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ورود 50 هزار گوسفند به کشور 
مدیرکل بازرگانی داخلی ش��رکت پشتیبانی امور 
دام خب��ر داد: ۵۰ ه��زار راس دام زنده از رومانی وارد 
کشور ش��ده تا برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها در 

بازار توزیع شود.
 رض��ا کریم��ی اظهار ک��رد: مرغ منجم��د هم به 
منظ��ور تنظیم و تعدی��ل بازار وارد می ش��ود. قیمت 
فروش این محصول 1۰هزار و ۵۰۰ تومان است که در 
کنار ذخایر استراتژیک مرغ شرکت پشتیبانی امور دام 

قرار می گیرد و به تدریج در بازار توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: اولین کش��تی دام زنده وارد شده از 
رومانی شب گذش��ته در بندر چابهار پهلو گرفت و از 
ساعت 2 نیمه شب عملیات تخلیه آن آغاز شد و تا به 

این لحظه 3 هزار راس آن تخلیه شده است.
کریمی تاکید کرد: حجم دام وارد شده از رومانی 
در ای��ن مرحله ۵۰ هزار راس اس��ت و از نژاد برتر دام 
این کشور به حساب می آید. وی خاطر نشان کرد: طی 
چند روز آینده و تا قبل از پایان سال نیز 2 کشتی 2۰ 
هزار راس دام زنده دیگ��ر نیز از رومانی به ایران وارد 
می شوند و در مجموع تا پایان سال 9۰ هزار راس دام 
زنده از رومانی به کش��ور وارد و به ش��هرهای مختلف 

کشور ارسال می  شود.  مهر

اما و اگرهای بازگشت رنو 
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در تش��ریح خبر منعکس شده در رسانه ها درخصوص 
بازگشت رنو به ایران گفت: شرکت رنو سرمایه گذاری 
قابل توجهی در ایران کرده اس��ت و منتظر مش��خص 

شدن تحریم است.
فرشاد مقیمی تصریح کرد: رنو سرمایه گذاری حدود 
یک میلیارد دالری در کش��ور انج��ام داده و با توجه به 
حجم فعالیت های انجام ش��ده، قطعاً پس از مش��خص 
شدن شرایط تحریم به ایران باز می گردد. البته به تازگی 
هیچ مذاکره ای با این شرکت صورت نگرفته اما تحلیل ما 

بازگشت آن در آینده به بازار ایران است.  صمت

 آغاز توزیع میوه شب عید 
توزیع تدریجی میوه های تنظیم بازاری شب عید 

از امروز در سطح کشور آغاز شد.
ب��ا بارگیری می��وه که از امروز آغاز ش��ده، ۸۰ تن 
سیب و پرتقال تنظیم بازاری با قیمت مصوب به تدریج 
تا یک ماه در مراکز میوه و تره بار کشور توزیع می شود. 
در مجموع ۶ هزار مرکز میوه و تره بار در کشور و 3۰۰ 
مرکز در استان تهران برای توزیع میوه ها در نظر گرفته 
ش��ده است.1۰ هزار تن س��یب و پرتقال نیز به صورت 
ذخیره در س��ردخانه ها برای جبران هر گونه کمبود در 
استان های مختلف در نظر گرفته شده است.قیمت این 
میوه ها در هر استان 1۵ الی 2۰ درصد زیر قیمت بازار 

خواهد بود.  صداوسیما

 شتاب به تولید مسکن 
و زیر راه و شهرس��ازی از افتتاح مترو هشتگرد در 
تابس��تان 9۸ خبر داد و اعالم کرد که سه برنامه برای 
شتاب دهی به تولید مسکن مد نظر قرار گرفته است.

 محمد اس��المی در جریان افتت��اح 1212 واحد 
مس��کن مهر، دو باب مسجد، س��ه باب زمین ورزشی، 
سه مدرس��ه در شهر جدید هشتگرد اظهار کرد: مترو 
هش��تگرد یکی از پروژه ه��ای متفاوتی اس��ت که در 
دس��تور کار قرار گرفته و آزادس��ازی مسیر و امکانات 
فنی که باید برای آن در نظر گرفته می شد اگر زمان بر 

بوده اما به پیشرفت باالی ۷۷ درصد رسیده است.
وی افزود: اکثر تجهیزات و امکانات مترو گلش��هر 
- هش��تگرد تأمین شده و در اختیار پیمانکاران است تا 
آنها را نصب کند. انشااهلل با تزریق نقدینگی که برای این 
پروژه انجام خواهیم داد اطمینان داریم اواسط تابستان 
س��ال 139۸ قابلیت بهره برداری پی��دا می کند. مردم 

بدانند که هیچ وقفه ای در کار انجام نخواهد شد.
اسالمی تاکید کرد: اراده ای از سوی نمایندگان برای 
پروژه ی مترو هش��تگرد وجود دارد. استاندار و شرکت 
عمران ش��هرهای جدید که سرمایه گذاری می کند هم 

اهتمام ویژه ای برای اتمام پروژه ی مترو دارند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که عالوه بر مترو 
خط دوم راه آهن کرج - قزوین در حال تکمیل است، 
گف��ت: در نظر داریم قطار حومه ای را نیز برقرار کنیم 
تا ترافیک اتوبان ته��ران - قزوین کاهش یابد و مردم 

سفر ایمن و راحتی به تهران داشته باشند.
به گفته اس��المی، جاده تهران - طالقان نیز سال 
آینده بهره برداری می شود. او اظهار امیدواری کرد که 

این پروژه به تخریب محیط زیست منجر نشود.
وزی��ر راه و شهرس��ازی در پاس��خ به این س��وال 
ک��ه ش��ورای پ��ول و اعتب��ار چ��ه زمانی وام س��اخت 
مس��کن را افزای��ش می دهد؟ گفت: یک��ی از تهدیدات 
ما جریان س��ازی برای تولید و عرضه مس��کن اس��ت. 
تس��هیالتی که به سازندگان داده می شود را در شورای 
پول و اعتبار تصوی��ب کردیم و به 1۰۰ میلیون تومان 
افزایش دادیم که قابلیت انتقال به خریداران را دارد.این 
مشوق بعالوه مشوق هایی که درخصوص عرضه زمین و 
کارت اعتباری مصالح در حال نهایی ش��دن است، سه 
عامل شتاب دنده برای تولید مسکن به ویژه برای اقشار 

کم درآمد و متوسط محسوب می شود.  ایسنا

اخبار

 ورودی صندوق توسعه ملی یک سوم می شود
رئی��س هیات عامل صندوق توس��عه ملی گفت:  درخواس��ت و برداش��تی از 

صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 9۷ نداشتیم.
مرتضی شهیدزاده در مورد اینکه آیا استقراضی از منابع صندوق توسعه ملی 
برای مصارف بودجه ای در پایان س��ال جاری انجام ش��ده است، اظهار داشت: اصاًل 

چنین اتفاقی نیفتاده و درخواس��تی هم نبوده اس��ت. پولی از صندوق برای بودجه 
قرض ندادیم. وی با بیان اینکه در بودجه 9۸ صادرات نفت روی 1.۵ میلیون بشکه در 

روز بسته شده است، گفت: به اعتقاد برخی این رقم خوش بینانه است و بستگی به تحوالت 
منطقه دارد، اگر اوضاع بهتر از شرایط کنونی شود، امکان تبادل و تهاتر وجود دارد.

وی در مورد اینکه صندوق توس��عه ملی از محل صادرات نفت س��ال آینده چه قدر 
ورودی خواهد داش��ت: 2۰ درصد از کل صادرات برای حس��اب صندوق توسعه می آید و 

مابه التفاوت تا 34 درصد به شکل تسهیالت پرداخت خواهد شد.  فارس

جنب استانبول
نمایشگاه های بهاره؛ راهی برای حذف واسطه ها

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه نمایشگاه های 
بهاره با حذف واسطه ها هم به سود تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان است، گفت: به 
نظر می رسد دست هایی در کار است که نمی خواهد تولیدکننده مستقیم با مصرف کننده 

ارتباط داشته باشد و مصرف کننده با کاالی با کیفیت ایرانی مواجه شود.
سعید جاللی قدیری با بیان اینکه نمایشگاه های بهاره با روش عرضه مستقیم هم 

به تولیدکننده و هم به مصرف کننده کمک می کند، اظهار کرد: چراکه تولیدکنندگان 
می توانند محصول خود را بدون واسطه عرضه و برند خود را به مردم معرفی کنند.

وی با اشاره به اینکه حذف واسطه ها باعث کاهش هزینه ها می شود و در نتیجه کاال 
با قیمت مناس��ب تری به دست مصرف کننده می رس��د، تصریح کرد: نمایشگاه ها یکی از 
نقاطی است که اگر به درستی برگزار نشود و به دست دالالن بیافتد، ممکن است فساد 

در آن ها نفوذ کند.  ایسنا

سبد خانوار
تاسیس شرکت های سرمایه گذاری مشترک ایران و آذربایجان

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی اع��الم کرد: حجم گردش تجاری میان ایران و 
جمهوری آذربایجان در یک سال گذشته ۷۵ درصد رشد یافته است.

فرهاد دژپس��ند از ضرورت تأسیس شرکت های س��رمایه گذاری مشترک در 
جهت تعمیق روابط اقتصادی بین دو کش��ور س��خن گفت. وی که برای ش��رکت 

سیزدهمین اجالس کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری 
آذربایجان، به این کش��ور سفر کرده اس��ت، بیان داشت: بهترین راه برای تعمیق روابط 

اقتصادی بین دو کشور، تأسیس شرکت های مشترک در حوزه های سرمایه گذاری، خدماتی، 
گردشگری و تجارت بین المللی با یک رویکرد مبتنی بر تضمین برد دو طرف است.

دژپسند افزود: دو کشور این ظرفیت را دارند و باید این کار را انجام دهند تا بتوانند به 
سرعت از آن بهره مند شوند. هر چه روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور بیشتر 

گسترش یابد، زمینه تسریع برای فرایند رشد و توسعه هر دو طرف فراهم می شود.

 تجارت

چانه زنی ها ادامه دارد؛
 تعیین دستمزد ۹۸ در ایستگاه آخر

2۷ اس��فند 9۷، آخرین جلس��ه ش��ورای عال��ی کار در  كار و  سال جاری به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران در كس�ب 
سال 9۸ برگزار می ش��ود. به نظر می رسد مانند سال جاری دستمزد کارگران 

براساس فرمول افزایش ترکیبی »رقم ثابت به اضافه درصد« تعیین گردد.
دویست و هشتاد و یکمین نشست شورای عالی کار سه شنبه 21 اسفندماه 
9۷ به منظور تعیین دستمزد 9۸ کارگران با حضور وزیرکار و شرکای اجتماعی 
برگزار ش��ده بود که پس از ۶ س��اعت چانه زنی به دلیل اختالف نظر زیاد بین 

نمایندگان کارگران و کارفرمایان بدون تعیین دستمزد پایان یافت.
در ش��ورای عالی کار عالوه بر تعیین »حداقل دس��تمزد« س��ال آینده، 
میزان افزایش »سایر سطوح مزدی« نیز مشخص خواهد شد. مجموع حقوق 
پایه، بن کارگری، حق مس��کن و حق اوالد )برای سرپرس��تان دارای فرزند( 
حداقل دریافتی حقوق کارگران را تش��کیل می دهد. حق مسکن در نشست 
اول بهمن ماه 9۷ ش��ورای عالی کار به 1۰۰هزار تومان افزایش یافت، اعمال 
این مصوبه در فیش های حقوقی منوط به زمان تصویب در هیأت وزیر است 

و اکنون این مصوبه برای بررسی به هیأت دولت ارسال شده است.
در راستای تعیین دستمزد 9۸، طی هفته های گذشته و در آغاز مذاکرات 
مقدماتی دستمزد »کمیته مزد شورای عالی کار« با هدف بررسی هزینه های 
ماهیانه خانوار تشکیل جلسه داد و با توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری 
هزین��ه زندگی ماهیانه یک خانوار با تعداد 3.3نفر، س��ه میلیون و۷۶۰ هزار 
تومان تعیین شد، که یک میلیون و ۸9 هزار تومان نسبت به هزینه ماهیانه 
زندگی س��ال گذش��ته افزایش داشته است. در سال گذش��ته حداقل هزینه 

معیشت حدود دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین شده بود.
 21 اسفندماه دومین جلسه رسمی شورای عالی کار بود که با توجه به وعده 
حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی 
می ش��د که پرونده دستمزد 9۸ کارگران در این روز بسته شود که نشد. وی در 
روز برگزاری جلس��ه گفته بود: در نشست امروز 21 اسفندماه 9۷ شورای عالی 
کار دستمزد سال آینده باید نهایی شود. دلیلی برای عدم توافق وجود ندارد و در 
قانون کار و آئین نامه های شورای عالی کار بن بستی برای عدم توافق وجود ندارد 

و همه راه حل ها برای توافق شرکای اجتماعی پیش بینی شده است.
 برخالف پیش بینی معاون روابط کار وزارت کار دالیل مختلفی برای عدم 
توافق شرکای اجتماعی در تعیین دستمزد 9۸ کارگران وجود داشت. اختالف 
نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر س��ر میزان افزایش دس��تمزد و 
فاصله پیش��نهادات طرفین باعث ش��د تا در نشست 21 اسفندماه درخصوص 

میزان افزایش دستمزد سال آینده تصمیم گیری نشود.
براس��اس اطالعات به دس��ت آمده نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش 
درصد ثابت به حقوق پایه را ارائه دادند که نمایندگان کارگری ضمن مخالفت با 

این سناریو، پیشنهاد افزایش ترکیبی »رقم ثابت به اضافه درصد« را ارائه دادند.
از آنجایی که سال 9۷ نحوه تعیین دستمزد کارگران رقم ثابت و درصدی 
افزایش بود و امس��ال نیز حقوق کارکنان دولتی و دس��تگاه های اجرایی برای 
سال آینده به میزان »4۰۰ هزار تومان به اضافه تا 1۰درصد« افزایش یافت، به 

نظر می رسد که نحوه تعیین دستمزد کارگران نیز مانند سال جاری باشد.
مطابق ماده 41 قانون کار، نرخ تورم در تعیین دستمزد کارگران موثر است، 
طبق استعالم از وزارت اقتصاد، تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 9 بیش از 3۰ 
درصد اعالم شده است. نشست بعدی شورای عالی کار 2۷ اسفند 9۷ است که 
سرنوشت میزان افزایش حداقل حقوق کارگران مشخص می شود.  تسنیم 

"دالر" بازی را عوض كرد
گوش به زنگ باشید؛ کوپن ها برمی گردند!

طرح دوباره کوپن های توزیع مواد  غذای��ی بعد از س��ال ها این بار با درح���اشیه
عنوان "کاالبرگ های الکترونیک" در مجلس به تصویب 
رس��ید. هرچند این طرح مانند هم��ه طرح های دیگر 
مخالفان و موافقانی دارد اما قاطبه موافقان این طرح آن 
را به خاطر بستن منافذ فسادی که دالر 42۰۰ تومانی 
باز کرده است، می پسندند اما در نهایت شیوه پرداخت 

نقدی را گزینه ای بهتر از کوپن می دانند.
س��ال 9۷ از آن سال هایی بود که از همان بهارش 
هم معلوم بود سال نکویی نیست؛ دقیقاً بعد از تعطیالت 
ن��وروزی و در روزهایی که ملت هنوز در گیج و گنگی 
چرخش فصل و البته اتمام روزهای خوب عیددیدنی 
بودند دالر همه را غافلگیر کرد و یک شبه مرز 3۵۰۰ 
تا ۵.۰۰۰ تومان را درنوردید و به همه نش��ان داد که 

روزهای خوب نوروزی واقعاً تمام شده است.
دقیق��اً چند هفت��ه بعد همه در حس��رت خرید 
همان دالر ۵۰۰۰ هزار تومانی انگش��ت حس��رت بر 
لب داشتند. حاال دیگر اقتصاد وارد فاز جدیدی شد و 
همه فهمیدند که وقتی می گویند کشور نباید به دالر 
یا واردات وابس��ته باش��د، یعنی چه! حتی دادن دالر 
یارانه ای 42۰۰ تومانی برای واردات کاالهای اساسی 
هم نتوانست جلوی تحرکات تورمی را بگیرد. تورمی 
که حاال مانند بهمنی که گرمای آفتاب به آن بخورد 
آماده ریزش بر س��ر کاالهای اساس��ی بود، کاالهای 

اساسی که از تورم ۵۰ درصدی آنها خبر می دهند.
دول��ت همه 12 ماه س��ال 139۷ را به لیس��تی 
تحت عنوان کاالهای اساسی دالر 42۰۰ تومانی داد 
ام��ا حاال اقالم همین لیس��ت تورمی ۵۰ درصدی را 

تجربه کرده اند؛ اما علت چه می تواند باشد؟
عبداله مش��کانی پاس��خ این س��وال را در نقش 
واس��طه ها در گران ش��دن کاالهای اساس��ی ارزیابی 
می کن��د و می گوی��د کاالهایی که ب��ا ارز دولتی وارد 
می شود با چندین برابر قیمت به مردم می رسد. برای 
مثال گوش��تی که با ارز یارانه ای وارد می شود باید به 
قیم��ت حدود 2۵ هزار تومان یا ش��کر باید به قیمت 
2.۵۰۰ تومان به برسد در حالی که قیمت این اقالم در 

بازار بیش از 1۰۰ هزار تومان و ۷ هزار تومان است.
این اقتصاددان با اش��اره ب��ه برخی انتقادات تند 
اعض��ای اتاق بازرگان��ی در روزهای اخیر نس��بت به 
ط��رح توزیع کوپن اظهار ک��رد: این مخالفت ها صرفاً 
به دلی��ل تعارض منافع اس��ت، چراکه بخش زیادی 
از این واردات کاالهای اساس��ی توسط همین اعضای 
اتاق بازرگانی انجام می شود که با اجرای طرح کوپن 

رانت آنها نیز از بین می رود.
پیام این کژکارک��ردی هرچند دیر اما باالخره به 

س��مع و نظر مجلسی ها هم نشس��ت و آنها در صبح 
یک��ی از آخری��ن روزهای ن��ه چندان س��رد یازدهم 
اسفندماه طرحی را مصوب کردند که براساس بندی 
از آن دولت موظف می ش��ود در سال آینده )139۸( 
دادن یارانه ب��ه دالر را متوقف و به جای آن از کوپن 
برای تأمین کاالهای اساس��ی برای معیش��ت مردمی 
که حاال قدرت خریدش��ان بیشتر از هر زمان دیگری 
افت پیدا کرده اس��ت استفاده کند. براساس آمارهای 
رسمی، دولت در سال به حدود چهار میلیون و ۷۰۰ 
هزار کارمند و بازنشس��ته حقوق پرداخت می کند که 
در این بین تعداد کارکنان حقوق بگیر به دو میلیون و 
۶3۷ هزار نفر می رسد. از تعداد مجموع حقوق بگیران 
دریافتی های کمتر از سه میلیون تومان به حدود یک 
میلی��ون و 42 هزار نفر اختصاص دارد که متوس��ط 
حقوق آنها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد.

همچنی��ن ح��دود 92۶ هزار نف��ر یعنی معادل 
3۵ درص��د از کارکنان کمتر از 2.۵ میلیون دریافتی 
داشته و متوس��ط پرداختی به آنها به یک میلیون و 

9۸۶ هزار تومان می رسد.
این آمارها نش��ان می دهد که اقش��ار ضعیف یا 
فقرا ح��اال دیگر چهره هایی پژمرده در حلبی آبادهای 
اط��راف ش��هرها نخواهند بود بلکه حت��ی کارمندان 
دولتی نیز که برای س��ال ها عنوان "قش��ر متوس��ط 
حقوق بگی��ر" را به یدک می کش��یدند نیز به طبقات 
ضعیف پیوس��ته اند و احتماالً مش��مول طرح جدید 

"کاالبرگ های الکترونیک" هم خواهند شد.
طرح "کاالبرگ های الکترونیک" یا همان "کوپن" 
س��ال های نه چن��دان دور، در ش��رایط فعلی موافقان 
بیش��تری از مخالفانش دارد. علت اصلی هم امیدواری 
به هدفمندتر بودن کوپن نس��بت ب��ه یارانه های ارزی 
است که عمدتاً نصیب واردکننده ها و دالالن می شود.

در ای��ن باره علی س��رزعیم - عضو هیئت علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی - با بیان اینکه توزیع کوپن 
به نس��بت دادن یارانه ارزی ایده بسیار بهتری است، 
به ایسنا گفت: در شرایط فعلی دولت هزینه زیادی را 
بابت دادن یارانه به ارز برای واردات کاالهای اساسی 
پرداخت می کند که خیلی روش��ن اس��ت که با این 

گرانی ها این یارانه به مردم نمی رسد.
این استاد دانشگاه با اینکه ایده کوپن را از دادن 
یاران��ه به ارز بهتر می داند ام��ا بهترین ایده را توزیع 
یارانه به صورت نقدی ارزیابی و اظهار کرد که در این 
ص��ورت دیگر تبعات توزی��ع کوپن که محدود کردن 
ق��درت انتخاب یا مس��ائل دیگ��ری مانند صف های 

عریض و طویل است را هم نخواهیم داشت.
ب��ا اینکه برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که دادن 
یارانه های نقدی به مردم در این ش��رایط تورمی باعث 
افزای��ش تورم و در نهایت کاهش ق��درت خرید مردم 
خواهد شد؛ سرزعیم معتقد است که "اعطای یارانه های 

نقدی در این ش��رایط نمی تواند تورم زا باش��د، چراکه 
همین حاال هم دولت ارز خود را در بازار آزاد می فروشد 
و ریال جمع می کن��د؛ بنابراین اگر قرار بوده تورمی از 

این راه به وجود آید تا حاال به وجود آمده است.
وی با اش��اره به شرایط س��خت اقتصادی کشور 
درب��اره نح��وه پرداخ��ت یارانه های دولت��ی به مردم 
می گوید »تا همین حاال هم تورم اثر خود را گذاشته 
و قدرت خرید طبقات ضعیف کاهش پیدا کرده است؛ 
در چنین شرایطی دولت باید گزینه یارانه های نقدی 

و یا یارانه های کاالیی را در دستورکار قرار دهد«.
همچنین حیدر مستخدمین حسینی که یک زمانی 
معاون وزارت اقتصاد دولت اصالحات بوده است با اشاره 
ب��ه مبلغ 3.۵۰۰ میلیارد تومان��ی یارانه های پرداختی 
دولت در هر ماه پیش��نهاد می کند دولت مابه التفاوت 
تخصی��ص 14 میلیارد دالری ارز یارانه ای را به صورت 
نق��دی توزیع کند. چراکه به اعتق��اد او طرح کوپن یا 
کاالب��رگ الکترونیکی نی��ز همانند دیگ��ر طرح های 
یارانه غیرمستقیم باعث ایجاد داللی و راه افتادن بازار 

غیررسمی فروش کاالهای یارانه ای خواهد شد.
این اقتصاددان در پاسخ به این نگرانی که پرداخت 
نقدی یارانه ممکن اس��ت باعث افزایش تورم شود، هم 
معتقد است اساساً افزایش حجم نقدینگی باعث شده 
اس��ت تا تورم به وجود بیای��د و این افزایش نقدینگی 
ت��ا تخلیه کامل تورم ادامه خواهد داش��ت. با این حال 
پرداخت مبالغی به عنوان یارانه نقدی آن چنان محدود 
اس��ت و آن چن��ان مورد نیاز مردم اس��ت که اساس��اً 
نمی تواند فشار تورمی دیگری اضافه کنند. ضمن اینکه 
می توانند در بخشی از تورمی که ایجادشده است را از 

طریق افزایش قدرت خرید مردم ضعیف جبران کند.
قاطبه اقتصاددانان پرداخت یارانه های نقدی را بر 
توزیع کوپن ارجح می دانند؛ در این باره شهرام معینی 
- عضو هیئت علمی دانش��گاه اصفهان - نیز با تاکید 
بر اینکه ارائه توزیع کوپن بس��یار بهتر از دادن یارانه 
به کاالهای اساس��ی است، اظهار کرد که نقطه ضعف 
توزیع کوپن این است که ما حق انتخاب را از مصرف 
کننده س��لب می کنیم. و او دیگر قدرت انتخاب بین 
اجناس مختلف را ندارد. از این جهت چه بسا بهینه ای 

که مورد نظر مردم باشد نیز حاصل نمی شود.
او همچنین به مالحظات ارائه کوپن توس��ط دولت 
نیز اش��اره کرده و معتقد اس��ت اینکه کاالهایی که وارد 
می شوند آیا با نیازهای مردم سازگاری دارد یا نه مسئله ای 

است که در طرح ارائه کوپن باید مورد توجه قرار بگیرد.
این اقتصاددان در ادامه صحبت های خود به ارائه 
یک راهکار برای بهتر و بهینه تر کردن توزیع کوپن ها 
توس��ط دولت اش��اره کرد و گفت که بهتر است اگر 
دولت قرار اس��ت در س��ال آینده برای اقالم اساسی 
کوپنی یا کاالبرگی صادر کند آن را به صورت کوپن 

اعتباری توزیع کند.  ایسنا

با توجه به وضعیت سرسام آور  ل و قاچاق س��وخت در کش��ور و پت�����ر
تشکیل شبکه های مافیایی در این حوزه، می توان 
با روش هایی همچون کارت س��وخت و اختصاص 
سوخت متناس��ب با تردد تا حدودی با این پدیده 

شوم مقابله کرد.
یک��ی از عمده ترین چالش ه��ای اقتصاد ایران 
مربوط به قاچاق س��وخت می ش��ود. پدیده ای که 
نه تنها س��رمایه مردم و کش��ور را به ت��اراج برده 
و زمین��ه را برای نابرابری و اشتغال س��وزی فراهم 

کرده است.
در این بین، براس��اس آنچه ک��ه متولیان امر 
عنوان می کنند عمده ترین دلیل قاچاق س��وخت 
در کش��ور مس��اله »تفاوت قیمت این محصول در 
ایران و کشورهای همسایه« است. موضوعی که دو 
وج��ه دارد یکی افزایش انگیزه قاچاقچیان کالن و 
دیگری فرصتی جهت درآمدزایی برای افراد بیکار 

و یا با سطح درآمدی پایین در استان های مرزی.
هر چن��د درب��اره مق��دار قاچ��اق فراورده ها 
اطالع��ات دقیق��ی در دس��ترس نیس��ت و هربار 
مس��ئوالن با اعالم »میلیون ها لیت��ر« از ارائه آمار 
ش��فاف شانه خالی می کنند، اما طبق برآورد ستاد 
مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز، به احتمال زیاد روزانه 
حدود 11.۵ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور 
قاچاق می شود که بیش از ۸۰ درصد از این حجم 

به قاچاق نفت گاز اختصاص دارد.

البته آنطور که س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز عن��وان می کن��د اقدام��ات زی��ادی برای 
جلوگیری از قاچاق س��وخت از جمله شناسنامه دار 
ک��ردن فراورده های نفتی، لغو کارت های س��وخت 
مهاجر و... انجام شده است اما هنوز راه بسیار زیادی 
برای رسیدن به شرایط مطلوب و مقابله با شبکه های 
مافیایی که با سوءاستفاده از شرایط به صورت عمده 

سرمایه کشور را قاچاق می کنند، وجود دارد.
در این راس��تا چندی پیش علی مویدی رئیس 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ضمن انتقاد 
از وضعیت قاچاق س��وخت در کشور به دلیل عدم 
تنظیم نرخ این محصول، قاچاق سوخت را سازمان 
یافت��ه عنوان ک��رده و گفته بود: در س��ازمان یافته 
بودن قاچاق س��وخت هیچ ش��کی نیست. از منظر 
ما بیش��ترین درصد کس��انی که در این عرصه کار 
می کنند سازمان یافته هس��تند به گونه ای که این 
س��ازمان یافتگی با بخشی از س��اختارهای اداری و 
دولتی ما نیز پیوند خورده است. آنچه که مسلم بوده 
این است که ش��بکه های قاچاق کاال و ارز مافیایی 

هستند و تالش های زیادی در این عرصه داشتند.
بر این اساس؛ تاکنون کارشناسان و مسئوالن 

زی��ادی درخص��وص پیامدهای قاچاق س��وخت و 
راه های مقابله با آن صحبت کرده اند اما براس��اس 
گزارش��ی که به تازگی از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس با محوریت مقابله با قاچاق سوخت منتشر 
شده است می توان گفت، یکی از راهکارهای مواجهه 
با این موضوع الزام استفاده از کارت سوخت خودرو 
در هنگام سوخت گیری و ممنوعیت هرگونه مبادله 

بنزین خارج از این سامانه است.
استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفت گاز 
براساس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل ونقل 
را از ح��دود ۵4 میلیون لیتر در روز در س��ال 93 
ب��ه کمتر از 4۸ میلیون لیتر در روز در س��ال 94 

رساند.
همچنین با توجه ب��ه اینکه بیش از ۷۰ درصد 
قاچاق س��وخت از یک استان صورت می گیرد، الزام 
سوخت گیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ 
کارت های س��وخت به گونه ای که فقط خودروهای 
همان اس��تان بتوانند در جایگاه ها، س��وخت گیری 
کنند، )با در نظر گرفتن تس��هیالتی برای مسافران( 

یک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است.
اختص��اص س��وخت ب��ه وس��ایل حمل ونقل 

عموم��ی، کامیون ها، وس��ایل راه��داری، لنج ها و 
خودروهای دیزلی درون و برون ش��هری متناسب 
با پیمایش یک��ی از راهکارهای مدیریت مصرف و 

قاچاق سوخت است.
هرچن��د هی��أت وزیران در س��ال 93 مصوب 
کرد نف��ت گاز براس��اس پیمایش ب��ه خودروهای 
 GPS دیزلی تخصیص یابد، اما فقط اتوبوس ها به
مجهز ش��ده و ۵2۰ هزار خودروی درون شهری و 

کامیون ها و وسایل راهداری فاقد GPS هستند.
به عالوه، ه��زاران لنج تحت عناوین صیادی و 
حمل بار ثبت ش��ده اند که فعالیت نکرده و فقط از 
سهمیه نفت گاز استفاده می کنند. هر چند راه های 
متنوعی برای تخصیص س��همیه ب��ه این لنج ها در 
نظر گرفته شده است، اما به نظر می رسد اختصاص 
س��وخت متناس��ب با تردد واقعی لنج ه��ا راه حل 

اساسی مهار قاچاق در این بخش است.
روزان��ه ح��دود ۵۰ میلیون لیت��ر نفت گاز در 
بخش های صنعتی و کشاورزی مصرف می شود. از 
س��ال ۸9 اختصاص س��وخت به این قبیل مصرف 
کنندگان با معرفی وزارتخانه های مربوط براساس 
ثبت در س��امانه تجارت آسان صورت می گیرد. اما 
این س��ازوکار نتوانس��ته از قاچاق نفت گاز به طور 

کامل جلوگیری کند.
براس��اس آمار صنعت برق ایران در سال 9۶، 
نیروگاه ه��ا ۶9 میلیارد مترمکع��ب گاز طبیعی، ۵ 
میلی��ارد لیتر نفت گاز )روزانه ح��دود 14 میلیون 

لیت��ر( و 3.۷ میلیارد لیتر نفت کوره )روزانه حدود 
14 میلیون لیتر( مصرف کرده اند. طبق آئین نامه 
اجرای��ی تبصره 14 قانون بودجه س��ال 9۶ که در 
س��ال 9۷ نیز استمرار داش��ت بهای سوخت برای 
نیروگاه ها ۵۰ ریال به ازای هر لیتر نفت گاز و نفت 
کوره و هر مترمکعب گاز طبیعی به طور یکس��ان 

در نظر گرفته شد.
ب��ا توجه به تفاوت قیمت عظیم بین س��وخت 
نیروگاه ها و قیمت های فوب خلیج فارس کم ترین 
انحراف از سوخت تخصیص یافته مطلوبیت زیادی 

برای قاچاقچیان ایجاد می کند.
یک پیش��نهاد اساس��ی برای ریشه کن کردن 
قاچاق، تعمیم س��ازوکار تس��ویه با پاالیشگاه ها به 

مصرف کنندگان عمده نفت گاز است.
در حال حاضر، نفت خام 9۵ درصد قیمت فوب 
به پاالیش��گاه ها فروخته ش��ده و فراورده ها نیز به 
قیمت فوب از آنها خریداری می ش��ود. این تصمیم 
زمینه قاچاق از پاالیش��گاه ها را به طور اساس��ی از 
بین برده اس��ت. تعمیم این روش به همه مصرف 
کنن��دگان عمده از جمله نیروگاه ها، مرغداری ها و 
گلخانه ها می تواند مطلوبیت قاچاق را از بین ببرد.

ب��ه عالوه ب��رای جلوگی��ری از افزایش قیمت 
محصوالت نهایی این قبیل تولیدکنندگان می توان 
مابه التفاوت قیمت نف��ت گاز بر مبنای فوب و نرخ 
کنونی را )3۰۰ تومان به ازای هر لیتر( مس��تقیماً 

به تولیدکننده پرداخت کرد.  مهر

ك��ش براس��اس برنامه پنج س��اله  میلی��ارد خ�ط  ه��زار   ۷۷۰ بای��د 
س��رمایه گذاری در کشور صورت می گرفت تا رشد 
اقتصادی هش��ت درصد به دس��ت آید اما به دلیل 
فش��ارهای نظام سلطه، س��رمایه گذاری ها و رشد 
اقتصادی مورد انتظار در س��ال 9۷ به ش��کلی که 

می خواستیم، پیش نرفت.
محمد شریعتمداری اظهار کرد: امروز در دوره 
س��اخت و ساز و سازندگی استان لرستان قدم های 
بیشتری را بر می دارد. وی تصریح کرد: شهرستان 
الیگودرز یکی از ش��هرهای مهم اس��تان لرس��تان 
است که در این نقطه از کشور ما قطب گردشگری 

و دامپروری در حال شکل گیری است.
وزی��ر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنش��ان 
کرد: امروز تأس��یس یک مرکز 2۰۰۰ رأسی تولید 
گاو گوش��تی و شیری با ظرفیت 2۵ هزار تن شیر 

را در الیگودرز داش��تیم که قدم خوبی در راستای 
ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است.

ش��ریعتمداری اضافه کرد: ظرفیت شهرستان 
الیگ��ودرز ای��ن ام��کان را فراهم می کن��د که برای 
تأس��یس واحدهای جدید دامداری فکر کنیم و در 
جلب مش��ارکت بخش های غیردولتی در این حوزه 
تالش ش��ود. وی بیان کرد: این شهرس��تان دارای 
ظرفیت های خوب گردشگری است. سد حوضیان را 
که در دولت یازدهم مقدماتش فراهم شد و اعتبارات 
خوبی برای آن در نظر گرفته شد، به اتمام رسیده و 

آماده فعالیت های گردشگری و جانبی است.
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی ادامه داد: 

فعالیت اجرایی پروژه مجموعه گردش��گری س��د 
حوضی��ان را ام��روز آغ��از خواهیم ک��رد و از خدا 
می خواهیم با تالش مسئوالن محلی و ملی شاهد 
ساخت زیربناهای الزم برای ساخت مراکز اقامتی 

دیگر در 11 پهنه این مجموعه باشیم.
ش��ریعتمداری عنوان ک��رد: در حوزه صنعتی 
ظرفیت ه��ای خوب��ی در الیگ��ودرز وج��ود دارد، 
در ح��وزه فوالد قدم های خوبی برداش��ته ش��ده و 

پیشرفت های خوبی به دست شده است.
وی یادآور ش��د: کار جدید ایجاد مرکز تولید 
الستیک بارز در الیگودرز آغاز شده که از نیازهای 
اصلی کشور است و ش��رکت شستا اعالم آمادگی 

کرد که با مش��ارکت ایدرو این پروژه را آغاز کند و 
ظرف چهار سال به بهره   برداری برسد.

وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به 
پروژه الستیک س��ازی خرم  آباد، اف��زود: در وزارت 
تعاون ه��م دنبال آن پروژه خواه��م بود. البته آن 
پروژه از مسئولیت های شرکت ایمیدرو با مشارکت 

بخش خصوصی است.
ش��ریعتمداری تصری��ح کرد: قدم ه��ای اولیه 
خوب��ی برای کارخانه الس��تیک س��ازی خرم   آباد 
برداشته ش��ده اما روند اجرایی این پروژه به دلیل 
تغییرات نرخ ارز کند شده است. یکی از مهم ترین 
فعالیت ه��ای س��ازمان های حمایت��ی موج��ود در 

استان، تالش برای رفع بیکاری است.
وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی اضافه کرد: 
براساس برنامه پنج س��اله باید ۷۷۰ هزار میلیارد 
سرمایه گذاری در کشور صورت می گرفت تا رشد 

اقتصادی هش��ت درصد به دس��ت آید اما به دلیل 
فش��ارهای نظام سلطه، س��رمایه گذاری ها و رشد 
اقتصادی مورد انتظار در س��ال 9۷ به ش��کلی که 

می خواستیم، پیش نرفت.
شریعتمداری ادامه داد: دولت سیاست توسعه 
اش��تغال فراگیر را جایگزین ک��رد که عالوه بر آن 
حرک��ت در جهت ایجاد توس��عه اش��تغال پایدار 
روس��تایی انجام شد و 1.۵ میلیارد دالر از صندوق 

توسعه ملی برای این حوزه برداشته شد.
وی بی��ان کرد: از ای��ن اعتب��ار 32۷ میلیارد 
تومان سهمیه لرستان بود که 12۷ میلیارد تومان 
از آن پرداخت ش��ده که امید م��ی رود مابقی این 
اعتبار نیز جذب شود. وزیر تعاون اظهار کرد: سعی 
بر این است که در شش ماهه اول سال آینده روند 
رو به رش��د بیشتری در توسعه اش��تغال پایدار از 

طریق روستاها داشته باشیم.  ایسنا

۳ راهکار برای مقابله با قاچاق سوخت مطرح شد؛

تاراج سازمان یافته سرمایه کشور

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعالم كرد
عقب ماندگی كشور از رشد اقتصادی


