صنعت
تصویب
 20هزارمیلیارد
تومان تسهیالت
اشتغال زایی
در دولت

روزنامهاخبار صنعت سه شنبه14آذر 1397شماره 1067
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در جریان سفردولت به
استان سمنان گفت :تا آخر سال جاری  20هزار میلیارد تومان
تسهیالت اشتغال زایی از محل تبصره  18بودجه در اختیار
داریم و در سال  98هم با موافقت رییس جمهور عینا آمده
است .
رضا رحمانی در سفر به این استان ضمن بازدید از واحد
تولیدی سیم و کابل مغان در شهرک صنعتی شاهرود با
اشاره به دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری افزود :ایشان
تاکید کردند ،تولید داخلی جدی گرفته شود و رییس جمهور
هم بر این امر تاکید دارند و مدام پیگیری میکنند و بنده
نیز در این زمینه از روسای سازمانها انتظار دارم تولید ملی

 ۱۵میلیارد
یورو گم شد!

از مجموع حدود  ۲۸میلیارد یورو صادرات غیرنفتی
ایران در هشت ماهه نخست سال جاری ،تکلیف بیش از
 ۱۵میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات که بر اساس
قوانین قرار بوده به سامانه نیما بیاید مشخص نیست.
به گزارش ایسنا ،دولت با تغییر سیاستهای ارزی
خود از فروردین سالجاری تصمیم گرفت برنامهای
را اجرایی سازد که بر اساس آن صادرکنندگان و
واردکنندگان بتوانند ارز موردنیاز و صادرات خود را در
بازار ثانویه معامله کنند.
براین اساس قرار بود تا صادرکنندگان غیر نفتی ارز
صادراتی خود را در سامانه نیما به فروش برسانند و در
مقابل واردکنندگان نیز بتوانند برای تامین ارز موردنیاز
خود از طریق همین سامانه که نرخ ارز در آن پایینتر از
بازار آزاد بود ،اقدام کنند.
با اجرای این سیاستها ،به تدریج میزان ورود ارز
به این سامانه افزایش یافت ،اما معافیتهایی برای برخی

برنج ایرانی
گران شد
خارجی ارزان!

را تکلیف بدانند ،چراکه حفظ و توسعه تولید موجود یعنی
حفظ اشتغال موجود .
وی با اشاره به نهایی شدن الیحه بودجه سال  98در
دولت افزود :در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بسته تولید
و اشتغال را تدوین کردیم و در بودجه گنجاندیم و دولت
نیز علیرغم تاکید بر صرفه جویی در هزینه های جاری بر
بودجه تولید و اشتغال تاکید ویژه دارد و منابعی اختصاص
داده است .
رحمانی در ادامه تصریح کرد  :االن نمی پذیرم که واحد
فعالی سرمایه در گردش نداشته باشد و در این زمینه بانکها
باید همکاری کنند و منابع باید در تولید سرمایه گذاری شود .

به گفته وزیر صنعت منابع تبصره  18به پروژه های نیمه
تمام باالی  60درصد پیشرفت فیزیکی  ،طرح رونق تولید ،
نوسازی و بازسازی صنایع و تامین سرمایه در گردش اختصاص
می یابد و در این تبصره حتی یارانه هم پیش بینی شده و تفاهم
نامه هم امضا شده است .
شرکت سیم و کابل مغان با سرمایه گذاری حدود
 ۱۴۹۰میلیارد ریال ظرفیت تولید ساالنه  ۴۳هزار تن
انواع کابل آلومینیومی  ،انواع سیم متولی روکشدار انواع
سیم حرارتی و نسوز سیم و کابل برق افشان و کابلهای
انتقال برق را دارد که زمینه اشتغال حدود  ۴۰۰نفر را
فراهم کرده است.

شبکه توزیع کاال زیر ذرهبین وزارت صمت

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت گفت:
با ابالغ دستورالعمل رصد کاال ،زنجیره تجاری کشور و سامانه
تجارت داخلی ایران وارد فاز جدیدی شد.
به گزارش شاتا ،محمد قبله ،مدیرکل دفتر امور خدمات
بازرگانی وزارت صنعت،معدن وتجارت با اعالم این مطلب
افزود:این دستور العمل که در راستای اجرای مواد  5و  6قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
صادر شده است ،موجبات شفافیت بازار و رصد مویرگی کاالها از
حلقه ابتدایی تا حلقه انتهایی در شبکه توزیع را فراهم میآورد.
وی به اهمیت سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت:
سامانه جامع تجارت دو بخش سامانه تجارت فرامرزی و سامانه
تجارت داخلی را در خود جای داده است.
قبله با تاکید بر اینکه دستاورد چنین اقدامی شفافیت بازار
و ممانعت از سوء استفاده در دوره های خاص خواهد بود ،گفت:
با اجرای این دستورالعمل  ،نقشه حرکت کاال از مبادی تولید
یا واردات تا مبادی عرضه و مصرف روشن می شود و در نتیجه
عرضه خارج از شبکه ،احتکار و  ...موضوعیت خود را از دست
خواهد داد.
به گفته وی اهداف مهم این سامانه  ،ساماندهی اطالعات
و فرآیندهای ورود ،توزیع و عرضه کاال در زنجیره تجاری ،
فراهم کردن امکان رصد و کنترل موجودی کاالهای اساسی
و نظارت سیستمی جهت ممانعت از گران فروشی ،احتکار و
قاچاق کاالست.وی در پاسخ به این سئوال که کدام کاالها در
اولین گام مشمول این دستورالعمل خواهند بود؟ گفت :در این
دستورالعمل پیش بینی شده است کاالهای مشمول طرح رصد
کاال در زنجیره تجاری و ضوابط مرتبط با آنها از سوی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت تعیین و به اطالع فعالین تجاری برسد
از این رو اولویت بندی الزم در این بخش صورت گرفته و مراتب
اطالع رسانی خواهد شد.

صادرات بیش از  ۱.۸میلیارد دالری
در تجارت خارجی

صادرکنندگان در نظر گرفته شده بود که باعث شد به
اندازه انتظار ارز به این سامانه وارد نشود.
در همین راستا ،از نیمه مرداد دولت تصمیم گرفت
تا با لغو معافیتها ،همه صادرکنندگان ارزی را مجاب
کند که ارز خود را به جای محلهای دیگر در سامانه نیما
بفروشند تا عالوهبر تأمین ارز موردنیاز برای واردکنندگان،
ورود ارز به این سامانه را نیز افزایش دهد و از ایجاد
التهابات ارزی در بازار جلوگیری کند.
حجم ورود ارز حاصل از صادرات با اعمال این
سیاستها ،رفته رفته افزایش یافت ،اما فاصله زیادی با
آنچه انتظار میرفت وجود دارد.
بر اساس تازهترین آمار بانک مرکزی ،حجم معامالت
در سامانه نیما از نیمه مرداد ماه سال جاری تاکنون،
بیش از  ۱۰میلیارد و  ۵۰۰میلیون یورو بوده که در این
میان سهم ورود ارز حاصل از صادرات به این سامانه پنج
میلیارد و  ۶۲۴میلیون یورو بوده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت :کمبودی در بازار
وجود ندارد و تنها شاهد افزایش قیمت برنج ایرانی و کاهش
قیمت برنج خارجی هستیم.
محمد آقاطاهر در رابطه با وضعیت بازار مواد غذایی گفت:
در چند وقت اخیر قیمت رب گوجهفرنگی در سطح عمدهفروشی
افت کرده و برخالف گذشته که بازار این محصول دارای تب و
تاب خاصی بود ،شرایط آرامتری در بازار حاکم است اما با تمام
این تفاسیر قیمت رب در سطح خرده فروشی آنچنان تغییری
نداشته است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان کرد :در
روزهای اخیر مجوز صادرات رب گوجهفرنگی صادر شده که اگر
صادرات تنها براساس مازاد مصرف داخلی انجام شود ،مشکلی
در بازار رخ نخواهد داد در غیر این صورت افزایش قیمت رب

بانک مرکزی در ماههای گذشته توانست تا با اعمال
سیاستهای ارزی جدید ،بازار ارز را کنترل کرده و از التهابات
این بازار بکاهد؛ موضوعی که مورد تایید قریب به اتفاق
مسئوالن دولتی و فعاالن بخش خصوصی است ،اما در زمینه
برنامهریزیهای اقتصادی یک دست صدا ندارد و همه افراد و
نهادهای مرتبط با اقتصاد باید برای رشد آن بکوشند.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد اظهارات
اخیر مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی
است که گفته است تنها  ۵.۷میلیارد یورو به سامانه نیما
وارد شده که این رقم تنها حدود  ۲۷درصد ارز حاصل از
صادرات است.
کسرایی پور با اشاره به اینکه اکنون مبنای
قیمتگذاری گمرک ،نرخ ارز در سامانه نیما است ،گفته
است :بر اساس آمار هشت ماهه گمرک ،حدود ۲۷.۸
میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ،
 ۶.۴میلیارد یورو مربوط به میعانات گازی است و ۲۱.۴

گوجهفرنگی تکرار خواهد شد.
وی در رابطه با بازار برنج با تاکید بر اینکه بازار با کمبودی
مواجه نیست ،بیان کرد :شرایط عرضه برنج بسیار مناسب است
و تنها در پی انتشار اخباری مبنی بر صادرات برنج ایرانی قیمت
این محصول با افزایش  ۱۰درصدی مواجه شده است .در برنج
وارداتی نیز صدور مجوز واردات یک ماه زودتر از سالهای
گذشته و آغاز فرآیند واردات از ابتدای آذرماه ،افت قیمت برنج
وارداتی را به دنبال داشته است.
آقاطاهر با اشاره به اینکه اگر نیاز بازار حبوبات رفع نشود
نیاز به واردات احساس میشود ،یادآور شد :در بازار حبوبات
برخی از محصوالت توان رفع نیاز بازار داخلی را ندارد که از
این موارد میتوان به عدس و لوبیا اشاره کرد .البته واردات باید
براساس نیاز بازار انجام شود که مشکلی در زمینه خروج بیش از

میلیارد یورو نیز ارزش بقیه کاالهای صادراتی است.
به این ترتیب ،با توجه به اینکه  ۵.۷میلیارد یورو
ارزی بوده که از محل صادرات ایران وارد سامانه نیما
شده ۱۵.۷ ،میلیارد یورو از ارز صادراتی ایران که قرار بوده
وارد سامانه نیما شود ،بالتکلیف است و مشخص نیست به
کدام محل رفته است.
این موضوع را رئیسکل بانک مرکزی نیز بر آن
تاکید داشت که مابقی ارز حاصل از صادرات که قرار بوده
به سامانه نیما بیاید ،مشخص نیست به کجا رفته است.
البته بر اساس قوانین ،صادرکنندگان سه ماه فرصت
دارند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و شاید
این رقم تغییر کند ،از سوی دیگر ،بخشی از صادرات هم
به عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام شده است ،اما
نکته مهم این است که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵.۷
میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی
کشور بازنگشته است.

حد ارز و رکود کشاورزی در کشور رخ ندهد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از عدم کمبود
در بازار خبر داد و تاکید کرد :در پی مشکالت به وجود
آمده در فرآیند تولید روغن مایع و جامد ،میزان تولید
با نیاز بازار سنخیت ندارد و در کنار آن به دلیل فاصله
سود بسیار کم خرید عمده فروش و قیمت تعیین شده،
محصول روغن با قیمت بیشتری نسبت به قیمت درج
شده بر محصول در بازار عرضه میشود.
در روزهای اخیر تولیدکنندگان رب گوجهفرنگی مدعی
شدند که قیمت این محصول در حدود  ۲۰۰۰تومان کاهش
یافته ،اما به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی این
موضوع در سطح خردهفروشی تا به امروز احساس نشده
است.

بورس کاال می تواند به مرجع قیمتی زعفران دنیا تبدیل شود

بازارهای کالن مانند زعفران نیاز به روش های
معامالتی مدرن برای حضور در بازارهای جهانی دارد و
یکی از این بسترهای معامالتی مدرن بورس کاال است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم
تربت حیدریه در مجلس دهم ضمن تاکید بر امکان
مرجعیت تابلوی بورس کاالی ایران به عنوان مرجع
تعیین قیمت زعفران در بازارهای بین المللی و صادرات
این محصول ،مستمر بودن عرضه ها و حضور فعاالن این
حوزه در بازار جهانی را از شروط اساسی برای تحقق این
مساله دانست.
به گزارش (سنا) ،سعید باستانی در خصوص عرضه
زعفران در بورس کاال اظهار کرد :بازارهای کالن مانند
زعفران نیاز به روش های معامالتی مدرن برای حضور
در بازارهای جهانی دارد و یکی از این بسترهای معامالتی
مدرن بورس کاال است.

اخبار
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وی با بیان اینکه عرضه کاالها در بورس کاال به
عنوان یک بستر مدرن به نفع صنایع است ،ادامه داد:
عرضه زعفران با روش های معامالتی مدرن در بورس
کاال می تواند موجب ایجاد شفافیت در بازار ،افزایش
کیفیت و درجه بندی محصول و کشف قیمت واقعی
شود.
باستانی عنوان کرد :طی یک سال اخیر بازار
زعفران دچار تغییراتی شده و به جای معامله زعفران
در بازار سنتی ،این محصول در بورس کاال مورد دادوستد
قرار گرفته است که می توان این تغییر در روش های
معامالتی را دوران گذار از سنت ها به سمت مدرنیته
شدن دانست که حدود یکسال از آن می گذرد.
نماینده مردم تربت حیدریه ،مه والت و زاوه در
مجلس گفت :باید توجه داشت که تکمیل این دوره با
گذشت زمان امکان پذیر است؛ چراکه بخش عمده ای از

رئیس سازمان خصوصیسازی اعالم کرد:
ارزشگذاری مجدد سرخابیها

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره روند واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس گفت :به محض اینکه
مصوبه هیات وزیران در مورد دو باشگاه استقالل و پرسپولیس اصالح شود ،این دو باشگاه را بار دیگر ارزشگذاری
میکنیم و به مزایده خواهیم گذاشت.
در آخرین واکنشها به تازگی برخی قیمت پایه برای این دو باشگاه عنوان کرد هاند که در این باره
علی اشرف عبداهلل پوری حسینی اظهار کرد :آن قیمتها گمانهزنی بوده و از آنجا که فعال مصوبه جدیدی
از طرف هیات وزیران برای خصوصیسازی دو باشگاه اعالم نشده ،کار کارشناسی در این مورد صورت
نپذیرفته است.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه در سالهای گذشته قیمتگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس صورت
گرفته است ،نمیتوان به آن قیمتها استناد کرد ،چرا که شرایط اقتصاد با گذشت سالها تغییر کرده و آن
ارزشگذاریها دیگر اعتبار ندارد.
پوریحسینی تاکید کرد :سازمان خصوصیسازی به محض دریافت مجوز این آمادگی را دارد که این دو
باشگاه را ارزشگذاری و آگهی آن را درج کند .بعد از طی این مراحل این دو باشگاه با قیمت پایه مشخص که
در ارزشگذاری به دست آمده به مزایده گذاشته میشوند.
مدتی است که برای چندمین بار موضوع خصوصیسازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس سر زبانها افتاده،
اما این بار ظاهرا موضوع جدی است و این دو باشگاه به زودی باید در سازمان خصوصیسازی به مزایده گذاشته
شوند.
موضوع از یک نامه شروع شد؛ چند هفته پیش وزیر ورزش نامهای به رئیس جمهوری نوشت و خواستار
واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی شد .حسن روحانی نیز در پاسخ به این نامه ،با
واگذاری سرخابیها به بخش خصوصی موافقت کرد .اما چند سال پیش هیات وزیران مصوبهای داده بود که
طبق آن ،این دو باشگاه ،فرهنگی اعالم شده بودند و بر اساس قانون ،بنگاههای فرهنگی از خصوصیسازی معاف
هستند.در نتیجه طبیعی است که برای پیگیری روند خصوصیسازی دو باشگاه پرسپولیس و استقالل باید مصوبه
قبلی هیات وزیران لغو و مصوبه جدیدی اعالم شود تا این دو باشگاه از طریق سازمان خصوصیسازی به مزایده
گذاشته شوند.

کشاورزان ،خرده مالک هستند که برقراری ارتباط همه
آنها با بورس با گذشت زمان اتفاق می افتد و الزم است
فرهنگ سازی بیشتری در این حوزه صورت گیرد تا این
گذار به موفقیت کامل برسد.
وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد سرعت
بورس کاال در این دوره گذار ،قابل توجه است،
خاطرنشان کرد :بورس کاال تاکنون با جذابیت های
موجود توانسته است بسیاری از نیازهای بازار را تامین
کند و قیمت های کشف شده در بورس از طریق فضای
مجازی ،هر روزه و به سرعت در حال انتقال به فعاالن
این بازار است.
باستانی یادآور شد ،بیش از نیم قرن است که روش
سنتی در بازار زعفران حاکم بوده و این طبیعی است که
برای تغییر در سازوکار معامالت نیاز به زمان باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در

خصوص امکان پذیر بودن حضور بورس کاال به عنوان
مرجع تعیین قیمت زعفران در بازارهای بین المللی
گفت :حتما این اتفاق می تواند امکان پذیر باشد؛ چرا
که پیش از این برای کاالهای دیگر که سهم کمتری
از محصول تولیدی در دنیا را داشته ایم ،این اتفاق به
کمک بورس کاال رخ داده و بطور قطع برای زعفران که
یکی از محصوالت شناخته شده و استراتژیک کشورمان
محسوب می شود و سهم عمده ای در تولید آن را در
دنیا در اختیار داریم ،می تواند شرایط الزم فراهم شود
تا بورس کاال به عنوان مرجع تعیین قیمت زعفران در
دنیا معرفی شود.
به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی ،مستمر بودن عرضه ها و حضور فعاالن این حوزه
در بازار جهانی به همراه تقویت ارتباط با بورس های بین
المللی ،از شروط اساسی برای تحقق این مساله است.

 ۹۳دالل ارز و سکه با حسابهای نجومی
به زندان افتادند

رییس پلیس پایتخت از زندانی شدن  ۹۳دالل ارز و سکه با حسابهای نجومی خبر داد.
سردار حسین رحیمی ،رییس پلیس پایتخت در حاشیه طرح رعد  ۱۹در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه
در این طرح  ۲۵۴حکم قضایی به مرحله اجرا درآمد ،اظهار داشت ۳۹ :نفر از محکومان فراری دستگیر شدند.
وی ادامه داد :در این طرح  ۶۳۱سارق و مالخر دستگیر شدند و هفت هزار و  ۲۲۰فقره اموال سرقتی کشف شد.
همچنین در این طرح  ۱۴۱دستگاه خودرو ۹۰ ،دستگاه موتور سیکلت کشف شد.
رییس پلیس پایتخت با بیان اینکه در این طرح هزار و  ۶۹پرونده سرقتی کشف شده است ،گفت :در این طرح
 ۳۵باند متالشی شد.
سردار رحیمی گفت :ارزش اموال مکشوفه هفت میلیارد و  ۶۰۲میلیون تومان است.
وی ادامه داد :از کل سارقان دستگیر شده در این طرح  ۳۲۴نفر سابقهدار و  ۳۰۷نفر برای بار اول دستگیر شدند.
رییس پلیس پایتخت با اشاره به مبارزه با قاچاق کاال اظهار داشت :در این مرحله از طرح رعد  ۴۹پرونده تشکیل
شده است که در همین راستا  ۳۲نفر دستگیر شدند؛ تعداد کل اموال مکشوفه  ۷۰۹هزار و  ۳۴۵مورد بوده است.
سردار رحیمی ادامه داد :در این طرح  ۶باند قاچاق کاال متالشی شد؛ ارزش اموال مکشوفه در این طرح  ۱۶میلیارد
و  ۸۱۰میلیون تومان بوده است.
وی گفت :در این طرح  ۱۷کیلو مواد مخدر کشف شده است و در این راستا  ۱۹۳نفر خرده فروش مواد مخدر
دستگیر شدند.
رییس پلیس پایتخت ادامه داد :در این طرح  ۳۷۰معتاد متجاهر جمعآوری و  ۴باند مواد مخدر متالشی شدند.
سردار رحیمی گفت :در این طرح ده قبضه سالح شکاری و  ۴۳سالح سرد کشف شده است.این طرح نسبت به
دیگر طرحها موفقیت بیشتر داشته است.
وی با اشاره به اینکه پایان کار دالالن ارز و سکه خیابانی است ،گفت :با تالش و اقدامات اثرگذار پلیس پس از ۳۰
سال دالالن ارزی در چهار راه استانبول ،منوچهری و میدان فردوسی جمعآوری شدند.
او با بیان اینکه بالغ بر  ۹۳نفر از دالالن با حساب های نجومی به زندان افتادند ،گفت :از ابتدای برخورد پلیس با
دالالن ارز و سکه  ۴۰۰نفر دستگیر شدند که با برخورد قاطع دستگاه قضا  ۹۳نفر به زندان رفتند.

آخرین وضعیت مبادالت در تجارت خارجی نشان از
صادرات بیش از  ۱.۸میلیارد دالری در یک روز دارد .چین در
صدر کشورهای طرف واردات و صادرات قرار است.
بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران از این
حکایت دارد که حدود یک میلیارد و  ۸۴۵میلیون و ۲۳۹
هزار و  ۳۲۷دالر صادرات انجام شده است .چین ،ترکیه و
عراق سه کشور اولی هستند که عمده صادرات به آنها انجام
شده است .در بین کاالهای صادراتی ایرانی گاز طبیعی مایع
شده و همچنین دو محصول پتروشیمی (پلی اتیلن و متانول)
سه کاالی اول هستند.
اما در مقابل حدود  ۱۶۳میلیون و  ۵۳۸هزار و  ۷۷۲دالر
واردات در روز دوشنبه هفته جاری انجام شده که چین ،امارات
و ایتالیا در صدر کشورهایی قرار دارند که از آنها کاال وارد
شده است .واحدهای هواساز ،اجزا و قطعات توربینهای بخار و
همچنین اکسید آلومینیم سه کاالی اول وارداتی هستند.
در بخش سوم تجارت خارجی و در حوزه ترانزیت نیز
حدود حدود  ۱۶میلیون و ۱۲هزار و  ۴۷۲دالر کاالی ترانزیتی
ثبت شده است.
چین ،امارات و عراق سه کشور اول محل کاالهای ترانزیتی
بوده و روغن سبک ،گوگرد و وسایل نقلیه در صدر این تجارت
قرار گرفته اند.

حمایت وزارت کشاورزی
از چاههای غیرمجاز!

دبیر اجرای طرح تعاد لبخشی آ بهای زیرزمینی شرکت
مدیریت منابع آب ایران گفت :با توجه به تاثیر منفی وجود
چا ههای غیرمجاز در وضعیت منابع آبی ایران ،الزم است
تا نگا ههای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی به چا ههای
غیرمجاز برداشته شود و یک عزم ملی برای مقابله با این
چا هها بهوجود آید.
عبداهلل فاضلی اظهار کرد :دستگاههایی مانند وزارت جهاد
کشاورزی که بیرون گود نشستهاند و میگویند وزارت نیرو باید
چاههای غیرمجاز را پر کند ،اما از برخی چاهها حمایت میکنند،
باید به این رفتار دوگانه خود خاتمه ببخشند.
وی افزود :زمانی که ما میخواهیم یک چاه اکتشافی در
دشت بزنیم ،به جرم تغییر کاربری امور اراضی وزارت جهاد
کشاورزی مانع ما میشود ،اما چاههای غیرمجازی که در
زمینهای زراعی ساخته میشود ،بعضا مورد حمایت وزارت
جهاد کشاورزی قرار میگیرد.
دبیر اجرای طرح تعادلبخشی آبهای زیرزمینی شرکت
مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر این مساله که باید به تمام
چاهها به یک دید نگاه شود و وزارت جهاد کشاورزی در مقابل
ایجاد این چاهها نیز بایستد ،تصریح کرد :اگر صاحبان چاه
احساس کنند که سازمان محیط زیست ،وزارت جهاد کشاورزی
و وزارت نیرو بهعنوان متخلف به آنها نگاه میکنند ،جرات
تکرار این جرم را ندارند ،بنابراین باید به چاههای غیرمجاز
بهعنوان یک تخلف در تمام دستگاههای دولتی نگاه شود.
علیرغم اینکه سال گذشته ،شورای عالی آب برای وزارت
جهاد کشاورزی تکلیف گذاشت تا با طرح تعادلبخشی همکاری
کند ،اما طبق اعالم شرکت مدیریت منابع آب ایران ،آنطور که
باید شاهد همکاری این وزارتخانه نیستیم و بعضا کارشکنیهایی
نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای پیشبرد این طرح ایجاد
میشود.
واکنش تمسخرآمیز مدیر کارخانه لبنی به جریمه  ۷۰میلیاردی تعزیرات:

به گرانفروشی ادامه میدهیم

مدیر یکی از کارخانههای تولید محصوالت لبنی گفت:
چون امکان اعمال نرخگذاری سازمان حمایت وجود ندارد ،به
گرانفروشی ادامه میدهیم.
به گزارش تسنیم  ،سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان
تعزیرات حکومتی گفت :یک تیم گشت مشترک تعزیرات
حکومتی با همراهی نمایندگان سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت و
بازرسی کل کشور با مراجعه به یک کارخانه لبنی ،به بررسی
وضعیت تخلفات پرداختند.وی افزود :پس از چند ساعت
کارشناسی نمایندگان سازمان حمایت و وزن کشی محصوالت
تولیدی این کارخانه ،تخلف گرانفروشی شیر و سایر لبنیات در
این کارخانه به ارزش  68میلیارد ریال محرز و پرونده به شعبه
بدوی برای صدور حکم ارجاع شد.رایگانی تصریح کرد :وزن اقالم
تولیدی در این کارخانه نیز بررسی شد و خوشبختانه تخلف کم
فروشی مطرح نبوده است.امید شهرآبادی رئیس شعبه بدوی
حاضر در این گشت ،گفت :برابر قانون ،این کارخانه به پرداخت
 5برابر ارزش ریالی تخلف مکشوفه محکوم می شود و اگر سابقه
تخلف نیز موجود باشد که به اقرار مدیرعامل این شرکت ،پیشتر
هم پرونده تعزیراتی داشته اند؛ این جریمه تا  70میلیارد تومان
نیز قابل افزایش است.
براساس این گزارش ،مدیرعامل این شرکت اذعان داشت
که با توجه به گرانی شیر خام و مواد اولیه برای تولید لبنیات،
امکان اعمال نرخ گذاری تعیین شده از سوی سازمان حمایت،
قابل انجام نیست و همچنان این تخلف گرانفروشی ادامه خواهد
داشت.

