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اقتصادی

پیشواز شرکتهای ریلی برای افزایش قیمت بلیت قطار!

طی هفتههای گذشته مسئله افزایش یافتن بلیت قطار در بسیاری از سفرها و مسیرها مورد
اعتراض مسافران قرار گرفته بود و حتی نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن اعتراض کردند.
به گزارش ایسنا ،در شرایطی که همه مسئوالن و متولیان بر افزایش نیافتن قیمت بلیت قطار
تاکید دارند و میگویند مسافران تنها باید  ۲۵درصد قیمت صندلی خالی را بپردازند ،مقایسه
نرخهای کنونی با ماههای گذشته نشان از افزایش دو برابری قیمت آن دارد.

کارگری

گردشگری
در سالی که گذشت

ادامه از صفحه اول:
به هرحال امید داریم با تشــکیل فراکســیون
زیرساختهای فرهنگی ،سیاحتی ،گردشگری و
نمایشگاهی در مجلس شورای اسالمی و امید به
داشتن سالی پر بار در این صنعت داشته باشیم
چون لزوم حمایت قاطع از صنعت نمایشگاهی
کشــور یکی از دســتاوردهای مهم بند( دهم)
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میباشد یکی
از راهکارهای دستیابی به میانگین رشد ،توجه به
توسعهاقتصادیصادراتغیرنفتی،تقویتتجارب
خارجــی و توجه حمایت همهجانبه از صنعت
گردشــگری و نمایشگاهی اســت که ارزآوری
ســودمندی را به همراه خواهد داشت .ما مراکز
دید دیدنی بینظیری داریم که نمونههای آن در
دنیــا وجود ندارد که برای جهانیان زیبا و به یاد
ماندنی است از خزر تا ارس تا خلیجفارس تا کویر
زیباییزدتادشتهایزیبا.بیاییمبرایگردشگری
برنامهریزی داشته باشیم و سرمایهگذاری کنیم
ضرر نخواهیم کرد بلکه سود هم خواهیم کرد.
بهفکر حفظ منابع خدادادی کشورمان باشیم و
برای نسلهای آینده چیزی به یادگار بگذاریم.

مسئولیتمتقابلشهروندان
و حکومت در انتخابات ۱۴۰۰
ادامه از صفحه اول:
بند  ۸اصل  ۳قانون اساسی بر «مشارکت عامه
مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی» ،مورد تاکید واقع شده
است .بند دوم همین اصل ،بر «باال بردن سطح
آگاهی عمومی» تاکید دارد .نکته حایز اهمیت
دروظیفهمتقابلحکومت،بهنظرمیرسدایجاد
فرصت الزم حداقل شش ماهه برای آنچه در
اصل  ۳به آن اشاره شده که «دولت جمهوری
اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف
(که در بند  ۲قانون اساسی اشاره شده است)،
همه امکانات برای (مشارکت عامه مردم) را به
کار برد»؛ میباشد .به روایتی دیگر ،حکومت
زمینه مشارکت حداکثری را ایجاد کند .این
امکان،فقطبافراهمکردنفرصتکافیحداقل
شش ماهه برای نامزدها ،برای تعامل و ارتباط
با عامه مردم میسر است که به نظر میرسد؛
با توجه به نظر مجلس شورای اسالمی برای
تعیین قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری
ومتعاقب ًاتاییدشوراینگهبانواحتماالچندبار
رفت و برگشت برای تصحیح و یافتن مخرج
مشترک بین مجلس شورای اسالمی و شورای
نگهبان؛ فرصت الزم برای نامزدها در تعامل
با مردم میسر نباشد و ظاهرا نخواهد بود .اگر
حکومت خواهان شرکت حداکثری مردم در
انتخابات ریاست جمهوری است؛ مردم هم
متقاب ً
ال خواهان فراهمکردن زمینه ایجاد شور
و شوق و شنیدن نقطه نظرات نامزدها ،توسط
حکومت برای انتخابات ریاست جمهوری
است .اگر یک ماه تعطیالت آخر ماه اسفند و
دو هفته اول فروردین را از فرصت انتخاباتی
کم کنیم و ثبت نام نامزدها اواخر اردیبهشت
باشــد و انتخابات هــم در روز  ۲۸خرداد
برگزار شود؛ ظاهرا به تنها چیزی که اهمیت
داده نمیشود؛ فرصت تعامل بین نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری با مردم است و این
در حالی است که محک و توجه به؛ «مردم و
مشارکت حداکثری» است .همانطور که اشاره
شد در اکثر کشورها نامزدها به «درب منازل»
مردممیروند؛امامشخصنیستباثبتنامبین
روزهای  ۲۱تا  ۲۵اردیبهشت  ۱۴۰۰نامزدها،
و سپس انتخابات روز  ۲۷خرداد  ،۱۴۰۰فقط
فرصت یک ماهه ،بین ثبــت نام نامزدها و
سپس اخذ تایید شورای نگهبان برای حضور
در رقابت ریاســت جمهوری؛ اصال وقتی
برای تعامل بیــن نامزدها و مردم که به گفته
بنیانگذارانقالباسالمی«ولینعمت»هستند؛
باقی بماند و مانده باشد! تصمیم گیرندگان
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به عنوان
حکومت؛ باید وظیفه متقابل خود در رعایت
حق و حقوق مشروع شهروندی را ارائه کنند
و فرصت الزم در اختیار نامزدها و مردم برای
تعامل و ارتباط فراهم کنند و قطعا مردم هم به
وظیفه متقابل در مقابل حکومت عمل خواهند
کرد .اگر قرار باشــد دولت  ۱۴۰۰بر مبنای
«گام دوم انقالب» سیاستگذاری کند؛ باید
در تنظیم برنامهها به صورت «علمی» فرصت
الزم در بهرهبرداری از «خرد جمعی» و «اجماع
نخبگان» برخوردار باشد .این فرصت فقط از
طریق ارکان حکومتی یعنی؛ مجلس شورای
اسالمی و شورای نگهبان میسر و فراهم خواهد
بود .دنیا به انتخابات  ۱۴۰۰به عنوان کشوری
که ارائهدهنده الگوی مترقی اســت؛ توجه
میکند و بر مبنای درصد مشارکت مردمی
مورد توجه قرار خواهد داد .لذا مناسب است
فرصت الزم برای تهییج مشارکت مردمی به
نامزدهای انتخابات  ۱۴۰۰ریاست جمهوری
داده شود.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران:

قانون نگفته فقط یک بار
در سال دستمزد تعیین شود!

دبیرکل کانــون عالی انجمنهــای صنفی
کارگــران با بیان اینکه منعــی برای تعیین
دستمزد بیش از یکبار در سال وجود ندارد،
ابراز امیدواری کرد :طــرح افزایش دوبار در
سال حقوق کارگران به جهت اثرگذاری الزم
هر چه زودتر از جانب نمایندگان مجلس به
نتیجه برسد تا جامعه کارگری از آثار و برکات
این طرح بهرهمند شوند.
هادی ابوی در گفتگو با ایســنا ،درباره طرح
افزایش دوبار در سال حقوق کارگران اظهار
کــرد :در قانون منعی برای اینکه دســتمزد
بیــش از یک نوبت در ســال تعیین شــود
وجود ندارد و اساســا چنین چیزی در قانون
گفته نشده است بنابر این نمیتوانیم تعیین
دســتمزد کارگران را تنها مربوط به انتهای
سال بدانیم.
وی ادامــه داد :ممکن اســت تفســیرها و
برداشتها از قانون متفاوت باشد ولی منظور
از عنوان «همه ســاله» این نیست که حتما
باید یکبار در سال مزد تعیین شود و طرحی
که مجلس به منظور افزایش دوبار در ســال
حقوق کارگران در دستور کار و پیگیری دارد
به این دلیل است تا چنانچه شرایط اقتصادی
کشــور ایجاب کرد و ناگزیر به گرفتن چنین
تصمیمی بودیم به افزایش دستمزد بیش از
یک نوبت در سال اقدام کنیم.
دبیرکل کانــون عالی انجمنهــای صنفی
کارگران با تاکید بر بنــد دو ماده  ۴۱قانون
کار اظهار کرد :بر اســاس ایــن بند تعیین
ســبد معیشت کارگران باید به گونهای باشد
که نیازهای حداقلی معیشــت یک خانوار را
پوشــش دهد ،یعنی بخشــی از هزینههای
معیشت کارگران از این طریق جبران شود.
ابوی گفت :وقتی در تمام ســطوح اقتصادی
بــا کرونا درگیریم و قیمت کاال و خدمات در
حال تغییر است ،نمیتوان انتظار داشت که
حقوق کارمندان و کارگــران ثابت بماند .یا
باید قیمتها تعدیل و تثبیت شــود یا اینکه
حقوقها متناســب با رونــد تغییر قیمتها
افزایش یابد .در مورد کارگران که افزایشــی
صورت نگرفت و در مــورد برخی کارمندان
حقوقها را باال بردند یا غیر رســمی به اسم
رفاهیــات مبلغی واریز کردنــد ولی آیا این
افزایش درحدی بود که هزینههای ناشــی از
تغییر قیمتها را جبران کند؟
این مقام مســئول کارگری ابــراز امیدواری
کرد :با توجه بــه رایزنیهای صورت گرفته با
نمایندگان مجلس ،طرح افزایش دوبار در سال
حقوق کارگران هرچه سریعتر به نتیجه برسد
و به شورای عالی کار ابالغ شود تا هم اثرگذاری
الزم را داشته باشد و هم جامعه کارگری از آثار
و برکات این طرح بهرهمند شوند.
ابــوی در پایان به منظور برقــراری توازن و
اصــاح ترکیــب اعضای شــورای عالی کار
پیشــنهاد کرد :یک نفر از تعداد نمایندگان
کارفرمایی و دولت کم و یک نماینده مجلس
به ترکیب شورای عالی کار اضافه شود.

مسکن

با ۵۰۰میلیون تومان میتوان
در تهران خانه خرید؟

با وجود آنکه متوسط قیمت خانه در پایتخت
به متری  ۲۸.۳میلیون تومان رســیده و در
محلههای میانی و شمالی تهران کف قیمت
واحدهــای مســکونی حدود یــک میلیارد
تومان است در برخی محلههای جنوبی مثل
خاورشــهر ،تقی آباد ،عالئین ،دولت خواه و
عباس آبــاد (منطقه )۲۰میتــوان با حدود
۵۰۰میلیون تومان خانه دار شد.
به گزارش ایســنا ،هنوز در برخی محلههای
پایتخــت قیمتها کمتر از متری  ۱۲و حتی
کمتر از  ۱۰میلیون تومان است.

ساماندهی
معیشتمرزنشینان
ادامه از صفحه اول:
همچنین بر اســاس آموزههای دینی ،قانون
اساســی ،ارزشهــای انســانی -اخالقی و
در راســتای منافع ملی وامنیت ملی کشور،
حداقل حقوق انها که تأمین معیشــت است
باید مورد توجه قرار گیرد.
این مهم مستلزم وجود اراده در سطح کالن و
ملی ،همچنین برنامه ریزی کوتاه مدت ،میان
مدت و بلندمدت و اجرای آن با درنظر گرفتن
شرایط خاص این مناطق است .براین اساس
پیشنهاد میشود؛ ضمن این که در کوتاه مدت
تمهیداتی برای امر ار معاش آنها اندیشیده
شود به طور اساسی و جامع و براساس اصول
اســتاندارد وپذیرفته شــده علم توسعه و با
اســتفاده از تجربیات موفق جهانی برای حل
ایــن معضل ملی برنامه ریــزی بهینه و دراز
مدت شود.

بعد از چهــار ماه کشــمکش و به توافق نرســیدن
دستگاههای مختلف بر سر اســتاندارد  ۱۲۷برنج که
منجر به ترخیص نشدن انواع محمولههای برنج وارداتی
و دپو شده در بنادر شده ،در نهایت کار به دفتر ریاست
جمهوری کشیده شد و وزیر صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) طی نامهای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تمدید
بهتعویق افتادن اجرای استاندارد  ۱۲۷برنج تا پایان ماهرمضانشده
است .به گزارش ایسنا ،حجم برنجهای دپو شده در گمرک و بنادر

مکاتبه وزیر صمت با جهانگیری برای تعیین تکلیف برنجهای دپو شده

تا آبان امسال به بیش از  ۲۰۰هزار تن رسید که در
رابطه با ترخیص آن چنین حاشیههایی نیز ایجاد شد؛
به طوری که صاحبان کاال به دالیلی از جمله تامین
نشدن ارز امکان ترخیص نداشته و حتی اعالم کردند
که کاالها تا مرز فاســد شدن هم پیش رفته است،
ولی سرانجام بعد از رایزنیهای صورت گرفته این مشکل برطرف و
ترخیص برنجهای وارداتی از سر گرفته شد .بررسی آخرین وضعیت
موجودی برنج در گمرکها و بنادر نشان میدهد که تا  ۱۸بهمن

امسال  ۷۵.۱هزار تن برنج موجود بوده است .همچنین بررسی آمار
 ۱۰ماهه حاکی از کاهش حدود  ۳۹درصدی واردات برنج اســت.
از طرف دیگر برنجهای وارداتــی از جمله اقالم دریافتکننده ارز
 ۴۲۰۰تومانی بود که از ابتدای سال جاری از دریافت ارز ترجیحی
کنار گذاشــته شــد و تامین ارز آن با نرخ سامانه نیما که حدود
نرخ بازار آزاد است ،انجام میشود؛ بنابراین به نظر میرسد مجموع
این شرایط باعث شده قیمت برنج وارداتی نسبت به دی ماه سال
گذشته تا  ۱۴۸درصد افزایش پیدا کند.

رضا الهیاری ،کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «آفتاب یزد»
در خصوص وضعیت حاکم بر صدور استانداردهای زیستمحیطی مدعی شد:

موتور شاهین موتور توسعه یافته پراید است پس آالیندگی دارد
آفتاب یزد در این باره با سید محمد مهدی میرزایی قمی رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفتگو کرده است

آفتاب یــزد -گروه اقتصادی ۱۰ :روز پیش وقتی گزارش «پای
محیط زیســت روی پدال ترمز خودروسازان بزرگ» را در «آفتاب
یزد» منتشر کردیم؛ قول دادیم که این موضوع را پیگیری خواهیم
کرد .خواه خوشایند ســازمان محیطزیست و خودروسازان باشد یا
خیر !..البته کشــمکش خودروســازان و متولیان محیطزیست در
رســانهها هیچ وقت محدود به مورد آخری که ادعایی مبنی برعدم
دریافت مجوز خودرو «شــاهین» از محیطزیست بود ،نبوده است.
اگرچه در این خصوص یکی از عجایب تاســف بار سکوت ادامهدار
ســازمان محیطزیست در پیگیری حقوق سالمتی مصرفکنندگان
بــه معنای واقعــی کلمه و نه ســطحی و نمادین نیز بوده اســت.
کما اینکه هنــوز خودروهای آلودهزا مانند «پرایــد» یا بدتر از آن
موتورســیکلتهای آلــودهزا و غیرایمن (هم بــه لحاظ صوتی ،هم
دودزا و هم بصری) در ســطوح پیادهروها و میانه چهارراهها چهره
تهران را زشــت و بدترکیب کرده اســت .در واقع آنچه (به شهادت
مســتندات مشــهود در خیابانها) جزو حقوق حداقلی شهروندان
تهران و گردشــگران مسافر تهران نیســت؛ ایجاد جلوهای معمولی
از محیطزیســت سالم در شــاکله محیط زندگی آنهاست .جالب
آنکه منتقدان رئیس محیطزیست نیز بر این باور هستند که اصوال
مســائل محیطزیستی دغدغه اصلی وی نیســت و آنچه از وی در
ذهن وجود دارد ،وزیری با سابقه ۱۳ساله در راس وزارت کشاورزی
سابق در دوران سازندگی زندهیاد «اکبر هاشمیرفسنجانی« و تداوم
سکانداری تشکلی بزرگ اما بدون کارکرد موثر در بخش کشاورزی
به نام «خانه کشاورز» است که هیچ عضوی اعتماد به نفس پذیرش
استعفا یا حتی عزل وی برای جوانگرایی در آن تشکل را ندارد!
در هر صورت ،آنچه از اتفاقات اخیر گویاســت ،نبود اقتدار و برنامه
الزم جهت نظارت یا شــفافیت در برخورد با خودروهای فاقد مجوز
و همچنیــن اظهــارات متناقضی اســت که دم خروس را آشــکار
کرده است!
از ســویی بهزاد اشــجعی ،دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای
ســازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با همکاران ما در تسنیم
میگوید« :این سازمان با شمارهگذاری خودروی سواری «شاهین»
مخالف اســت؛ بنابراین پیشفروش این خودرو غیرقانونی است!» و
از سوی دیگر «سید محمد مهدی میرزاییقمی» مقام ارشد «بهزاد
اشجعی» به فاصله  ۷۲ساعت بعد در موضعی  ۱۸۰درجه متفاوت به
همان تسنیم اعالم میکند« :درباره شمارهگذاری خودروی شاهین
و رونــدی که این خودرو در پالکگذاری خواهد داشــت؛ اساســاً
اینکه گفته میشــود سازمان حفاظت محیطزیست با پالکگذاری
خودروی شاهین مخالف است ،صحت ندارد و اشتباه است».
وی میافزاید :خودروی «شــاهین» یک پروژه ملی اســت و در این
پروژه از نیروی انسانی ،مهندسان ایرانی و دانش فنی داخلی استفاده
شده است.
البته همانطور که در گزارش پیشــین روزنامه «آفتاب یزد» به نقل
از یک منبع آگاه نیز به آن اشــاره کردیم ،درد اصلی سازمان محیط
زیســت ،بیشــتر اســتعالم نگرفتن وزارت صمت از این سازمان بر
مبنای قانون است تا گالیه از خودروسازان؛ کما اینکه همین موضع
به شکلی واضح توســط «میرزاییقمی» مورد اشاره قرار گرفته و او
گفته« :شــرکتهای خودروســازی مجوز پیش فروش را از وزارت
صمت دریافت میکنند و متاسفانه در این بین هیچگونه استعالمی از
سازمان محیط زیست در خصوص دارا بودن مجوزهای زیستمحیطی
مربوطه صورت نمیپذیرد؛ در این میان طی  ۲نوبت مکاتبه رسمی؛
یکی در ســال گذشــته و یکی هم اخیرا ً از وزارت صمت خواســته
شــده که قبل از ارائه مجوز پیشفروش محصوالت خودرویی ،حتما
استعالم زیست محیطی خودرو را از سازمان حفاظت محیطزیست
اخذ کنند و ســپس نسبت به پیش فروش خودرو اقدام کنند .اما از
ســوی وزارت صمت تاکنون در مورد پیشفروش هیچخودرویی از
سازمان محیط زیست استعالم زیست محیطی گرفته نشده است و
این موضوع صرفاً محدود به خودروی «شاهین» هم نیست» .
اوضاع اســفناک اظهارات متناقض مســئوالن محیطزیست زمانی
آشکار میشــود که هر چقدر «اشجعی»  -چه درست یا نادرست-
قرص و محکم در مقابل خودروســازان فاقد مجوز میایستد و حتی
عیســیکالنتری معاون رئیسجمهوری و رئیس ســازمان محیط
زیســت هم با بیان اینکه «مسئله پیش فروش خودرو بدون مجوز

محیطزیست به ریاستجمهوری منعکس شده تا جلوی این کار را
بگیرند!» آشــکارا به وجود چنین چالش مهمی در یک سیستم هم
خانواده دولتی ،اعم از صمت و محیطزیست اقرار میکند!
البته «بهزاد اشــجعی» که در «توییتر» هم موضع صریح انتقادی
علیه اینعدم اخذ مجوز داشــت و در پاسخ به خبرنگار «بیتران»
مبنی بر اینکه کدام نهاد یا ســازمان باید جلوی این کار را بگیرد؟
گفت« :در حال حاضر دادستانی باید جلوی این کار را بگیرد ،اما از
ابتدا وزارت صمت نباید مجوز پیش فروش را صادر میکرده است!»
در ادامه و در پاســخ به روزنامه «آفتــاب یزد» نیز میگوید« :برای
مصاحبه باید روابط عمومی محیطزیســت اجــازه دهد» که البته
همکاران این واحد نیز صالح را در مصاحبه با «میرزاییقمی» مقام
مافوق «اشجعی» دیدند که با این توضیح که آن اظهارات «اشتباه»
عنوان شده است ،توضیحات تکمیلی در خصوص فرآیند الزم برای
طی مرحله اخد مجوز را تشریح کرد.
در این میان هر چقدر بهزاد اشــجعی ،دبیر کمیته فنی مجوزهای
خودرویی ســازمان محیطزیست سکوت دستوری خود را نیز ادامه
دهد ،اما تیر از کمان در رفته و اظهارات وی هم در موتور جستجوی
«گوگل» و همچنین در «توئیتر» مشــهود اســت کــه ادعا کرده:
«خودروی شاهین سایپا برخالف قانون بدون آنکه مجوز آالیندگی
داشــته باشد فروخته شده و این اتفاق کام ً
ال غیرقانونی است» .کما
اینکه این ادعا هم در کنار آن ادعا در مقابل دیدگان فضای رسانهای
اســت که این شرکت اقدام مشابه دیگری هم کرده و «نیسان وانت
زامیاد» را بدون استاندارد آالیندگی یورو  ۵فروخته است.
و از آنجــا که خودروها در ایران باید اســتاندارد یورو  ۵برای تولید
را دریافــت کنند ،با وجــود این تقریباً بیشــتر خودروهایی که در
ایران تولید میشــوند حتی در شرکتهای مادر در خارج ایران هم
اســتاندارد یورو  ۲را پاس نمیکردند! و شــاید به همین دلیل نیز
«نیسان آبی» معروف به «نیسان جونیور» در آمار پلیس ،همواره از
پرخطرترین خودروها در تصادفها ذکر شده است.
نیســانی که بیش از  ۴۰ســال پیش در کشور ژاپن تولید میشد و
در زمان تولیدش اســتاندارد آالیندگی به شــکل امروز اص ً
ال وجود
نداشــت ،تاکنون اینکه چطور توانسته اســتاندارد یورو  ۴بگیرد ،از
موارد مبهم در صنعت خودروی ایران میتواند باشد.
«ســید محمد مهدی میرزایی قمی» رئیس مرکز ملی هوا و تغییر
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با روزنامه «آفتابیزد»
در خصوص چرایی درج اظهارات متناقض در خصوص صدور یاعدم
صدور مجوز برای خودروهایی مانند «شــاهین» میگوید :البته در
این رابطه بهزعم اینجانب تناقض خاصی نیست ،بلکه صرفا توضیحی
بیشتر جهت رفع شــبهه و ابهامی ارائه شده است که در متن خبر
اولیه نقل شده از قول همکارم به وضوح بیشتر تبیین نشده بود.
وی با بیان اینکه اصل اظهارات وی مبتنی بر این اســت زمانی که
وزارت صمت مجوز پیشفروش صادر میکند اســتعالمی هم باید
از ســازمان محیط زیست اخذ کنند که آیا مجوز زیستمحیطی را
اخذ کرده است یا خیر؟ میگوید :کما اینکه بر اساس آنچه اینجانب
شنیدهام خودروسازان بدون طی مراحل اخذ استعالم زیستمحیطی
مجــوز را از صمت گرفتهاند ،ما نیز اعالم کردیم طبق ماده  ۴قانون
هوای پاک باید استعالم زیست محیطی انجام گیرد.
میرزاییقمــی با بیان اینکه اصل اظهــارات وی و همکارش بر این
مســئله تاکید دارد که هرگونه خودرویــی قبل از پیشفروش باید
مجوز زیســتمحیطی را اخــذ کند ،در مورد وضعیــت روز مجوز
زیستمحیطی خودرو «شــاهین» نیز میگوید :خودرو «شاهین»

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

کارآفرین خارجی ستایش میشود
اما به ما انگ میزنند

رئیس اتاق بازرگانی تهــران میگوید هنوز در
اقتصاد ایران ،جایگاه بخش خصوصی و اهمیت
این سرمایه گذاران در مسیر توسعه به درستی
درک نشده است .امروز در جامعه یک کارآفرین
غربی که در کشــور خود فضای شــغلی ایجاد
کرده به عنوان یک الگو ستایش میشود اما یک
کارآفرین ایرانی که برای مردم خود شغل ایجاد
کرده با انگ و تهمت مواجه اســت .به گزارش
ایسنا ،مسعود خوانساری در مراسم اهدای نشان
امین الضــرب ،اظهار کــرد :نگاهی به عملکرد
بخش خصوصی در تاریخ ایران نشــان میدهد
که این بخش از زمان انقالب مشروطه در عرصه
حضور داشــته و پس از آن چه در دوران جنگ
تحمیلی و چه در مقابله با ویروس کرونا در خط
مقدم فعالیت کرده اســت .راه آهن ،برق ،لوازم
خانگی ،ساخت بیمارستان و مدرسه تنها بخشی
از عملکرد بخش خصوصی در تمام ســالهای
گذشــته بوده است .وی با بیان اینکه پول نفت
باعث شــده به ظرفیت بخش خصوصی کمتر
توجه شــود ،بیان کرد :متاسفانه سیاستهای
غلط ،فضا را برای فعالیت سرمایه گذاران تنگ
میکند و در شــرایطی کــه بخش خصوصی
میتواند در تحریم و کرونا ،به اقتصاد کشــور و

اقشار کم درآمد کمک کند ،مقدمات الزم برای
این اتفاق فراهم نشده است .رئیس اتاق بازرگانی
تهران با تاکید بر اینکه باید میان کارآفرینان و
فعاالن اقتصادی واقعی و کســانی که از شرایط
سو استفاده کردهاند تفکیک قائل شد ،بیان کرد:
در ســالهای گذشــته زیاد بودند افرادی که با
اســتفاده از افزایش قیمت ارز ،ثروتمند شدند و
خانه و ویال خریدند اما بخش خصوصی واقعی در
عرصه عمل باقی ماند و وقتی فهرست مفسدان
اقتصادی منتشر میشود ،حتی نام یکی از فعاالن
اقتصادی متعهد دیده نمیشود .وی ادامه داد :با
این وجود جوی علیه بخش خصوصی راه افتاد
کــه آنهــا ارز را بازنگرداندهاند که این موضوع
به ضرر اقتصاد کشور است .خوانساری با اشاره
به سیاســتهای غلطی که کار را برای فعاالن
اقتصادی دشــوار کرده ،گفت :ما در ســالهای
گذشــته با بخشنامههای ارزی متعدد ،نظرات
غیر کارشناسی و سیاستهای غلط مواجه بودیم
که هم توان فعاالن را محدود کرده و هم به ایجاد
فساد جدید کمک کرده است .با وجود تمام این
مشکالت همچنان تولید و کارآفرینی ادامه دارد
و امیدواریــم فعاالن این بخش تــوان مقابله با
مشکالت را همچنان داشته باشند.

تســتهای اولیه را انجام داد و پس از طی پروسه الزم اخیرا مجوز
خــود را گرفت و در ادامــه آزمونهای اســتاندارد در تایید تطابق
موتورهای تولیدی ( )COPانجام خواهد شد.
وی در واکنش به پرســش خبرنگار «آفتاب یــزد» مبنی بر دلیل
تعلل یا تمرد وزارت صمت از این قانون در مقابل ســازمان محیط
زیســت میافزاید :به ضرس قاطع نمیتوان گفــت بحث اهمال از
ســوی وزارت صمت بوده باشد؛ بلکه به نظر میرسد ناشی از تغییر
چندباره مدیریتی در مجموعه وزارت صمت باشــد ،نه اهمال وعدم
تمایل آنها به تعامل و همکاری طبق قانون .کما اینکه دوستان آن
وزارتخانه نیز قــول دادهاند تا از این پس به این قاعده قانونی عمل
کنند .وی در مورد اســتاندارد نیســان وانت زامیاد و موضع پلیس
دراین خصوص هم میگوید :این مسئله از جانب پلیس در خصوص
ایمنی و بدنه بوده است ،اما در زمینه موتور این خودرو ارتقا صورت
گرفته اســت و طبق پیگیریهایی که کردیم و مجوزی که در سال
 ۹۹داده نشد ،منجر به این شد تا موتور این خودرو نیز ارتقا یابد.
میرزایی قمی خبر داد :به دنبال این مسئله و پیگیریهای سازمان
محیطزیســت ،دوســتان این مجموعه به دنبال انعقــاد قرارداد با
شرکت «مگاموتور» رفتند که در سال  ۱۴۰۰با موتور جدید مطابق
استاندارد یورو  ۵عرضه خواهد شد.
رضا الهیاری ،کارشــناس صنعت خودرو در گفتگو با «آفتاب یزد»
در خصوص وضعیت حاکم بر صدور اســتانداردهای زیستمحیطی
بر خودروهای ســاخت داخل میگوید« :خودروی شــاهین سایپا
جدیدترین محصول شرکت سایپا با وجود ظاهر جدیدش از موتوری
با فناوری قدیمی بهره میبرد .این موتور در اصل موتور پراید است
که توســعه پیدا کرده اســت .این موتور به فناوریهای الزم برای
گذرانــدن آزمونهــای آالیندگی هوا مجهز نیســت و همچنان از
۸سوپاپ بهجای  ۱۶سوپاپ استفاده میکند».
وی با بیان اینکه این روش سبب تنفس ناقص در موتور میشود و به
همین دلیل این موتور از موارد مشابه  ۱۶سوپاپ آالیندگی بیشتری
دارد میافزایــد« :البته تا آنجا که بنده اطالع دارم ســال گذشــته
سازمان محیط زیست به طور کلی شکایت کرد که وزارت صمت تا
قبل از انجام تستهای آالیندگی مجوز فروش یا پیشفروش به هیچ
خودروسازی ندهد ،اما گویی وزارت صمت هیچ عالقهای به مداخله
و اطالع این سازمان از آنچه در این فرآیند طی میکند ندارد!»
وی با بیان اینکه بیشــتر تولیدات صنعت خودروی کشــور شامل
موتورهایی اســت که از نظر فناوری بســیار قدیمی هستند اظهار
میدارد :موتور پژو ( ۴۰۵یکی از موتورهای کنونی ســمند) و موتور
«تیبا» که در اصل همان موتور توســعهیافته پراید اســت ،از جمله
موتورهای بسیار قدیمی هستند که استاندارد یورو  ۵گرفتهاند.
این کارشناس صنعت خودرو با استناد به موتورهایی که توانستهاند
استاندارد یورو  ۵بگیرند ،چندان عجیب نمیداند که موتور شاهین
و نیسانوانت هم بتوانند در آینده استاندارد جدید را دریافت کنند.
الهیاری با بیــان اینکه جهان امروز روندی کامــا متفاوت را طی
میکند و در بســیاری از کشورها ممنوعیتهای تازهای برای تردد
خودروهای غیربرقی در حال ا ِعمال اســت ،اظهار میدارد :در واقع
خودروهــا با این وضعیت در آینده یا هیبریدی میشــوند یا برقی؛
روندی که اگرچه حداقل  ۱۰ســال بــه درازا خواهید انجامید ،اما
تا آن زمان خودروســازان ســعی دارند موتورهای جدید با حداقل
آالیندگی تولید کنند و شرکتهای خودوساز در جهان دیگر قادر به
تولید محصوالت خود با موتورهای  ۱۰سال پیش بنزینی یا دیزلی
نیســتند .به گفته وی این در حالی اســت کــه در ایران همچنان
موتورهای بســیار قدیمیتر هم زنده هستند و استاندارد آالیندگی
روز را هم میگیرند« .آفتاب یزد» این موضوع را به این گزارش نیز
ختم نخواهد کرد و در روزها یا هفتههای آینده باز هم ابعاد بیشتری
از وضعیت نظارت مســئوالنه یا تشریفاتی سازمان محیط زیست بر
خودروســازان و دلیل طفره رفتن وزارت صمت از گرفتن استعالم
زیســت محیطی و همچنین دلیل سکوت محیط زیست در مقابل
مظاهر بسیار زیاد آالیندگی توســط وسایل نقلیه موتوری را مورد
بررسی و تحلیل موشکافانه قرار خواهد داد.
آفتاب یزد وظیفه دارد نظر کارشناســان مربوطه را منتشر
نماید چنانچه مسئوالن مرتبط درباره این گزارش اظهارنظر
یا نقدی داشته باشند آمادگی چاپ آن را داریم.

به دلیل تعلل در صدور گواهیعدم تراریختگی

صادرات سیب درختی به هند
متوقفشد

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی از توقف
صادرات سیب درختی به هندوستان خبر داد
و گفت :تعلل وزارت جهادکشــاورزی در صدور
گواهی نامهعدم تراریختگی سیبهای صادراتی
شــده ،منجر توقف صادرات این محصول شده
است .سید رضا نورانی در گفتوگو با ایسنا ،در
این باره اظهار کرد :هندوســتان سه ماه پیش
اعالم کرد  ۲۴قلم کاالی کشــاورزی باید برای
ورود به این کشــور و ترخیــص آن گواهینامه
غیر تراریختگی داشــته باشند .به همین دلیل
تا ابتــدای ژانویه زمانی بــرای ارائه گواهینامه
 NON-GMOتعییــن کرد و ســپس زمان
آن را دوماه دیگــر یعنی تا مارس تمدید کرد.
وی ادامه داد :تا امروز وزارت جهاد کشــاورزی
اقدامی برای صدور گواهینامهعدم تراریختگی
ســیبهای درختی که قرار بود به این کشور
صادر شوند ،انجام نداده است و صادرکنندگان
سیب درختی با ایست صادراتی مواجه شدهاند و
تا زمانی که گواهینامهعدم تراریختگی را دریافت
نکنند امکان ترخیص سیبهایشان وجود ندارد.
رئیــس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی با
اشاره به اینکه این تعللها ،فرصتهای طالیی را
برای صادرات میگیرد ،گفت :در حالی که بحث

احتمال تراریختگی سیب آمریکایی مطرح شده
این بهترین فرصــت برای ایران بود که بتوانند
از این فرصت اســتفاده کرده و سیبهایش را
به هندوســتان صادر کند ،ولی متاســفانه این
صــادرات اکنون متوقف شــده اســت .وی با
اشــاره به اینکه بازار هندوستان کشش واردات
۵۰۰هزار تن ســیب ایران را دارد ،گفت :بیش
از یک میلیون تن سیب درختی در سردخانهها
موجود اســت که بایســتی ۵۰۰هزار تن از آن
صادر شود و ۵۰۰هزار تن دیگر هم برای مصرف
داخلی تا آخر فروردین ماه مورد اســتفاده قرار
بگیرند .به گفته وی در حال حاضر تراریختگی
مورد قبول بسیاری از کشورها نیست و در هند
هم اگر محصوالت تراریخته باشد به هیچ عنوان
ترخیص نمیشــود و این در حالی است که ما
میدانیم ســیبهای درختی ایــران تراریخته
نیســت .وی با بیان اینکه در تصمیمگیری و
توســعه صادراتی ضعیف هستیم ،تصریح کرد:
نیاز است تمام مسئولین تصمیمگیر در ارتباط
با توســعه صادراتی دور یک میز جمع شود و
تصمیمات سریع گرفته شود .بایستی مدیریت
صادرات فعالتر باشد تا مشکالت این بخش نیز
حل شود.

