاوم س��ازی یک س��وم پل های باقیمانده نیز در دستور کار است تا با این کار 
س��رعت س��یر قطارها در این محور پرتردد افزایش یابد. وی اظهار داشت: در 
مجم��وع در محور جنوب تاکنون یک هزار 36١ کیلومتر از این مس��یر ریلی 

مقاوم سازی شده و مقاوم سازی بقیه مسیر مسیر نیز در دست اقدام است.
یزدان��ی با اش��اره به اهمیت محور جن��وب برای ت��ردد قطارهای باری و 
مس��افری یادآورش��د: محور ریلی جنوب یکی از قدیمترین مس��یرهای ریلی 
کشور است و مقاوم س��ازی و بهسازی این مسیر به عنوان یکی از اولویت های 
شرکت راه آهن در دستور کار ما قرار گرفته و پس از اتمام مقاوم سازی پل های 

این مسیر، مقاوم سازی تونل ها نیز آغاز می شود.
وی تاکی��د کرد: در راس��تای اجرای اقتص��اد مقاومتی، توس��عه، حفظ و 
نگهداشت شبکه ریلی برای ما اهمیت زیادی دارد و دسترسی حداکثری مراکز 
عمده بار و مسافر ریلی در کشور در دستور کار راه آهن قرار دارد تا بخش زیادی 

از بار و مسافر در کشور از حمل ونقل جاده ای به شبکه ریلی منتقل شود.
معاون فنی و زیربنایی راه آهن اظهارداشت: در راستای اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی اکنون طرح های مختلفی در ش��رکت راه آهن در دس��تور کار 
ما قرار گرفته و توس��عه ش��بکه به منظور دسترس��ی مراکز عمده بار و مسافر 

بخصوص برای افزایش ترانزیت و صادرات در راس برنامه های ما قرار دارد.
وی گف��ت: با ایجاد ارتباط بیش��تر بین بخش ه��ای مختلف حمل ونقل و 
با توس��عه ظرفیت ش��بکه در محورهای مهم، کاهش زمان سفر و هزینه ها از 

مهمترین اولویت های ما در جابجایی بار و مسافر است.

وژه معراج با همکاری بانک انصار  پر
 و ستاد بازسازی عتبات عالیات

حض��رت  مطه��ر  گنب��د  ترفی��ع  ط��رح 
پروژه  عن��وان  ب��ا  اباعبداهلل الحس��ین)ع(، 
معراج با حمایت بانک انصار و توسط ستاد 

بازسازی عتبات عالیات در حال اجراست.
ب��ه گ��زارش اداره کل رواب��ط  عموم��ی  و تبلیغ��ات، 
طرح ترفیع گنبد حضرت اباعبداهلل الحس��ین)ع( و نصب 
خش��ت طال هر یک به قیمت ۲١ میلی��ون  و پانصد هزار 
ریال توس��ط س��تاد بازس��ازی عتبات  عالی��ات در حال 
 اجراس��ت و بان��ک انص��ار با اختصاص ش��ماره حس��اب

 ١-١١۰۰۰۰۰-43- 44١۰ برای واریز کمک های مردمی 
از این طرح حمایت می کند. 

افتتاح شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون
ش��رکت کارگزاری بیمه پوش��ش توس��عه 
تع��اون ب��ا حض��ور مدیرعام��ل و اعضای 
هیئت مدیره و مدیران ستادی و مسئولین 
گروه مالی و بیمه پوش��ش توس��عه تعاون 

افتتاح گردید. 
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون با 
قدردانی از همکاری های صورت گرفته شده در تأسیس 
شرکت کارگزاری به عنوان ششمین شرکت تأسیس شده 
توسط بانک توس��عه تعاون خاطرنشان کرد: با تأسیس 
ش��رکت کارگزاری بیمه توس��عه تعاون و ظرفیت های 
موج��ود در بانک می توان زنجیره خدمات ارائه ش��ده به 
مش��تریان را کامل نمود. وی هدف از تأس��یس شرکت 
کارگزاری بیمه توس��عه تع��اون را در راس��تای اجرای 
سیاس��ت های کلی بانک و ارائه خدمات بیمه به پرسنل 
و مش��تریان بان��ک و همچنین به عن��وان ابزاری جهت 
ارتقای جایگاه بانک در سیس��تم ش��بکه بانکی کش��ور 

مطرح نمود.

 بانک صادرات ایران
 میزبان راهیان اربعین حسینی در مهران و شلمچه

پذیرای��ی کارکنان بانک ص��ادرات ایران از 
زائران اربعین حسینی با برپایی دو موکب 
در مرزهای مهران و ش��لمچه تا بازگش��ت 

تمامی راهیان کربال ادامه خواهد داشت.
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
موکب شهدای بانک در محل شعبه والفجر شهر مهران 
و موک��ب حضرت رقی��ه)س( در مرز ش��لمچه در ایام 
اربعین شهادت امام حسین)ع( پذیرای خیل عظیم زوار 
کربال بوده و خدمت رس��انی به آنها همچنان ادامه دارد.

در این موکب ها که همه س��اله به همت اداره کل روابط 
عمومی، انجمن اسالمی و حوزه مقاومت بسیج شهدای 
بان��ک صادرات ای��ران و ب��ا همکاری مدیریت ش��عب 

استان های ایالم و خوزستان برپا می شود.

 مهرماه س��ال94، تبصره ای 
ك��ش ب��رای رفع معض��الت حوزه خ�ط 

قاچاق مطرح و تصویب ش��د 
اما دس��تورالعمل اجرایی آن دارای نواقصی است؛ 
اواخر پارس��ال دولت وعده داد این ایرادات را رفع 

کند اما این وعده به سرانجام نرسید.
به گزارش مهر، در مهرماه سال94، تبصره ای به 
منظور رف��ع معضالت حوزه قاچاق مطرح و تصویب 
ش��د اما دس��تورالعمل اجرایی آن که توسط دولت 
تدوین و ابالغ شد، دارای نواقصی است؛ در اواخر سال 
گذشته دولت وعده داد تا این ایرادات را رفع کند اما 
با گذش��ت حدود هش��ت ماه از این وعده، همچنان 
مش��کالت پابرجاس��ت و جالب تر آنکه مجلس هم 

تاکنون گام مثبتی برای این موضوع برنداشته است.
 س��ال9۲ بود که »قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز« ب��ه منظور پیش��گیری از قاچاق به تصویب 
مجلس نهم رسید. در مهرماه سال94 تبصره ای به 
نام »تبصره4 ماده١8« از س��وی مجلس به منظور 
»رفع معض��الت مربوط به دش��واری اثبات قاچاق 
کاال«، »پیشگیری از وقوع قاچاق و جرایم مرتبط« 
و »ایجاد ضمانت اجرا برای س��امانه های هوشمند 
مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز« به ای��ن قانون الحاق 
و تصویب ش��د؛ دولت نیز مکلف شد طی دو ماه از 
الزم االجرا شدن این قانون، دستورالعمل مورد نیاز 
را تصویب کند؛ اما دو ماه که نه، بلکه یک س��ال و 
سه ماه طول کشید تا دولت تازه این دستورالعمل 

را به تصویب برساند؛ یعنی اوایل بهمن ماه9۵. دلیل 
ای��ن تاخیر از نگاه سیدحس��ن حس��ینی، نماینده 
مجلس، »نقش بس��زای مافیای اقتصادی در عدم 
تدوین و تصویب این آیین نامه اجرایی« بوده است.

دستورالعمل از این قرار بود که »خرید، فروش، 
حمل یا نگه��داری کاالهایی که موضوع قاچاق قرار 
می گیرن��د، به ص��ورت تجاری مانن��د فرآورده های 
نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف 
محس��وب و مرتک��ب، عالوه بر ضب��ط کاالی مزبور 
حس��ب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این 
ماده محکوم می شود«. در ماده ١ این دستورالعمل 
آمده اس��ت: »کاالی موضوع قاچ��اق، کاالی تولید 
داخل یا وارداتی است که خالف مقررات و تشریفات 
قانون��ی از کش��ور خارج یا به قصد خروج از کش��ور 
خرید، فروش، حمل یا نگهداری می شود«. در ماده۲ 
نیز بیان شده که »خرید، فروش، حمل یا نگهداری 
به قصد خروج کاالی موضوع قاچاق، باید طبق این 

دستورالعمل و در مراجع ذی صالح احراز گردد«.

 وقتی دانه درشت های حوزه قاچاق
عفو می شوند

ای��ن تبص��ره اگرچه ب��ه عنوان عامل��ی برای 
افزای��ش اختی��ارات نیروهای انتظام��ی و قضایی 
در نظ��ر گرفته ش��ده بود تا به ش��کل کارآمدتری 
بتوانن��د با کاالهایی که بیش��تر قاچاق می ش��وند، 
مبارزه کنند؛ اما تازه پس از تصویب دس��تورالعمل 

اجرایی این تبصره توسط دولت بود که پای مشکل 
جدیدتری به میان کش��یده ش��ده؛ به گونه ای که 
نماین��دگان مجلس از این دس��تورالعمل با عنوان 
»عفوی برای دانه  درشت های حوزه قاچاق«، »یک 
طرف��ه کردن ج��اده مبارزه با قاچ��اق کاال« و نیز 

»آزاد شدن واردات کاالهای قاچاق« یاد کردند.
در وهله اول، یکی از مش��کالت موجود در این 
دس��تورالعمل به ماده ١ برمی گردد؛ آنجا که گفته 
ش��ده »کاالی موضوع قاچاق«؛ ای��ن در حالی که 
است که مقصود قانونگذار تنها این دسته از کاالها 
نبوده و طیف بسیار گسترده تری را در بر می گیرد.

از سوی دیگر نیز به اذعان نمایندگان مجلس، 
»م��واد ١ و ۲ این تبصره« صراحت��اً با برخی مواد 
قانون مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز مغایرت دارند؛ 
عل��ت این مغایرت را می ت��وان در دو کلمه »قصد 
خ��روج« در ماده١ جس��ت وجو ک��رد؛ چراکه در 
کم��ال تعجب، برخ��ورد قضایی تنه��ا به کاالهای 
قاچ��اق خروجی و یا کاالهایی ک��ه قصد خروج از 

کشور را دارند، محدود شده است.
قطع به یقین هر مخاطب از هر طیفی، زمانی 
که  نگاه��ی به این دو ماده در تبص��ره 4 ماده ١8 
بیندازد، خواهد پرس��ید که چرا ای��ن مصوبه تنها 
برای کاالهای قاچاقی که قصد خروج از کش��ور را 
دارن��د، ضمانت برخورد قضایی کرده اس��ت؟ و در 
این میان تکلیف کاالهای قاچاق ورودی چه خواهد 
ش��د؟ به عبارت بهتر، این تبصره در حالی توس��ط 

دولت درخص��وص کاالهای خروجی از کش��ور به 
تصویب رس��یده که به اذعان بسیاری از مسئوالن 
و کارشناس��ان، کاالهای قاچاق ورودی به کش��ور 
موجب فلج شدن اقتصادمان شده و تولید داخلی را 

به سمت نابودی بیشتر و بیشتر سوق می دهد.
بر این اس��اس، طبق برآورد س��تاد مب��ارزه با 
قاچاق کاال و ارز، در س��ال 9۵ میزان ١۲.6 میلیارد 
دالر کاالی قاچاق داش��ته ایم که از این میزان، سهم 
کاالهای خارج ش��ده قاچاق از کشور بسیار ناچیز و 
در حدود ۵۰۰میلیون دالر بوده اما س��هم کاالهای 
قاچاق وارداتی به عدد ١۲.١میلیارد دالر می رس��د. 
برای نمونه، تنها کافی اس��ت سری به آمار پوشاک 
بزنیم تا متوجه ش��ویم چگونه کاالهای قاچاق، 9۵ 
درصد بازار پوشاک را به قبضه درآورده و یا آنکه بازار 
قاچاق موبایل به بیش از 9۰درصد رسیده است؛ پس 
جای سوال است که چرا و چگونه این حجم عظیم از 
واردات قاچاق به کشور، از دید هیئت دولت مغفول 
مانده است؟ آیا درست است که با وجود این آمار باال 
از واردات کاالهای قاچاق که ضربه های مهلکی را بر 
پیکره اقتصاد وارده کرده، اما حاال قاچاق خروجی از 

کشور در اولویت قرار گیرند؟

دولت باید پاسخگوی بی قانونی باشد
در همین ارتباط، حس��ین نوروزی، سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از این موضوع 
گفت��ه اس��ت: »منطق حاک��م بر م��واد ١ و ۲ این 

دس��تورالعمل اجرایی، اجازه ورود کاالهای قاچاق 
را به کش��ور صادر می کند و همچنین تش��خیص 
خروجی قاچ��اق را به احراز قصد و نیت قاچاقچی 
توسط دستگاه های ذی صالح متوقف کرده است«.

اهمیت این موضوع آنقدر باالست که حسینعلی 
حاجی دلیگانی، نماینده مجلس ش��ورای اس��المی، 
»تصویب مواد ١ و ۲« را نه تنها خالف سیاست های 
کلی نظام جمهوری اس��المی ایران برشمرده، بلکه 
معتقد است وجود آنها موجب بی قانونی خواهد شد 

و دولت باید پاسخگوی آن باشد.

مواد ۱ و ۲؛ سنگ اندازی در برابر شفافیت 
عل��ت مخالفت بهارستان نش��ینان در تصویب 
برخ��ی از مواد ای��ن دس��تورالعمل را می توان در 
»نب��ود هیچ ضمانت اجرای��ی محکم و قابل قبولی 
برای مبارزه با واردات کاالهای قاچاق« برش��مرد؛ 
چراک��ه در ح��ال حاضر 4۰س��امانه ب��رای ایجاد 
ش��فافیت تج��اری وج��ود دارد که ب��ه نوبه خود 
نقش بس��یار مثبتی را در جهت پیش��گیری و نیز 
جلوگیری از قاچاق ایفا خواهند کرد؛ اما به اذعان 
سیدناصر موسوی الرگانی، نائب رئیس کمیسیون 
اقتص��ادی مجلس، وجود »م��واد ١ و ۲«، موجب 
س��نگ اندازی در فرآیند اجرایی شدن سامانه های 
ضد قاچاقی همچون سامانه جامع تجارت، سامانه 
جامع انبارها، پروژه ملی رجیس��تری و نیز سامانه 

شناسه و رهگیری کاالهای قاچاق خواهد شد.

عضو هیأت  مدیره اتحادیه مشاوران امالک 
گفت: با گذشت ۵ س��ال از دولت یازدهم، خونه به خونه

همچنان منتظر مسکن اجتماعی آخوندی 
هس��تیم، رونق مس��کن در بازار آغاز ش��ده و تولید مسکن باید 
افزایش یابد، ساالنه 8۰۰ هزار ازدواج در کشور صورت می گیرد.

ب��ه گ��زارش ف��ارس، مصطفی قلی خس��روی در نشس��ت 
چالش ه��ای رک��ود مس��کن در کالن ش��هرها به وی��ژه تهران و 
دغدغه های مش��اوران امالک با تأکید بر اینکه باید سرمایه ها از 
بانک ها خارج و به سمت تولید هدایت شود، گفت:  قطعاً با خروج 
س��رمایه از بانک ها و هدایت آنها به س��مت تولید به ویژه تولید 
مسکن که به طور مستقیم 3۰۰ شغل را رونق می دهد، می تواند 

موجب رونق اقتصادی شود و اقتصاد را شکوفا کند.
وی با اش��اره به اظهارات برخی مس��ئوالن که مدام از وجود 
خانه های خالی از س��کنه انتقاد می کنند، گفت: در کش��ور چین 
علی رغم وجود خانه های خالی از سکنه، بازهم تولید مسکن انجام 
می ش��ود و وقتی از مسئوالن آن پرس��یده می شود، چرا با وجود 
این میزان واحد خالی از سکنه تولید مسکن انجام می شود، اعالم 

می کنند که این واحدهای ساخته شده برای نسل آینده است.

خس��روی با اش��اره به اینکه اگر تعداد واحدهای مس��کونی 
افزایش یابد بازهم به آن واژه ای که در سال های دور به آن اطالق 
می شد که مس��تأجری خوش نشینی است، گفت: باید واحدهای 
خالی از س��کنه که از سوی برخی احتکار می شود، به روش های 

تعزیراتی با آنها برخورد شود، تا این واحدها وارد بازار شود.
عضو هیأت  مدیره اتحادیه مش��اوران ام��الک گفت: تولید 
مس��کن باید افزایش یابد و س��اخت مسکن باید به حدی برسد 
که تقاضا از عرضه عقب نماند، هرچند باید اذعان ش��ود مشکل 

مسکن در هیچ جای دنیا به طور کامل رفع نشده است.
وی افزود: متأسفانه با گفتن رکود، رکود ایجاد می شود، اما 
آمارها از میزان معامالت نشان می دهد که رکود از بازار مسکن 
خارج شده و رونق وارد بازار شده است؛ چراکه 97 هزار معامله 
مس��کن در کش��ور در ماه گذشته گزارش ش��ده است که این 

حاکی از رشد میزان معامالت است.
خس��روی با تأکید بر اینکه حدود 3۰ سال است در اتحادیه 
مش��اوران امالک حضور دارد و ١4 س��ال را رئیس اتحادیه بوده 
اس��ت، تصریح کرد: ما معتقدیم که کد رهگیری امنیت معامالت 
را افزایش می دهد، نه میزان تشخیص مالیات، پس باید اداره ثبت 
با مشاوران امالک تعامل بیش��تری کند؛ چراکه مشاوران امالک 
هس��تند که نان را به سردفترها می رس��انند، پس یعنی بله برون 
مس��کن توسط مشاوران امالک انجام می شود و سردفترها عقد را 
انجام می دهند. وی با اش��اره به اینکه سردفتران به اسناد و پالک 
ثبتی اشراف دارند، اما مشاوران امالک از این موضوع محروم هستند، 
گفت:  سال ها تالش کرده ایم که کد رهگیری که با هدف شفاف سازی 
معامالت انجام می شود، توسط پالک ثبتی باشد، نه کد پستی، اما به 
جایی نرسید پس باید اتحادیه مشاوران امالک به این سمت حرکت 

کنند که دریافت کد رهگیری از طریق پالک ثبتی باشد.
وی بابیان اینکه مش��اوران امالک وقتی اعالم کنند قیمت 
مسکن گران شده، قیمت ملک گران تر خواهد شد، گفت: اینکه 
می گویند مشاوران قیمت ملک را باال می برند، بی انصافی است، 

پس باید تأکید کنم مشاوران امالک جادوگر نیستند.
به گفته وی دالل باید با داللت و صداقت کار کند و قیمت 

ملک را پایین یا باالتر از قیمت واقعی اظهار نکند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران امالک ادامه داد: از نظر 
جانمایی سیاسی و اقتصادی در مورد پروژه مسکن مهر اظهارنظر 
ندارم، اما باید اذعان شود که مسکن مهر جلوی افزایش قیمت 
بیش از حد مسکن را گرفت. وی ادامه داد: سه بار در سال های 
68، 86 و 9١ جه��ش قیمت مس��کن را تجربه کردیم و جهش 
قیمت در سال 86 و 9١ به دلیل وجود بانک های خصوصی که 

اقدام به اعطای وام بدون برنامه می کردند، صورت گرفت.
وی در پاسخ به این سؤال که پرسید اتفاقاً وزیر راه و شهرسازی 
معتقد اس��ت قیمت مسکن در س��ال های 8۵ تا 9١ با وجود آغاز 
پروژه مس��کن مهر ۵۰۰ درصد افزایش داش��ت، گفت: اگر پروژه 

مسکن مهر نبود، قیمت مسکن بیش از این افزایش می یافت.

عضو هیأت  مدیره اتحادیه مشاوران امالک:

رونق بازار مسکن آغاز شد

رئیس کانون انجمن های صنایع 
غذایی ای��ران گف��ت: دولت به دی�����دگاه

دنبال آن است که میزان خاک 
موج��ود در گندم از 7 درصد به ۵ درصد کاهش دهد 
اما بای��د توجه داش��ت در تمامی دنی��ا میزان خاک 

موجود در گندم ۰.۲ درصد است.
به گزارش تسنیم، محمدرضا مرتضوی در نشست 
خبری یازدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت آرد و 
نان اظهار کرد: هم  ینک در صنایع تولید آب مشکلی 
نداریم و دستگاه هایی فعالیت می کنند که انقالبی در 
بخش تولید آب کش��ورمان ایجاد کرده اند به طوری 
که این دس��تگاه ها هر دانه آرد را به صورت جداگانه 
اسکن می کنند. وی افزود: در نمایشگاه امسال ١77 
شرکت داخلی و خارجی حضور دارند که 38 شرکت 
حاضر خارجی اند در مس��احتی بالغ بر ١4 هزار متر 
مرب��ع حض��ور دارند، ام��ا ظرفیت ه��ای تولید گندم 
و صنای��ع آرد و ن��ان و نانوایی ه��ای کش��ور بیش از 

نمایشگاه فعلی است.
رئیس کان��ون انجمن های صنای��ع غذایی ایران 
ادامه داد: 4۰۰ تا ۵۰۰ هزار ش��غل در نانواخانه های 
کش��ور وج��ود دارد و نان تخ��ت تولیدی م��ا مانند 
نان های تافتون و س��نگک جزو بهترین نان های دنیا 

به حساب می آیند.

خاک داخل گندم می کنند
وی تصریح کرد: در این ش��رایط چرا نانوایی های 
ما چقدر مورد انتقاد و تعدی قرار می گیرند در حالی 
که آنها مجبورند هر کیلوگرم آرد را به قیمت بخرند 

و به نرخ مش��خصی بفروش��ند و دخل و خرج آنها با 
یکدیگ��ر نخواند. مرتضوی گف��ت: از چند دهه پیش 
گفت��ه ام که قیمت نان باید ثابت بماند آیا این قیمت 

ثابت مانده و یا هر ساله افزایش یافته است.
رئیس کان��ون انجمن های صنایع غذایی ایران با 
اشاره به مخلوط کردن خاک با گندم عرضه شده در 
چرخه تولید گفت: وزارت جهاد کش��اورزی جدولی 
درس��ت کرده است به نام جدول پاکی گندم اما این 

جدول در واقع جدول نجسی است.
وی افزود: می گویند گن��دم را با 7 درصد خاک 
و ١۰ درصد افت مفید بخرید یعنی گندم حدود ١7 
درصد ضایعات داش��ته باشد و کسی به کارخانه های 

آرد نیز اعتراض نکند و نگوید که آن را نمی خرد.
مرتضوی با طرح این سوال که آیا گندم برداشت 
ش��ده به طور طبیعی 7 درصد خاک دارد، گفت: این 
حجم از خاک و آشغال موجود در گندم طبیعی نیست 
که این امر نش��ان دهنده آن است که در گندمی که 

فروخته می شود خاک و ضایعات ریخته می شود.
وی افزود: اشغال )ضایعات( گندم به حدی است 
که آنها را مجبور شده ایم به قیمت هر کیلوگرم ١۰۰ 
تومان بفروش��یم و این در حالی است که این خاک و 
ضایعات را دول��ت ١3۰۰ تومان برای خرید آن پول 

می دهد و اگر هم تحویل نگیرد با س��نگ می زنند و 
شیشه هایش را می شکنند.

رئیس انجمن آردس��ازان کشور با بیان اینکه کار 
م��ا گرفتن آش��غال گندم در کارخانه های آرد ش��ده 
اس��ت، گفت: گندم تولیدی در کشور کیفیت بسیار 
مناس��بی دارد و همه نوع گندم در کش��ور ما تولید 
می شود و بی کیفیت خواندن آن ناشکری است. حتی 
بنده معتقدم که وجود واریت های موجود در گندم را 

باید کاهش دهیم تا از تنوع کشت کاسته شود.
وی در پاسخ به این سوالی که چه کسی خاک را 
وارد گندم کرده و به دولت به صورت خرید تضمینی 
می فروش��د، گفت: دالالل ها، کشاورزها و... این کار را 
می کنن��د؛ وقتی بانکها ۲8 درصد بهره می گیرند این 

افراد نیز در گندم تحویلی خود، خاک می ریزند.
رئی��س کانون انجمن های صنای��ع غذایی ایرانبا 
بی��ان اینکه، در واکنش به اعتراضات ما وزارت جهاد 
کشاورزی امسال گفته است که در حال اصالح رویه 
جلوگی��ری از ورود خ��اک به گندم اس��ت ادامه داد: 
گفته اند )وزارت جهاد کشاورزی( میزان خاک موجود 
در گندم از 7 درص��د به ۵ درصد کاهش می یابد اما 
باید توجه داشت در تمامی دنیا میزان خاک موجود 
در گندم ۰.۲ درصد اس��ت. وی اف��زود: این حجم از 
ناخالصی گندم ظلم به تولیدکنندگان نان، آسیابان و 

مردم و حتی خود کشاورز است.
مرتضوی تصریح کرد: س��ازمان ملی اس��تاندارد 
می گوید که برای تشخیص خلوص گندم باید با توری 
دو دهم درصد اندازه گیری شود اما دولت برای خرید 

گندم آن را با توری ۲.۲ درصد اندازه می گیرد.

رئیس كانون انجمن های صنایع غذایی ایران:

بانک ها اقتصاد كشور را 
نجس كرده اند

گزارشی از حواشی یک تبصره مهم؛

دستورالعملی که ۱۲میلیارد دالر قاچاق را بالتکلیف گذاشت


