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 زمزمه های وزارت نیرو
برای اصالح قیمت آب
مدتی اس��ت که مس��ووالن وزارت نی��رو در تمام 
محاف��ل صحب��ت از لزوم اص��اح تعرف��ه آب و برق 
می کنند، در آخرین صحبت های معاون وزیر نیرو نیز 
حج��ت تمام ش��د و تنها راه حل رف��ع بحران آب در 

کشور اصاح تعرفه آب تبیین شد.
پیش��نهاد اصاح تعرفه آب چندی پیش از سوی 
وزارت نیرو به دولت مطرح شد به گونه ای که با تعیین 
کردن الگوی مصرف آب برای هر استان، طرحی برای 
افزایش تعرفه آب مش��ترکان پرمصرف پیشنهاد شد و 
آخرین خبرها نیز گویای این اس��ت که این برنامه در 
دستور کار هیات دولت قرار گرفته است و به احتمال 

بسیار زیاد به زودی عملی خواهد شد.
در همین راستا نیز عباس سروش، معاون وزیر نیرو 
در ام��ور آب و آبفا با بیان اینکه مادامی که قدر و قیمت 
آب را به ارزش واقعی آن نرس��انیم در سرمایه گذاری ها 
دچار مشکل خواهیم بود، گفت: یکی از اقدامات کارگروه 
ملی سازگاری با کم آبی، اصاح تعرفه آب برای مشترکان 

پرمصرفی است که مازاد بر الگو مصرف می کنند.
وی با اش��اره به میزان مصرف آب ش��یرین کن ها 
براس��اس قانون موجود دربرنامه شش��م توسعه، اظهار 
کرد: برای شهرهایی که در جنوب کشور و در کنار آب 
هستند براس��اس قانون برنامه ششم باید ۳۰ درصد از 
آب مورد نیاز شرب را تامین کنند که بهای تامین شده 
هر متر مکعب آب از آب شیرین کن ها در حال حاضر به 
طور میانگین بین پنج تا ۱۰ هزار تومان اس��ت که این 

میزان بسته به فاصله از دریا متفاوت است.
البت��ه این صحبت ه��ا در حالی اس��ت که هیات 
وزیران در مصوبه ای به اس��تناد مواد یک و س��ه قانون 
هدفمند کردن یارانه ه��ا مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو 
اجازه داد تا متوس��ط تعرفه های آب و برق را از ابتدای 
اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه ها هفت 

درصد افزایش دهد که این اتفاق نیز محقق شد.
عاوه ب��ر این، چندی پیش نی��ز تعرفه آب برای 
مش��ترکان تهران��ی تا هفت درصد و برای مش��ترکان 
پرمص��رف تا ۱۵ درصد افزایش یافت البته این مصوبه 
هنوز اجرایی نش��ده ام��ا نهایتا تا چند م��اه آینده در 

قبوض مشترکان قابل رویت خواهد بود.  ایسنا

۲۵ مرداد 97؛ زمان واریز یارانه نقدی مرداد 
نودمین یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی، پنج شنبه ۲۵ 
مردادماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی در حالی پنج شنبه ۲۵ 
مردادماه با ورود به ایستگاه نودم به حساب سرپرستان 
خانوار واریز خواهد ش��د، که طی این س��ال ها همواره 

قرار بر اصاح روند واریز این مبلغ بوده است.
ب��ا آغاز ب��ه کار دول��ت یازدهم و وع��ده متولیان 
جهت غربالگری یارانه بگیران، امیدها برای ساماندهی 
قانون هدفمندی قوت گرفت اما طی چهار سال اتفاق 
خاصی در این حوزه رخ نداد و پرداخت یارانه نقدی به 
روال سابق ادامه یافت. با شروع به کار دولت دوازدهم 
کارشناس��ان اقتصادی اظهار می کردند که با توجه به 
شرایط موجود، قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی 

صف یارانه بگیران خواهیم بود. 
اما با گذشت یک س��ال از عمر دولت دوازدهم نیز 
همچن��ان روال پرداخت یارانه نق��دی تغییری نکرده و 
حتی محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
کش��ور در واکنش به مصوبه مجل��س و هیات دولت و 
اباغیه معاون اول مبنی بر حذف یارانه نقدی سه دهک 
باالی درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر، 
طی توییتی اعام کرد »حذف یارانه دهک های پردرآمد 
طی ۳ ماه امکان پذیر نیست. امنیت اقتصادی با سرکشی 

به حساب های بانکی مخدوش می شود.«  مهر

گوشت گوسفندی ۲ هزار تومان گران شد
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی با اش��اره به 
افزایش مجدد قیمت گوش��ت در ب��ازار گفت: با توجه 
به تداوم خروج دام از مرز های کشور قیمت گوشت با 
۲ هزار تومان افزایش نس��بت به چند روز گذش��ته به 

کیلویی ۵۸ هزار تومان رسید.
علی اصغر ملکی در توضیح تغییرات قیمت گوشت 
گوسفندی در هفته اخیر بیان کرد: در حال حاضر هر 
کیلوگرم ش��قه بدون دنبه برای مغ��ازه دار ۵۲ هزار تا 
۵۳ هزار تومان و برای مصرف کننده با احتس��اب ۱۰ 
درصد س��ود به ۵۸ هزار تومان رس��یده است. وی در 
ادامه افزود: بازار گوش��ت قرمز با رکود همراه اس��ت و 
مردم قدرت خرید کافی برای تهیه گوشت را ندارند به 

همین شاهد کاهش تقاضا در بازار هستیم.
ملکی گف��ت: قاچاق دام زنده در مرز های کش��ور 
افزایش یافته و خروج بیش از حد دام از کش��ور موجب 
افزایش قیمت گوشت در بازار شده است؛ در این راستا 
مس��ئولین باید مانع خروج دام از کشور شوند.در حال 
حاضر دام زنده از مرز های غرب و جنوب کش��ور خارج 
می شود و امیداوریم با دستور مسئولین برای جلوگیری 
از خروج دام از کش��ور در ایام عید قربان با مش��کل و 
کمبود دام مواجه نشویم. همچنین اگر روند خروج دام 
از مرز های کش��ور به همین منوال ادامه داشته باشد، 
در روز های آتی ش��اهد افزایش بیشتر نرخ گوشت در 

بازار خواهیم بود.  میزان

اخبار

 خودرو ارزان تر می شود
رئیس اتحادیه فروش��ندگان اتومبیل و نمایش��گاه داران گفت: روند کاهش��ی 
قیمت خودرو از چهارش��نبه هفته گذش��ته در بازار آغاز شده است و قیمت ها در 

حال کاهش یافتن است.
سعید موتمنی اظهار کرد: روند کاهشی قیمت خودرو از چهارشنبه هفته گذشته 

در بازار آغاز شده است و افزایش ۳۵ درصدی قیمت ها در حال کاهش یافتن است و 
این روند ادامه خواهد داشت. وی افزود: پژو ۴۰۵ که به ۵۱ میلیون تومان رسیده بود دیروز 

با قیمت ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد همچنین ۲۰۶ تیپ ۲ که قیمت آن 
به ۵۲ میلیون تومان رسیده بود به ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

 رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه داران گفت: اختاف قیمت در خودرو های 
زیر ۳۰ میلیون تومان اختاف ۵ تا ۶ میلیونی وجود دارد خودرو هایی تا ۴۵ میلیون تومانی 

که ۳۵ دردص افزایش داشتند در حال ریزش قیمت هستند.  تسنیم

 اتول
ستاد بودجه 9۸ تشکیل شد 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: س��تاد بودجه س��ال ۹۸ تشکیل شده 

است و اولین جلسه آن هم بعدازظهر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.
محمدباقر نوبخت با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رس��انه اظهار داشت: تا 
این لحظه حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان منابعی بود که به خزانه واریز شد که 

۵۸ درصد نس��بت به پارس��ال افزایش داشته است. وی گفت: از این میزان حدود 
۱۵ درص��د بودجه جاری افزایش داش��ته و بودجه پرداختی به طرح های عمرانی نیز 

۲۱ برابر شده و به مبلغ ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد رسیده است.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا بیان اینکه تاکن��ون ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای 
پاداش بازنشس��تگی پرداخت شده اس��ت، گفت: تا پایان ماه ۱۲۰۰ میلیارد تومان دیگر 
پرداخت می ش��ود. نوبخت عنوان کرد: ۴ هزار میلیارد تومان یارانه این ماه است که آخر 

وقت روز پنجشنبه ۲۵ مردادماه پرداخت خواهد شد.  مهر

نقشه راه
۱۰۵ هزار تن کاغذ در حال ترخیص از گمرک

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: با بررس��ی هایی که انجام ش��ده بیش از 
۱۰۵ هزار تن کاغذ از گمرکات کشور در دست ترخیص است.

محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اس��امی درباره بررسی مش��کات کاغذ در این کمیسیون افزود: ۳۵ هزار تن از 

محل گشایش های اسنادی یا حوالجات سال جاری و بقیه از محل تامین اعتبار در 
س��ال قبل تامین شده و همین طور بانک مرکزی در جلسه کمیسیون فرهنگی قول 

داد که تمام ثبت س��فارش های مورد تایید وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی که در بانک 
مرکزی منتظر تامین اعتبار است تامین اعتبار خواهد شد.

وی گفت: بس��یاری از آن ه��ا از طریق اعتب��اری که صادرکنن��دگان و انجمن های 
واردکننده داش��تند موانع برطرف ش��ده است و به محض گش��ایش اعتبار آن ها نیز به 

کشور وارد می شوند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.  تسنیم

دیدگاه دولتی

با ابالغ بانک مرکزی؛
و شد سقف ارز مسافرتی ۵۰۰۰ یور

با اباغ بانک مرکزی امکان خرید ارز برای ۲۳ نوع مصرف  باج�ه خدمات��ی از صرافی ه��ای مجاز وج��ود دارد و مس��افران پش�ت 
می توانند تا سقف ۵۰۰۰ یورو برای سفر به کشور های دیگر ارز خریداری کنند.

با تصمیم هیئت دولت خرید و فروش ارز از روز گذش��ته دوباره آزاد ش��د و 
صرافی ها به چرخه فعالیت بازگشتند، در راستای اجرایی شدن بسته سیاست ارزی 
بانک مرکزی دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز را اعام 
کرد که براس��اس آن کلیه صرافی های مجاز معتبر می توانند نسبت به خرید ارز 
بصورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

بر این اس��اس فروش ارز به صورت اس��کناس از جانب صرافی های مجاز 
معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با 
پولش��ویی مجاز است و صرافی های مجاز معتبر می توانند حداکثر پنج درصد 
از حواله های ارزی خریداری ش��ده را تبدیل به ارز بصورت اسکناس نموده و 
در چارچوب مصارف خدماتی به فروش رس��انند البته تمامی هزینه های نقل 

و انتقاالت و تبدیات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.  
مص��ارف خدماتی مجاز برای فروش ارز به ۲۳ مورد تقس��یم بندی ش��ده 
اس��ت که ش��امل مس��افرتی، درمانی، دانش��جویی و دانش آم��وزی، فرصت 
مطالعات��ی، حق عضوی��ت و حق ثبت نام در س��ازمان ها و مجامع بین الملی و 
محافل علمی وهزینه چاپ مقاالت علمی، هزینه ش��رکت در نمایش��گاه های 
خارج از کشور، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اجاره و اشتراک شبکه های 
اطاعاتی، هزینه برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها 
و مس��ابقات، هزینه انجام آزمایش های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از 
کش��ور و دریافت گواهی بین المللی، هزینه خری��د امتیاز پخش فیلم، هزینه 
شرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه های ش��رکت های اعزام کننده زائرین به 
عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، هزینه حقوق 
و مزای��ای کارکنان ش��اغل در ایران، بابت رانن��دگان حمل ونقل بین المللی و 
ترانزیت، ش��رکت در دوره های آموزش��ی و پژوهش��ی خارج از کشور، هزینه 
خدمات کنس��ولی س��فارت خانه های خارجی، هزینه های ارزی ش��رکت های 
مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل، ترانزیت و توزیع محموله های پستی 
بین المللی برای ش��رکت های پستی و بابت تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید 
ارز اتباع خارجی است؛ بنابراین براساس اعام بانک مرکزی مسافران می توانند 
با ارائه بلیت - گذرنامه - ویزا )در مورد کش��ور هایی که نیاز به ویزا دارند( تا 
سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، از صرافی های مجاز ارز خریداری 
کنند و صرافی ها مجازند تا س��قف معادل مبل��غ ۱۰۰ یورو برای هر نفر بابت 

هزینه خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی بفروشند.  میزان

در طول یک هغته؛
غ ۷.۲ درصد گران شد مر

بانک مرک��زی خاص��ه نتایج گزارش متوس��ط قیمت  ُخرده فروش��ی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ب����ازار روز
دوازده��م مردادم��اه را اعام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نس��بت به هفته 

قبل از آن افزایش و یک گروه کاهش نشان داد.
در هفت��ه منتهی به دوازدهم مردادماه نرخ لبنیات ۵.۳ درصد، تخم مرغ 
۸ درصد، میوه های تازه ۲.۳ درصد، سبزی های تازه ۰.۱ درصد، گوشت قرمز 
۲.۴ درصد، گوشت مرغ 7.۲ درصد، قند و شکر ۰.۶ درصد و روغن نباتی ۰.۳ 
درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ برنج ۰.۲ درصد کاهش یافت. 
قیمت حبوب و چای نیز ثابت ماند. در گروه لبنیات بهای تمام اقام بین ۰.۳ 
درصد تا ۱۳.۳ درصد افزایش داشت. بهای تخم مرغ معادل ۸ درصد افزایش 

یافت و شانه ای ۱۳۶ هزار تا ۲۱۰ هزار ریال فروش می رفت.
در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله 
درج��ه یک هر یک مع��ادل ۰.۱ درصد و برنج داخله درج��ه دو ۰.۹ درصد 
کاهش داشت. در گروه حبوب بهای لپه نخود معادل ۰.۲ درصد، عدس ۰.۳ 
درصد و لوبیا قرمز ۰.7 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقام بین ۰.۱ درصد 

تا ۰.۴ درصد کاهش یافت.
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقام میوه و سبزی 
ت��ازه ک��ه تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایس��ه با س��ایر میوه فروش��ی ها 
متفاوت بودند، به نرخ مصوب س��ازمان میادین میوه و تره بار عرضه می ش��د. 
میوه فروش��ی های سطح شهر اقام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که 
در گروه میوه های تازه بهای خربزه معادل ۵.۶ درصد، هندوانه ۳.۱ درصد و 
موز ۲ درصد کاهش ولی قیمت س��ایر اقام این گروه بین ۰.۹ درصد تا ۸.۹ 
درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل ۰.۹ 
درصد، کدو س��بز۱۲.7 درصد و س��یب زمینی ۰.۶ درصد کاهش ولی قیمت 

سایر اقام بین ۰.7 درصد تا ۲.۴ درصد افزایش یافت.
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۲.۴ درصد، گوشت تازه 
گاو و گوساله ۲.۳ درصد و گوشت مرغ 7.۲ درصد افزایش داشت. در این هفته 
قیمت چای خارجی بدون تغییر بود. بهای قند و روغن نباتی جامد هر یک معادل 

۰.7 درصد، شکر ۰.۴ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۲ درصد افزایش یافت.
قیمت ُخرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به دوازدهم مردادماه نسبت 
به هفته مشابه سال قبل ۱۸.۳ درصد، تخم مرغ ۳۶.۶ درصد، برنج ۹.۹ درصد، 
حبوب ۱.۳ درصد، میوه های تازه ۶۴.۳ درصد، س��بزی های تازه ۱7.7 درصد، 
گوش��ت قرمز ۲۹ درصد، گوش��ت مرغ ۱۴.۳ درصد، قند و شکر ۲.7 درصد، 

چای ۱۹.۲ درصد و روغن نباتی ۱۰.۹ درصد رشد داشت.  بانک مرکزی

آمارها نشان داد؛
آپارتمان های نقلی پرطرفدار 

اطاع��ات به دس��ت آمده از س��امانه های ملکی نش��ان  خونه به  می دهد خانه های کمتر از ۵۵ متر در شهر تهران حدود خونه 
۲۰ درصد معامات را به خود اختصاص می دهند.

تا روز ۱۴ مردادماه ۱۳۹7 بالغ بر ۴۴7۶ مورد خرید و فروش مسکن در 
ش��هر تهران انجام شده که از این تعداد ۹7۹ مورد مربوط به خانه های کمتر 

از ۵۵ مترمربع بوده که حدود ۲۰ درصد معامات را شامل می شود.
گزارش رسمی از معامات مسکن در تیرماه سال جاری حاکی از آن است 
بیش��ترین سهم از معامات انجام شده برحسب سطح زیربنا به واحدهای ۶۰ 
تا 7۰ مترمربع معادل ۱۵.۱ درصد اختصاص داش��ته اس��ت. واحدهای دارای 
زیربن��ای ۵۰ تا ۶۰ متر و 7۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با س��هم های ۱۴.۹ و 
۱۲.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای 
مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۵۵.۲ درصد از معامات انجام 

شده را به خود اختصاص دادند.
اصاح سیاست های ارزی که در روزهای اخیر انجام شد به عنوان اولین عامل 
برای جلوگیری از ضربات رکودزا در بخش مسکن عمل می کند. تجربه نشان داده 
هرگاه بازار ارز دچار التهاب شده بخش مسکن نیز هرچند به ورطه رکود کشیده 
شده از بازارهای موازی تاثیر گرفته است. امسال اما یک اشتباه در سرکوب ارزی 
و ت��اش بی حاصل برای کنترل آن در محدود ۴۲۰۰ تومان به جهش بیش��تر 
قیمت ها از یک س��و و ایجاد رانت از سوی دیگر منجر شد. در این شرایط فعاالن 

بازار مسکن تاش کردند خود را با انتظارات تورمی تطبیق دهند.
اما مسایل خارجی که باعث التهاب در بازارهای غیرمولد ایران شد کماکان 
به قوت خود باقی اس��ت و می تواند در میان مدت بخش مس��کن را به سمت 
رکود بکشاند. رئیس جمهور آمریکا از روز گذشته اولین دور تحریم ها علیه ایران 
را کلید زد. کارشناس��ان می گویند اگر به تفاهماتی در روابط بین الملل دست 
پیدا نکنیم باید با استفاده از ظرفیت کشورهای اروپایی، روسیه، چین و هند و 
نیز توان داخلی به دنبال راهکارهایی برای کاهش اثرات تحریم باشیم؛ هرچند 
ب��ه طور کامل نمی توان بازارها را از گزند تحریم ها در امان نگه داش��ت. با این 

وجود می توان برای سوق دهی اقتصاد به سمت مصونیت، گام هایی برداشت.
کارشناسان می گویند شرایط آینده می تواند میل به زندگی در شهرهای 
بزرگ را از سوی هر دو قشر مرفه و ضعیف کاهش دهد. کسانی که توان مالی 
دارند به مناطق خوش آب و هوای اطراف ش��هرهای بزرگ می روند و اقش��ار 
پایین برای کاس��تن از هزینه های مسکن به شهرهای اقماری کوچ می کنند. 
بنابرای��ن اگر دولت می خواهد کاری بکن��د باید تمرکز خود را بر روی تامین 

مسکن دهک های ضعیف در اطراف کانشهرها قرار دهد.  ایسنا

معاون سازمان توسعه تجارت  ت ر ایران اعام کرد که در بس��ته تج����ا
ارزی جدی��د از امضاهای طایی ی��ا فضاهایی که 
می تواند به سمت رانت گرایش یابد خبری نیست 
و پیگیری پرونده مختلفان و س��ودجویان ارزی در 
بسته گذشته ادامه دارد که دستگاه های نظارتی و 
قوه قضاییه باید جدی تر و حس��اس تر از گذش��ته 

آن را بررسی کنند.
پ��س صحبت های رئیس جمه��ور و گفته های 
دولتمردان از بس��ته جدید ارزی، روز گذشته این 
بس��ته اجرا و نهایتا اس��امی اقامی ک��ه به عنوان 
کاالهای اساسی مش��مول ارز دولتی می شوند نیز 
منتش��ر شد که کارشناس��ان و تجار آن را بهتر از 

بسته نخست ارزی عنوان می کنند.
در این باره محمدرضا مودودی معاون توس��عه 
صادرات کاال و خدمات س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران اظه��ار کرد: تصویب و اجرای بس��ته جدید 
ارزی گامی رو به جلو برای دولت بود، چراکه خارج 
ش��دن سیاستگذاری های ارزی از امضاهای طایی 
یا فضاهایی که می تواند به سمت رانت گرایش پیدا 
کند، نکته مثبت برای مردم و نظام تجاری کش��ور 
اس��ت. هر وقت که محدودیتی ایجاد می ش��ود، به 
سمت فساد و رانت گرایش پیدا می کند و در واقع 
پتانس��یل آن را پیدا می کند و ه��ر قدر این دایره 
محدودیت کوچک تر می ش��ود، توان اجرایی برای 
جلوگیری از رانت باالتر می رود و از سوی دیگر نیز 

می توان بهتر آن را مدیریت کرد.
وی با بی��ان اینکه می توان هوش��مندانه تر از 
گذش��ته نس��بت به سیاس��ت های ارزی و تجاری 
تصمیم گیری کنی��م و تغییراتی را نیز مجددا در 
بس��ته جدید اعمال کنیم، افزود: در بس��ته ارزی 
گذش��ته به دلیل تعدد باالی کاالهای قرار گرفته 
در فهرست مشمولین دریافت ارز دولتی، سیستم 
نظارت��ی در واقع دولت نمی توانس��ت بر همه آنها 

نظارت درس��ت و دقیقی داشته باشد اما در بسته 
جدید تع��داد ای��ن کاالها به ش��دت کاهش پیدا 
کرده، محدود به کاالهای اساس��ی و امنیت غذایی 
مردم شده است و دیگر ش��اهد اتفاقات تلخی که 
در ماه های گذش��ته می افتاد و تخلفاتی که صورت 

می گرفت نیستیم.
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان 
توسعه تجارت ایران ادامه داد: در زمینه سیاست های 
تجاری و ارزی مرتبط با کاالهای اساسی نیز باید با 
تدبیر حرکت کنیم چراکه وقتی یارانه و سوبسیدی 
برای واردات کاالهای اساسی داده شود، در واقع به 
ای��ن دلیل یارانه را پرداخت می کنیم که مردم و به 
ویژه نیازمندان جامعه با قیمت مناسب بتوانند این 
کاالها را تامین کنند اما اگر چنین اقدامی س��بب 
بروز پدیده ای مانند قاچاق ش��ود، کاالیی که برای 
تامین نی��از و امنیت غذایی کش��ور خودمان وارد 
می کنیم، اگر از مسیرهای غیرقانونی به کشورهای 
دیگر قاچاق ش��ود، ظل��م مضاعفی به ایران صورت 

گرفته است.
م��ودودی با بیان اینکه مردم باید مس��ئولیت 
اجتماعی خود را بشناسند و خودشان باید در این 
راس��تا کمک کنند که شاهد پدیده قاچاق با توجه 
به تفاوت قیمت ها در ایران نس��بت به کش��ورهای 
همسایه نباشیم، گفت: بنابراین باید سیاستگذاری 
وی��ژه ای برای توزیع کاالهای اساس��ی در کش��ور 
داش��ته باش��یم که در حال حاضر برنامه ریزی ها و 
س��ناریوهای مختلف در حال بررس��ی اس��ت و به 
دنبال ه��دف نهایی دولت در این زمینه هس��تیم 

تا هزینه ای که می کند به دس��ت مستحقان واقعی 
برسد و قاچاق نیز شکل نگیرد.

وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه اعام 
کرد: ب��ه غیر از کاالهای اساس��ی و دارو کاالهای 
دیگری مانند کاغذ نیز در لیست دریافت کنندگان 
ارز دولت��ی ق��رار دارند و مس��لما در آین��ده این 
فهرس��ت اصاح می ش��ود. گرچه در بسته جدید 
ارزی کاالهایی مش��مول دریافت ارز دولتی بسیار 
محدودتر بی��ش از ۲۰۰۰ قل��م کاالی تعریف در 

بسته گذشته است.
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان 
توسعه تجارت ایران افزود: در بسته گذشته دولت 
مناب��ع ارزی خ��ود را ب��ه تقریبا هم��ه متقاضیان 
و نیازمن��دان ارز اختص��اص داده و همی��ن عامل 
س��بب ش��د تا صف های طوالنی برای دریافت ارز 
دولتی ش��کل بگیرد. که در این شرایط نیز انواع و 
اقس��ام تخلفاتی در این زمینه شکل می گرفت که 
نظ��ارت و برخورد با آنه��ا از توان دولت خارج بود. 
به همین دلیل دولت مابه التفاوت قیمت ارز صرف 
کااله��ا و اقامی کرده که دهک های پایین جامعه 
و نیازمندان به آن نیاز دارند از آن بهره مند شوند 
و از س��وی دیگر نی��ز بر تمامی مراح��ل و فرآیند 

هزینه کرد این منابع ارزی نظارت می کنند.
مودودی همچنین در پاس��خ به این سوال که 
آیا با کس��انی که در گذشته از ارز دولتی استفاده 
کرده و تخلف مرتکب شده اند، برخورد خواهد شد 
ی��ا اصا آنها شناس��ایی ش��ده اند، تصریح کرد که 
رئیس کل بانک مر ک��زی نیز در آخرین مصاحبه 

خود گفت که کس��انی که به هر شکلی ارزی را به 
ن��رخ ترجیحی یا دولتی دریافت کرده اند، موظفند 
تا مسیر مصرف یا مصارف خود را مشخص کنند تا 
شفاف س��ازی مناسب و دقیق این وظیفه بر گردن 
آنها اس��ت و هیچ دلیلی ندارد که حاال که بس��ته 
جدید ارزی مشخص شده، متخلفان و سودجویانی 
که از بسته گذشته سوء استفاده کرده اند؛ فراموش 
شوند. بنابراین همه شرکت های خصوصی، دولتی 
و حتی خصولتی باید در این زمینه شفاف س��ازی 
کامل��ی را انجام دهند در این زمین��ه البته دولت 
بخش��ی از کار است و قوه قضاییه و مراجع نظارتی 
و بازرس��ی بخش مهمی از این مس��ئله هستند و 
ق��وه قضاییه به هیچ وج��ه نباید کوتاه بیاید و باید 
مش��خص کند ک��ه ای��ن ارز کجا رفت��ه و در چه 

مسیری هزینه شده است.
وی ادام��ه داد: دول��ت در آن برهه زمانی که 
بس��ته ارزی گذش��ته را به اجرا درآورد، در بحران 
خاص��ی قرار داش��ت و مجبور بود تا سیاس��تی را 
اجرایی کند که البته هم اکنون آن را اصاح کرده 
است. اما به این معنا نیست که تصمیمی را که آن 
زمان باید دولت در لحظه می گرفت، اش��تباه بوده 
اس��ت و نباید منجر به سوء اس��تفاده عده ای شود 
بنابراین قوه قضاییه باید به جدیت خود در برخورد 
با س��ودجویان ادامه دهد و از همه کس��انی که ارز 
دولتی دریافت کرده اند بخواهد تا مسیر هزینه کرد 

آن را مشخص و شفاف کنند.
و خدم��ات  کاال  ص��ادرات  توس��عه  مع��اون 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت: بسته جدید 

ارزی جریان تجارت را آزاد کرده اس��ت و در واقع 
واردات بر همین مبنا انجام شده و تولید در کشور 
ش��کل می گیرد و صادرات نیز بر همین مبنا اتفاق 
می افتد. بنابراین ص��ادرات غیرنفتی با تغییرات و 
تکانه های ش��دیدی مواجه نخواهد شد اما باید در 
زمینه کاالهایی که برای تولید آنها از مواد اولیه ای 
اس��تفاده ش��ده که از ارز دولتی دریافت کرده اند، 
احتیاط بیشتری کنیم تا منابع ارزی کشور در این 

شرایط حساس هدر نرود.
به ویژه باید ص��ادرات اقامی که با ارز دولتی 
وارد ش��ده اند، و تنه��ا ب��ا ی��ک تغییرات��ی جزئی 
می خواهند مجددا صادر شوند، را ممنوع کنیم. به 
عنوان مثال روغن خام به کش��ور وارد می شود اما 
نباید با یک پاالیش و بس��ته بندی اجازه خروج از 
کش��ور را پیدا کنیم یا آنکه کاال یا مواد اولیه ای را 
با کمی تغییرات و بسته بندی صادر شود. البته در 
مورد محصوالتی مانند ش��کات که از روغن، آرد 
و ش��کر در تولید آن استفاده ش��ده است، باید به 
گونه ای برنامه ریزی کنیم که چه سهمی از آن ارز 
آزاد و چه س��همی از ارز دولتی استفاده شده و بر 

این اساس چگونه این محصول را صادر کنیم.
مودودی گفت: در این زمینه دولت نظارت کامل 
خواهد کرد تا مسیر واردات، تولید، توزیع و صادرات 
به صورت شفاف مدیریت شود و کاالهای نهایی در 
مسیر مشخص و ش��فاف به دست مصرف کنندگان 
برس��د البته در زمینه های دیگر کار روی جنبه های 
دیگر بس��ته جدید ارزی و سیاستگذاری های مورد 
نظ��ر در این ح��وزه ادام��ه دارد و به عن��وان مثال 
درصددیم تا کارت یارانه الکترونیکی برای شهروندان 
در نظر گرفته شود که مبلغ شارژ شده در این کارت 
ب��ه خرید کاالهای مختلف اساس��ی اختصاص پیدا 
خواه��د کرد. مهم این اس��ت که مردم در ش��رایط 
کنون��ی بتوانند با آرامش بیش��تری نیازمندی های 

خود را تامین کنند.  ایسنا

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مطرح کرد؛
 خداحافظی شمال ایران
با مشکالت کمبود گاز

پایداری انتقال گاز استان های شمالی کشور با بهره برداری از 
پروژه هایی همچون خط لوله انتقال گاز رشت - سنگر و خط لوله 
انتقال گاز دامغان - نکا افزایش یافته و مردم این مناطق دیگر در 

فصول مختلف سال، از بابت کاهش افت فشار دغدغه ای ندارند.
نماینده آمل و الریجان در مجلس با اش��اره به پیشینه قطع 
گاز در استان های شمالی گفت: در سال ۸۶، سرمای ناگهانی ۲۰ 

درجه زیر صفر، بخش هایی از کش��ور را در بر گرفت و با کاهش 
دما و افزایش مصرف گاز کش��ور، ترکمنستان بار دیگر قیمت گاز 
را افزای��ش داد و ب��ا توجه به این موضوع، مش��کاتی برای مردم 

به وجود آمد.
عزت اهلل یوس��فیان ما با بیان اینک��ه با وجود انجام مذاکره با 
ترکمنستان، جریان گاز صادراتی از این کشور قطع و مردم شمال 
کشور دچار مش��کات زیادی شدند، افزود: در آن سال، به دلیل 
نبود س��وخت جایگزین، فعالیت واحدهای تولیدی تعطیل شد و 

مردم نیز وسایل گرمایشی نفتی و برقی در اختیار نداشتند.
وی تاکید کرد: در نبود وس��ایل گازس��وز، با مشکات فراوان، 
اس��تفاده از وسایل گرمایشی برقی در دس��تور کار قرار گرفت که 
افزایش مصرف برق، منجر به قطع جریان شد که با توجه به وجود 
آمدن این شرایط و نبود امکانات گرمایشی مناسب، بخشی از مردم 

برای گرمایش به خودروها پناه برده بودند که شایسته نبود.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس شورای 
اس��امی یادآور ش��د: ای��ن اتفاق در دول��ت یازدهم نی��ز رخ داد و 
ترکمنس��تان، بر خاف قرارداد، اصول حرفه ای تجارت بین المللی و 
حسن همجواری، گاز را قطع کرد ولی شرکت ملی گاز ایران توانست 

با مدیریت بهینه و همکاری بی نظیر مردم، شرایط را کنترل کند.

نماینده آمل و الریجان در مجلس شورای اسامی اظهار کرد: 
ای��ران در قبال این بدعهدی بی اعتنا بود و با تاش ش��بانه روزی 
کارکنان شرکت ملی گاز ایران؛ به ویژه شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ای��ران، با اقدامات فوری و تغییر آرایش ش��بکه گاز، از جمله 
احداث خط لوله رش��ت - س��نگر و افزایش ظرفیت تاسیس��ات 
تقویت فش��ار گاز توانس��ت گاز مورد نیاز اس��تان های شمالی را 
تامین کند. وی تصریح کرد: این اتفاق عجیب بود و وزارت نفت با 
همراهی مردم در مقابل این زیاده خواهی و بدعهدی ترکمنستان 

ایستاد تا اعتبار ملی کشورمان را حفظ کند.
نماینده آمل و الریجان در مجلس شورای اسامی گفت: در 
دیدار با رئیس جمهوری نیز این نکته مورد تاکید قرار گرفت و از 
همت وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران که اجازه نداد در مقابل 

بدعهدی ترکمنستان سر خم کنیم، قدردانی شد.
یوس��فیان ما با بیان اینکه با گذر از زمس��تان، اجرای خط 
لوله دامغان - نکا به صورت ویژه در دستور کار شرکت مهندسی 
قرار گرفت و این پروژه، در زمان کوتاهی به بهره برداری رس��ید، 
گفت: این خط لوله گاز با افتخار و قدرت و با تحمل س��ختی از 
سوی کارکنان صنعت گاز افتتاح شد و هم اکنون همه بخش های 

مصرف به طور پایدار از نعمت گاز برخوردارند.

وی ادامه داد: سال گذشته، با وجود کاهش شدید دمای هوا 
در ۲۰ استان، این خط لوله به طور پایدار، گاز مناطق شمالی را 
تامین کرده است و امسال نیز مشکلی در تأمین گاز شمال کشور 
به وجود نخواهد آمد. وی افزود: پایداری انتقال گاز اس��تان های 
ش��مالی کش��ور با بهره برداری از پروژه هایی همچ��ون خط لوله 
انتقال گاز رش��ت - س��نگر و خط لوله انتق��ال گاز دامغان - نکا 
افزایش یافته و مردم این مناطق دیگر در فصول مختلف سال، از 

بابت کاهش افت فشار دغدغه ای ندارند.
نماینده آمل و الریجان در مجلس ش��ورای اس��امی یادآور 
ش��د: ایران یکی از کش��ورهای دارای ذخایر باالی نفت و گاز در 
دنیاس��ت و با وجود در اختیار داش��تن صنعت و نیروی انس��انی 
نخبه، از قطر در برداش��ت گاز از میدان مشترک عقب مانده بود. 
این موضوع نیز به یکی از اولویت های وزارت نفت تبدیل شد و با 
توس��عه در این میدان مشترک، هم اکنون در برداشت گاز از قطر 
پیشی گرفته ایم. یوسفیان ما تصریح کرد: با افزایش برداشت گاز 
از این میدان مش��ترک، امکان گازرسانی به نقاط مختلف کشور 
و روس��تاهای دورافتاده فراهم و توس��عه قابل توجهی در بخش 
گازرسانی به روستاها به ویژه مناطق سردسیر و کوهستانی انجام 

شده است.  تسنیم

معاون سازمان توسعه تجارت مدعی شد؛

حذف امضاهای طالیی در بسته جدید ارزی


