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 عدم کمبود روغن در بازار 
دبیر انجم��ن صنایع روغن نباتی با بیان اینکه در 
ح��ال حاضر با کمبود روغن در بازار مواجه نیس��تیم، 
گفت: با عرضه پتروش��یمی تندگویان مش��کل کمبود 

بطری تا حدودی برطرف شده است.
امیرهوشنگ بیرشک اظهار کرد: درخواست افزایش 
قیمت روغن قبل از ماه مبارک رمضان از سوی انجمن 
به س��ازمان حمایت ارائه شد که پس از کار کارشناسی 
افزایش ۹ درصدی از طرف ستاد تنظیم بازار ابالغ شد. 
وی ب��ا تکذیب هرگونه کمبود روغ��ن در بازار افزود: در 
حال حاضر کمبودی از این بابت نداریم البته قبل از ماه 
مبارک رمضان این مشکل وجود داشته که برطرف شد.
دبی��ر انجمن صنای��ع روغن نباتی درب��اره کمبود 
ظروف بس��ته بندی مانند بطری گف��ت: کمبود بطری 
مش��کلی بود که با آن دس��ت به گریب��ان بودیم اما، از 
حدود ۱۰ روز قبل با عرضه پتروشیمی تندگویان روال 
کمی به حالت عادی برگش��ته اما، هنوز مشکل به طور 
کامل برطرف نشده است. وی با بیان اینکه قیمت مواد 
بسته بندی در بازار آزاد حدود ۸۰ درصد افزایش داشته 
است، ادامه داد: به دلیل عرضه کم در بورس قیمت در 
ب��ازار آزاد افزای��ش یافت و، چون عرضه ب��ه اندازه نیاز 
واحد های تولیدی نبود ناچار به خرید از بازار آزاد بودیم 

که با قیمت باال میسر بود.  میزان

 شرایط ثبت نام در الگوی نوین
توسعه مشاغل خانگی اعالم شد

دبیرخانه س��تاد س��اماندهی و حمایت از مش��اغل 
خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرایط ثبت نام 

از الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی را اعالم کرد.
طرح ملی الگوی جدید توس��عه مش��اغل خانگی از 
جمله طرح های اش��تغال حمایتی ذیل برنامه اش��تغال 
فراگیر است که با نقش آفرینی سازمان جهاد دانشگاهی 
به عنوان نهاد واسط و تسهیل گر با هدف توانمندسازی و 
اتصال متقاضیان مشاغل خانگی به بازار فروش محصوالت، 
در هشت اس��تان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، 
خراسان ش��مالی، خراس��ان جنوبی، خراس��ان رضوی، 

چهارمحال و بختیاری و لرستان، در حال اجرا است.
براساس اعالم وزارت کار در الگوی جدید، افراد پس 
از ثبت ن��ام می توانند از خدمات و امکاناتی نظیر آموزش، 
مش��اوره و فروش محصوالت بهره مند شوند. متقاضیان 
راه اندازی مش��اغل خانگی که تمایل دارند فعالیت خود 
را براساس الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی راه اندازی 
کنند، می توانند به سامانه inhb.ir مراجعه و پس از کسب 

اطالعات بیشتر در سامانه ثبت نام کنند.  فارس

 سهم ۷۰ درصد لوازم ورزشی وارداتی
در کشور 
 رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم ورزشی با بیان 
اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد لوازم ورزشی وارد می شود، گفت: 
لوازم ورزشی تولید داخل کفاف بازار داخل را نمی دهد.

مرتض��ی حق پرس��ت اظهار ک��رد: در حال حاضر 
اعالم ش��ده مواد اولیه و ماشین آالت را می توان با ارز 
۴۲۰۰ وارد کنند، اما هنوز در بازار این موضوع نمایان 
نشده است. وی افزود: برخی از واردکنندگان از عرضه 
مواد اولی��ه خودداری می کنند و برخی دیگر با قیمت 
ارز آزاد آن را به فروش می رس��انند و مشکالتی است 

که وجود دارد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم ورزش��ی با بیان 
اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد لوازم ورزشی وارد می شود، گفت: 
لوازم ورزشی تولید داخل کفاف بازار داخل را نمی دهد. 
حق پرست درباره پوش��اک نیز تصریح کرد: برند ها اگر 
خواهان واردات پوش��اک هس��تند موظف هستند ۲۰ 
درص��د را در داخل تولید کنند و تعهد بدهند پس از ۲ 

سال ۵۰ درصد اجناس خود را صادر کنند.
وی ب��ا اش��اره به جلس��ات برگزار ش��ده در وزارت 
صنعت گفت: براس��اس جلس��ات برگزار شده در آینده 
نزدیک واردات کفش نیز همانند پوش��اک با محدودیت 
همراه خواهد شد و برند های مطرح باید در کشور تولید 
داشته باشند. حق پرس��ت با بیان اینکه تولیدکنندگان 
داخلی توانایی تولید کفش های ورزشی در داخل کشور 
دارند افزود: به دلیل اینکه حمایتی در این زمینه صورت 
نگرفته و تکنولوژی آن هم وارد نشده هنوز نتوانستند در 

این زمینه محصولی به بازار عرضه کنند.  میزان

 قیمت فروش گندم
برای نانوایی های یارانه ای تعیین شد

 قیمت ف��روش گندم برای نانوایی ه��ای یارانه ای 
۶۶۵۰ ریال و سایر متقاضیان ۹۰۰۰ ریال تعیین شد.

براس��اس این بخش��نامه به وزارتخانه های جهاد 
کش��اورزی، امور اقتصادی، صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از سوی معاون 

اول رئیس جمهور ابالغ شد.  فارس

بازگشت شاخص به ارتفاع ۹۵ هزار واحدی
ش��اخص ب��ورس و اوراق به��ادار ته��ران در پایان 
معامالت بیستمین روز خردادماه با ۱۶۱ واحد کاهش 

به پله ۹۵ هزار ۹۱۶ واحدی سر خورد.
در معامالت دیروز تعداد ۸۲۰ هزار و ۵۵۴ سهم اوراق 
بهادار به ارزش ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۹۹۷ ریال در بیش 

از ۹۸ هزار نوبت معامالتی داد و ستد شد.  سنا

اخبار

توزیع سیگار خارج از سامانه جامع تجارت قاچاق است
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور از تغییر ش��یوه توزیع 
س��یگارهای تولی��دی و وارداتی خب��ر داد و گفت: از امروز توزیع س��یگار اعم از 
تولیدی و وارداتی فقط از طریق سامانه جامع تجارت انجام می شود و توزیع خارج 

از این سامانه قاچاق تلقی خواهد شد.
علی اصغر رمزی افزود: حدود یک هزار توزیع کننده استانی در کشور فعالیت 

می کنند و همه این توزیع کنندگان مکلف هستند فعالیت های خود را در این سامانه 
ثبت کنند و توزیع خارج از این سامانه قاچاق تلقی و مجوز متخلفان باطل می شود.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود از ۱۰ تیرماه امسال توزیع کنندگان استانی فقط 
از طریق این س��امانه امکان دریافت س��یگار از تولیدکننده یا توزیع کننده سراس��ری را 
داش��ته باشند؛ به این ترتیب برخی تخلفات و حاشیه ها در سطح استان ها پایان یافته و 

همه فعالیت های توزیع کنندگان استانی نیز شفاف و تسهیل می شود.  ایرنا

دیدگاه دولتی
خرید تضمینی 2 میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم 
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا امروز ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن 
گندم از کشاورزان تحویل گرفته شده که تاکنون ۵۳ درصد بهای گندم پرداخت 

شده و ظرف ۴۰ روز صددرصد پول گندم کاران پرداخت می شود.
مرتضی حنان در مورد آخرین وضعیت خرید گندم خاطرنشان کرد: تا امروز 

۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کش��اورزان تحویل گرفته شده که اطالعات ۲ 
میلیون و ۵۷۰ هزار تن آن در سامانه ثبت شده است. 

وی اضافه کرد: ارزش گندم تحویل گرفته ش��ده ۳۴۰۰ میلیارد تومان است که ۵۳ 
درصد بهای گندم به ارزش یک هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان پرداخت شده است. 

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد منابع تامین پول گندم 
هم اینگونه توضیح داد که امسال از منابع تسهیالت بانکی محل هدفمندی یارانه ها و ردیف 

بودجه عمومی کشور برای پرداخت مطالبات گندم کاران استفاده می کنیم.  فارس

راه سبز
کاهش نرخ دالر با خروج آمریکا از برجام

 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام نرخ 
ارز نه تنها افزایش نداشت بلکه تا حدودی روند کاهشی پیدا کرد.

س��یدکمال س��یدعلی گفت: مق��ررات ارزی باید بازنگری ش��ود، چراکه در 
ماه های گذش��ته موضوع صرفا بحث سفته بازی و داخلی بود؛ اما اکنون با خروج 

آمریکا از برجام فشارهای بین المللی نیز به آن اضافه شده است.
وی با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز نه تنها افزایش نداش��ت بلکه 

تا حدودی روند کاهش��ی پیدا کرد، افزود: سیاس��ت های پولی و ارزی باید هرچه سریع تر در 
هر س��رفصل، مس��ائلی مانند منابع، مصارف، نحوه نقل و انتقال پول، نحوه فعالیت صرافی ها 
و بانک های��ی که می توانند نقل و انتقال پول را انجام دهند را مش��خص کند. همچنین باید 
کشورهایی که ارز حاصل از صادرات ما از آنها حاصل می شود و اینکه چه نوع وارداتی را می توان 

از همان مناطق انجام داد تا گردش منابع با کارمزدهای بیشتر صورت نگیرد.  مهر

جنب استانبول

شمارهمعکوسبرایاجرایطرحاستانداردهای۸۵گانه
باقی  خودرویی  ۸۵ گانه  استانداردهای  اجرای  طرح  دوم  فاز  اجرای  تا  روز   ۱۰ حدود 
می رسد  نظر  به  و  است  مطرح  رابطه  این  در  مختلفی  صحبت های  همچنان  و  است   مانده 
اختالف نظرهایی بین سازمان ملی استاندارد ایران با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز 
خودروسازان وجود داشته باشد. رئیس سازمان استاندارد در این زمینه می گوید:"آنچه 
که باید تاکید کنیم که استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تغییر نمی کند. مساله ای در ارتباط 
با استانداردهای اجباری و اختیاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که در 

ارتباط با این مساله شفاف سازی های الزم صورت گیرد.
۸۵ استاندارد خودرویی برای خودروهایی که از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶ وارد کشور 
رعایت  باید  تولید هستند  که در حال  نیز  و قطعا خودرویی  رعایت شود  باید  حتما  شوند 
استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی را در دستور کار قرار دهند، چراکه در غیر این صورت 
در آینده به مشکل بر می خورند. از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ نیز سازمان ملی استاندارد 
ایران کنترل و نظارت خود را در مورد خودروهایی که در داخل تولید می شوند آغاز می کند 

و خودروسازان تا تاریخ اشاره شده فرصت دارند تغییرات مورد نظر را اعمال کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این بود که تاریخ یکم دی ماه سال جاری به یکم 
دی ماه سال ۱۳۹۸ موکول شود و در این رابطه اختالف مفهومی بین این وزارتخانه و سازمان 
ملی استاندارد وجود داشت که در نهایت قرار شد از ابتدای دی ماه سال جاری بررسی و 
نظارت توسط سازمان ملی استاندارد آغاز شود و اگر خودروسازان نتوانند استانداردهای 

اعالم شده را پاس کنند با توقف خط تولید روبه رو می شوند."

نمای نزدیک ل گروه معیشت  ت������و چند صباحی اس��ت که بازار ا
انحصاری و بی نظارت خ��ودرو درگیر و دار گرانی 
بیش از حد شده اما نگاه خیره متولیان به دستان 
در حنا مانده از بدعهدی فرانسوی مانع از آن شده 

تا اقدام عاجلی در این زمینه صورت گیرد.
براس��اس اعالم کارشناس��ان در ح��ال حاضر 
شرایط قیمت گذاری خودرو در بازار به گونه ای شده 
ک��ه هرکس با توجه به معیاره��ای خود هر لحظه 
قیمت های جدید و قابل تأملی را به مشتریان اعالم 
می کند و دس��ت آخر چنان ش��ده که روز گذشته 
قیم��ت خ��ودرو در بازار های داخلی با رش��د قابل 
توجهی روبه رو ش��د اما نکته جالب این مساله روزه 

سکوت واحدهای نظارتی در این رابطه است.
برگ ه��ای تقوی��م تاری��خ صنعت خ��ودرو به 
خوبی به یاد دارد که همزمان با اعمال تحریم های 
ناجوانمردانه برعلیه ایران در دولت های پیش��ین؛ 
ش��رکت پژو فرانس��ه به عنوان یک��ی از بزرگترین 
شرکت هایی که سهم قابل توجهی از بازار ایران را 
از آن خود کرده است چطور پشت تولیدکنندگان 
ایرانی را خالی و هم پیمان با آمریکا مانع از اقدامات 
خودروسازی و ورود قطعات خودرو به کشور شد.

ام��ا نکته جال��ب در این بین آن ب��ود که این 
مساله هیچ گاه به درس عبرتی برای خودروسازان 
و متولی��ان اصلی کش��ور تبدیل نش��د و مجددا با 
روی کار آمدن مساله برجام، بار دیگر فرانسوی ها 
به دنبال س��هم خواهی از بازار ایران در این مسیر 
حرکت کرده و اینگونه وانمود کردند که پژو با عقد 
قرار دادهای متعدد آمده است تا برای همیشه در 
بازار ایران س��کنی گزیند اما در عمل چنین نش��د 
و همزمان با خروج آمریکا از برجام؛ این شرکت ها 
به اش��اره گوشه چشمی رخت بر بسته و بین قطع 
هم��کاری با ایران و از دس��ت دادن بازارهای آن و 
دوستی با آمریکا؛ گزینه دوم را برگزیدند. گزینه ای 
که تا پی��ش از این نیز کارشناس��ان و تحلیلگران 
نس��بت به آن بارها و بارها هش��دار داده بودند اما 

گوش هیچ متولی بدهکار نبود.

حال ه��م که در کنار این مس��اله و هش��دار 
چندباره دس��ت اندرکاران و متولی��ان درخصوص 
رش��د قیمت خودرو به جایی رسیده ایم که گویی 
افس��ار این بازار از دست ناظران و کنترل کنندگان 
آن خارج ش��ده و نمی توان با اقدامی عملی نسبت 

به بهبود این مهم امیدوار بود.

رینگ قیمتی خودرو
روز گذش��ته استپ وی رنگ مش��کی به دلیل 
عرضه محدود در بازار با افزایش ۸ میلیون تومانی با 
قیمت ۸۹ میلیون تومان، سمند ال ایکس با افزایش 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان با قیمت ۳۵ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش یک 
میلی��ون و ۵۰۰ هزار تومان با قیمت ۴۵ میلیون و 
۵۰۰ هزار توم��ان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳۸ میلیون و 

۵۰۰ ه��زار تومان و پژو ۲۰۶ صندوق دار با افزایش 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ۴۵ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان به فروش رس��ید. همچنین پژو ۲۰۰۸ 
ه��م در بازار با افزایش ۲۰ میلیون تومانی با قیمت 

۱۹۵ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
نکته قابل توجه در این میان آن اس��ت که این 
قیمت این خودروها در ش��رایطی افزایش یافته که 
امنیت و کیفیت آنها بدون تغییر بوده اس��ت. طبق 
آخرین آمار و اطالعات منتشر شده در فروردین ماه 
۱۳۹۷؛ تعداد ۴۰,۲۱۸ دس��تگاه خودرو تولید شده 
که ۹۹ درصد آن دس��ته خودروهای س��بک و یک 
درصد باقی مانده مربوط به خودروهای سنگین است. 
این دو گروه به ترتیب ۳۷ خودروی سبک و ۳ مدل 

خودروی سنگین مختلف را شامل می شوند.
طب��ق بررس��ی انجام ش��ده در م��ورد بخش 
خودروهای س��بک )رده بندی کیفی��ت وانت های 

داخل��ی( باکیفیت تری��ن آنه��ا تن��در۹۰ پی��کاپ 
)ایران خودرو( با سه ستاره کیفی و بی کیفیت ترین 
آنها وانت آریسان، وانت نیسان/وانت کارا دوکابین، 
با یک س��تاره کیفی هستند. در بخش خودروهای 
س��واری )رده بن��دی کیفیت خودروهای س��واری 
داخل��ی بیش��تر از ۱۰۰ میلی��ون تومان( نش��ان 
می دهد که باکیفیت ترین آنها پژو ۲۰۰۸، مزدا ۳، 
سوزوکی گرند ویتارا با چهار ستاره کیفی هستند 
و در رن��ج قیمت��ی ۵۰ ال��ی ۷۵ میلی��ون تومان؛ 
باکیفیت ترین خودروها بسترن آسا با چهار ستاره 
کیف��ی و بی کیفیت تری��ن خودروه��ای این بخش 
خ��ودرو لیفان X۶۰ اتوماتیک با دو س��تاره کیفی 
اس��ت. از س��وی دیگردر رنج قیمت��ی ۲۵ الی ۵۰ 

میلیون تومان باکیفیت ترین مربوط به رنو ساندرو، 
تن��در۹۰ پالس اتوماتیک، پ��ارس تندر، پژو ۲۰۷ 

اتومات با چهار ستاره کیفی است.
نکته قاب��ل توجه دراین میان رنج قیمتی کمتر 
از ۲۵ میلی��ون تومان اس��ت که عمده مردم با توجه 
ب��ه گرانی موجود و تورم حاصله درگیر آن بوده و به 
خودروهایی باالتر از این قیمت اعتنایی ندارند. طبق 
آمارهای موجود با کیفیت ترین خودروها در این رده 
س��ایپا X۱۳۱ محصول سایپا با دو ستاره کیفی قرار 
دارد در حالی که همین خودرو با مونتاژ پارس خودرو 
تنها ی��ک س��تاره دریافت ک��رده اس��ت.همچنین 
بی کیفیت تری��ن خودروه��ا در ای��ن رده مدل های 

مختلف سایپا پراید با یک ستاره کیفی است. 

سیاست روز افزایش قیمت در بازار خودرو را بررسی می کند؛

پای بی نظارتی روی پدال گرانی

آنا

با رشد 10 درصدی سود بازرگانی رخ داد؛
قاچاقچیانآرایشی،برندهاصلیافزایشتعرفهواردات

افزای��ش ۱۰ درصدی عوارض و س��ود بازرگانی واردات  ک��ش لوازم آرایش��ی در حالی به گمرکات ابالغ شده که سود خ�ط 
حاصل از این افزایش تعرفه احتماال به جیب قاچاق چیان خواهد رفت.

گمرک ایران طی بخش��نامه ای افزای��ش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی و 
سود بازرگانی لوازم آرایشی وارداتی را به گمرکات اجرایی ابالغ کرده است.

اصطالح آرایش��ی، بهداشتی طیف گسترده ای از کاالها را شامل می شود 
که البته لوازم آرایش��ی عمدتا در فصل ۳۳ کتاب مقررات صادرات و واردات 

طبقه بندی شده و حقوق ورودی آن ۲۶ درصد ارزش آن بوده است.
با توجه به اینکه این گروه جزو گروه کاالیی ۱۰ به حس��اب می آید، س��ود 
بازرگانی آن دو برابر بوده که در نتیجه حقوق ورودی لوازم آرایش��ی تا پیش از 
ای��ن مصوبه ۴۸ درصد ارزش بوده اس��ت و ۹ درصد نیز مالیات ارزش افزوده به 
آن اضافه می ش��د. به این ترتیب با افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی و سود 
بازرگانی این کاالها، واردات این کاال مشمول ۵۸ درصد حقوق گمرکی می شود.

افزای��ش میزان حقوق گمرکی واردات لوازم آرایش��ی براس��اس تصمیم 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در جریان رس��یدگی به الیحه بودجه 
۱۳۹۷ انجام شد که از ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس شورای اسالمی، ۱۵۰ 

رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به مصوبه فوق داده شد.
این در حالی است که طبق اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ۶۳ درصد 
لوازم آرایش��ی موجود در بازار به شیوه قاچاق تامین می شود. گذری بر بازار لوازم 
آرایشی کشور گویای آن است که بخش قابل توجهی از این بازار در دست کاالهای 
قاچاق اس��ت و مراکزی که به فروش لوازم آرایش��ی وارد شده از مجاری رسمی 
می پردازند قیمتی به مراتب بیش��تر ب��رای کاالی خود اعالم می کنند. بر همین 
اس��اس حتی بس��یاری از خریداران این بازار هم ترجیح می دهند برای پرداخت 

هزینه کمتر از کاالهایی که به شیوه قاچاقی وارد شده اند استفاده کنند.
معاون مدی��رکل مبارزه با قاچاق کاالهای ه��دف از تامین ۶۳ درصدی 
لوازم آرایش��ی به ش��کل قاچاق خبر داده و گفته که طبق برآوردهای انجام 
شده، قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در سال ۱۳۹۵حدود ۱.۵ میلیارد دالر 

بوده که از نظر مقدار، فراوانی باالیی دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فرآورده های شوینده، آرایشی و 
بهداشتی نیز در واکنش به این تصمیم مجلس شورای اسالمی گفته بود که به 
طور حتم تولیدکنندگان موافق افزایش گمرکی لوازم آرایشی نیستند، چراکه 
به موجب آن شاهد افزایش قاچاق و تاثیرات منفی در این بخش خواهند بود.

البته موضوع قاچاق لوازم آرایشی به ایران مربوط به دیروز و امروز نیست 
و همواره بخش اعظمی از واردات این محصوالت از طریق مبادی غیررسمی 

انجام شده است.  ایسنا

با وجود بحران آب ادامه دارد؛
صادراتچندمیلیوندالریآببرها

در س��ال ۹۶ بی��ش از ۸۶ ه��زار و ۱۵۲ تن خربزه با میانگین  ت ر قیمت هزار و ۱۶۶ تومان به ۲۵ کشور جهان صادر شده است.تج����ا
 بررسی صادرات محصوالت کشاورزی نشان می دهد که هرساله ارز قابل 
توجهی از این راه نصیب کشور می شود به طوریکه صادرات بخش کشاورزی 
و غذا در فروردین س��ال جاری به ۷۰۹.۲۹ هزار تن رس��ید که براس��اس آن 

۴۵۳.۳۴ میلیون دالر درآمد ارزی نصیب کشور شد.
این درحالی است که در میان اقالم صادراتی کشاورزی، محصوالت آب بر به 
عنوان یکی از مهمترین اقالم، حجم قابل توجهی از صادرات را به خود اختصاص 
داده و ارز قابل توجهی را نصیب کش��ور می کنن��د. در این میان خربزه یکی از 
محصوالتی است که با وجود آب بر بودن با حجم باالیی به کشور های مختلف 
جهان صادر می ش��ود. به طوریکه برخی از کارشناس��ان با درنظر گرفتن ارزش 
آب مصرفی برای تولید محصوالت با نیاز آبی باال در کش��ور معتقدند صادرات 

محصوالت آب بر در بحران کم آبی فعلی در کشور توجیه اقتصادی ندارد.
این نکته حائز اهمیت است که معموال در مناطق نسبتا کویری که دارای 
تابستانی طوالنی و گرم و غیررطوبتی است می توان کشت خربزه را انجام داد 
و براس��اس آخرین آمار ها س��طح زیر کشت خربزه سالیانه به حدود ۷۰ هزار 
هکتار می رس��د. بررسی ها نشان می دهد خراسان جنوبی مهمترین استان در 
کش��ت خربزه محسوب می شود و بعد از آن اصفهان، زنجان، قزوین و قم نیز 

سهمی در تولید این محصول دارند.
در این میان اغلب اس��تان هایی که با کمبود منابع آبی روبه رو هس��تند و 
در برخی موارد برای تامین آب شرب خود هم با مشکل روبه رو هستند حجم 
قابل توجهی از تولید محصول آب بری، چون خربزه را انجام می دهند. بررسی 
آمار گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می دهد که در این مدت بیش از ۸۶ 
هزار و ۱۵۲ تن خربزه از ایران به کشور های مختلف جهان صادر شده است.

الزم به ذکر است که با صادرات این حجم خربزه درآمد ۳۰ میلیون و ۹۳ 
هزار و ۶۵۲ دالری نصیب کشور شد که رقم ریالی آن بیش از ۱۰۰ میلیارد 

تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.
در ای��ن میان خربزه های صادراتی به ۲۵ کش��ور جهان از جمله آلمان، 

انگلستان، چین، ترکیه، سوئیس، دانمارک و مالزی صادر شده است.
هر کیلو خربزه با درنظر گرفتن رقم ریالی و حجم صادر شده در سال ۹۶ 
حدود هزار و ۱۶۶ تومان قیمت داش��ته است. با این تفاسیر در بحران کم آبی 
فعلی باید فکری به حال مصرف آب در بخش کشاورزی که بیشترین هدررفت 
آب را به خود اختصاص داده، شود و در این مورد حداقل کاری که می توان کرد 
جایگزین کردن کشت محصوالت کم آب بر به جای محصوالت با نیاز آبی باال و 

استفاده از روش های نوین آبیاری و کشت گلخانه ای است.  میزان

مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت اعالم کرد
تولید۱۰۲میلیوندستگاهلوازمخانگیدرکشور

مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از  توسعه تولی��د ۱۰۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دس��تگاه لوازم خانگی مسیر 
منتخب در س��ال گذشته خبر داد و گفت: حقوق ورودی این محصول از ۴۰ 

به ۵۵ درصد افزایش یافته است.
عباس هاش��می با اش��اره به اینکه آمار تولید لوازم خانگی منتخب س��ال 
گذشته، ۱۰۲میلیون و ۳۰۰ دستگاه در کشور است، گفت: آمار سال ۹۶ با توجه 
به قدرت خرید مردم، وضعیت بازار و مشکالت واحدهای تولیدی، یک میلیون و 
۱۰۰ دستگاه در سال ۹۶ بوده است. وی افزود: لباسشویی یک میلیون و ۹۰۰ 
هزار دس��تگاه ظرفیت تولید داشتیم که از این مقدار ۹۰۰ دستگاه تولید شد و 

همچنین  کولر آبی ۲ میلیون و ۳۰۰ دستگاه که ۸۰۰ دستگاه تولید داشتیم.
وی با بیان اینکه اهداف وزارت صنعت توانمندس��ازی واحدهای صنعتی 
است، گفت: حقوق ورودی لوازم خانگی را از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد افزایش 
دادیم؛ در عین حال، یکی از برنامه های وزارت صنعت حمایت از قطعه سازان 
است که باتوجه به اینکه ۳۰ تا ۳۵ درصد آمار واردات در صنعت لوازم خانگی 

گزارش شده است، سعی داریم تولیدات قطعه سازی را توانمندتر کنیم.
هاشمی افزود: از ۶ ماهه دوم سال ۹۶ تمامی لوازم خانگی در فهرست ماده 
۴ قانون حمایت از مص��رف کنندگان بردیم تا تمام محصوالت لوازم خانگی از 
شرکت های خارجی نمایندگی و خدمات پس از فروش داشته باشند تا واردکننده 

ضمن پرداخت حقوق دولت، بتواند خدمات پس از فروش داشته باشد.
وی گفت: بحث رقم قاچاق کاال تقریبی است و ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
رقم مش��خصی را اعالم نمی کند. در این میان البته در ۶ ماهه س��ال ۹۷ کد 

رهگیری برای کاالی لوازم خانگی تولیدات داخلی و قاچاق داده می شود.
همچنین حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی 
نیز درخصوص ظرفیت مصرف و میزان قاچاق لوازم خانگی در بازار ایران گفت: 
مصرف بازار ایران در لوازم های خانگی یخچال، یخچال فریزر و سای بای س��اید 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه، لباسشویی یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه، 
اجاق گاز ۷۰۰ هزار دس��تگاه، تلویزیون )وسایل صوتی و تصویری( ۲ میلیون 
دستگاه اس��ت. وی تصریح کرد: متاسفانه ۱۳ درصد قاچاق  کل کشور مربوط 

به لوازم خانگی است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره  به اینکه در کشور  
۲ براب��ر نیاز بازار، ظرفی��ت تولید تولید یخچال و لباسش��ویی داریم، افزود: 

متاسفانه ۸۰۰ هزار دستگاه یخچال به طور رسمی به کشور وارد می شوند.
غزنوی با اش��اره به اینکه در بحث اجاق گاز واردات کاالی خارجی نداریم، 
گف��ت: به دلیل کیفیت مرغوب اج��اق گاز ایران، رقبای خارجی توان رقابت با 

تولیدات داخلی این محصول ندارند.  صداوسیما

معاون وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد
تورم مسکن 12/5 درصد است 

نه ۳۴ درصد
معاون دفتر برنامه ریزی و اقتص��اد وزارت راه و  خونه به  شهرس��ازی با رد ت��ورم ۳۴ درص��د در بخش خونه 
مسکن، تورم ۱۲ ماهه این بخش را حدود ۱۲ و نیم درصد اعالم کرد.
  پروانه اصالنی با رد تورم ۳۴ درصد در بخش مس��کن، تورم 
۱۲ ماه��ه این بخ��ش را حدود ۱۲ و نیم درص��د اعالم کرد. وی 
گفت: نرخ رشد در بخش س��اخت در فروردین امسال ۱۵ درصد 
و در اردیبهش��ت ۱۵,۸ درصد افزایش یافته و نرخ رش��د شاخص 
دستمزد کارگران ساختمانی نیز ۸,۷ درصد افزایش داشته است.

اصالنی افزود: نهاده های تولید مسکن حدود ۲۴ درصد رشد 
داش��ته اس��ت. وی گفت: با توجه به اینکه بازار مس��کن در چند 

سال اخیر با رکود روبه رو بوده است بنابراین انتظار افزایش قیمت 
غیرمنتظره نیست.

معاون دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرس��ازی 
افزود: در س��ال ۹۶ میانگین افزایش قیمت مسکن ۵ درصد بود 
در حالی که در این س��ال نرخ ارز حدود ۸۰ درصد، س��هام ۲۴ 

درصد و خودرو حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
اصالن��ی گفت: در حالی که دیگ��ر دارایی های مالی افزایش 
قیم��ت می یابد، افزایش بهای مس��کن؛ غیرعادی نیس��ت و اگر 
قیمت مس��کن افزایش نیابد ارزش ثروت افرادی که تنها دارایی 
آنها مسکن است دچار کاهش شدید می شود. وی افزود: در سال 
۹۴ صدور پروانه س��اخت مس��کن ۴۹ درصد و سرمایه گذاری در 
این بخش ۱۷ درصد کاهش یافت اما اکنون در تعداد پروانه های 
ص��ادر ش��ده برای س��اخت مس��کن رش��د ۸ درص��دی و برای 

سرمایه گذاری در این بخش رشد ۲۰درصدی داریم.
اصالنی گفت: این نشان می دهد برای تشویق سرمایه گذاران 

در بخش مسکن برنامه هایی وجود داشته است.

وی درباره ش��اخص قیمت و اجاره نیز گفت: از س��ال ۸۰ تا 
کنون این ش��اخص بین ۱۵ تا ۲۶ درصد نوس��ان داشته که اوج 
تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن مربوط به سال ۸۶ است.

معاون دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرس��ازی 
افزود: در س��ال ۸۹ ش��اخص قیم��ت و اج��اره ۱۵ درصد و این 

شاخص برای فروردین امسال به ۱۹ درصد افزایش یافته است.
اصالنی درباره وجود حباب در قیمت مس��کن گفت: افزایش 
قیمت مس��کن بر اس��اس افزایش نهاده های س��اخت است و اگر 
حبابی نیز وجود داش��ته باش��د بس��یار کوچک است. وی با بیان 
اینکه در سال های ۹۲ تا ۹۶ به دلیل کنترل تورم بودجه خانوارها 
توانمند شد افزود: در این مدت وضع سود بانکی نیز بسیار خوب 

بود بنابراین تقاضای مسکن به تقاضای مؤثر تبدیل شده است.
اصالنی گفت: باید سیاس��ت های تش��ویقی تولی��د را هم پای 
سیاست های تشویقی تقاضا به کار گیریم. اکنون تقاضای مؤثر برای 
بخش مسکن مربوط به خانوارهای با درآمد متوسط به پایین است.

معاون دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرس��ازی 

با بیان اینکه تأمین منابع مالی برای بازار مس��کن بس��یار دشوار، 
زمان بر و پرهزینه اس��ت گفت: بازار توسعه یافته ای برای کمک به 
بازار پولی نداریم و حل مش��کل متقاضیان کم درآمد مس��کن در 

برنامه کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
اصالنی افزود: دیگر نمی توانیم برنامه ای مانند مسکن مهر را 
ایجاد کنیم زی��را منابع آن وجود ندارد. وی گفت: باید با کاهش 
نرخ تسهیالت، افزایش دوره بازپرداخت تسهیالت و افزایش سقف 
وامها به اقش��ار کم درآمد جامعه در تأمین مسکن کمک کنیم اما 

به دلیل تأمین نشدن منابع، این راهکارها عملی نشده است.
اصالنی اف��زود: راهکار تأمین مس��کن برای اقش��ار کم درآمد 
جامعه؛ برنامه های میان مدت مانند مسکن اجتماعی است. کنترل 
بازار اجاره بهای مسکن عملی نیست و بهترین راه؛ حمایت از عرضه 
و تقاضا در این زمینه است. معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت 
راه و شهرسازی افزود: به طور مستقیم می توان کمک هزینه ای را برای 
اجاره بهای خانوارها پیش بینی و از تسهیالت صندوق سپرده گذاری 

مسکن یکم برای بخش ساخت استفاده کرد.  ایسنا


