
  افزاي�ش تعرف�ه مش�تركان پرمص�رف آب 
و برق در دس�تور كار هيئ�ت وزيران ق�رار دارد 
و پيش بيني مي ش�ود، ت�ا آخر فص�ل پاييز اين 
مصوب�ه نهاي�ي و به مردم اطالع رس�اني ش�ود. 
رضا اردكانيان، وزير نيرو روز گذش��ته در حاش��يه 
هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران 
در جمع خبرنگاران، در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر 
آخرين وضعيت افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف 
آب و برق اظهار كرد: هدفي كه براي اين تصويب نامه 
در نظر گرفته شده مديريت مصرف است. يعني قصد 
داريم اين مصوبه را به نحوي اعمال كنيم كه اقليت 
پرمصرف ها به جرگه خوش مصرف ها بپيوندند و ما 
بتوانيم انتظاراتمان را از اين برنامه در كنترل مصرف 

و عبور از پيك تابستان عملياتي كنيم. 
وي درباره زمان تحقق اين برنام��ه گفت: زماني كه 
يك دستگاه اجرايي پيشنهاد خود را به هيئت دولت 
مي فرستد آن مسئله در كميسيون هاي مربوطه مورد 
بررسي قرار مي گيرد و سپس در جلسه هيئت دولت 
مطرح مي ش��ود، اما انتظار ما اين است كه نهايتاً در 
پاييز امسال اين مصوبه نهايي و به مردم اطالع رساني 
شود و در پس آن نيز شاهد كاهش مصرف برق باشيم.  
اردكانيان درب��اره برنامه وزارت نيرو براي توس��عه 
تجديدپذيرها و آخرين وضعيت س��رمايه گذاري در 
اين عرصه گفت: بر اس��اس برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته بايد تا پايان دول��ت دوازدهم ۴۰۰۰ مگاوات 
نيروگاه تجديدپذير در كشور نصب شود و اكنون كه 
بيش از يك سال از عمر دولت پشت سر گذاشته شده 
حدود ۷۰۰ مگاوات نيروگاه تجديدپذير نصب شده و 
حدود ۲۰۰۰ مگاوات نيز قرارداد در اين عرصه به امضا 
رسيده است. به اين معنا كه در شرف انجام تشريفات 

مربوطه براي عملياتي شدن اين طرح هستيم. 
به گفته وي، بي شك نوس��انات ارزي در اين مسئله 
تأثيرگذار ب��وده، اما همكاران م��ا در ارتباط نزديك 
با دس��ت اندركاران اين صنعت و انجمن انرژي هاي 
تجديدپذير ايران درصدد هستند تا راهكارهاي الزم 
را براي كنترل اين نوس��انات و رفع مشكالتي كه در 
اين صنعت وجود دارد تدوين كنند. لذا پيش بيني اين 
است كه آهنگ توسعه تجديدپذيرها چه در انرژي باد 

و چه در انرژي خورشيد به سرعت قبل بازگردد. 
وزير نيرو با اشاره به تأثير تحريم ها در اين عرصه نيز 
اعالم كرد: مذاكرات متعددي در اين عرصه صورت 
گرفته كه قرار شده با شركت هاي اروپايي اقداماتي 
را انجام دهيم، اما انتظار ما اين است كه اين مسئله 
تأثير قابل مالحظه اي روي سرمايه گذاري در بخش 
تجديدپذيرها نداشته باشد. البته عمده توجه ما به 
سرمايه گذاري هاي داخلي اس��ت و سعي مي كنيم 
بيش��تر به س��مت توس��عه تجديدپذيرهاي خرد و 

ظرفيت هاي كوچك پيش برويم. 
وي افزود: هدف پايدار كردن سيس��تم تأمين برق 
در نقاط مختلف كشور، استفاده از روزهاي آفتابي و 
شدت تابش باالي خورشيد و همچنين تأثيرگذاري 
روي اش��تغال در مناطق كم آب است. عالوه بر اين 
نزديكي به شبكه هاي انتقال با توجه به ارتباطي كه 
با كشورهاي همس��ايه داريم مورد توجه قرار گرفته 
است.  اردكانيان با بيان اينكه هدف اين است تا بتوانيم 
از اين ظرفيت براي صادرات استفاده كنيم، تصريح 
كرد: وزارت نيرو مي خواهد به عنوان يك تس��هيلگر 
بتوان��د اقداماتي را انج��ام دهد ت��ا توليدكنندگان، 
دست اندركاران صادرات شوند و بتوانند برق توليدي 

خود را صادر كنند. 
وي در خصوص اقدامات انجام ش��ده براي افزايش 
مش��اركت بخش خصوصي نيز ابراز ك��رد: از حدود 
تير ماه بعد از جلسه هم انديشي كه با رئيس جمهور 
و دست اندركاران اجرايي برگزار شد چهار كارگروه 
در حوزه مش��اركت بخش خصوصي صنعت برق و 
آب و فاضالب تشكيل ش��د. به گونه اي كه تا كنون به 
طور منظم جلس��ات متعددي در اين راستا برگزار 

شده است. 
  ١٠٠٠ ميليارد تومان بده�ي وزارت نيرو در 

حال تهاتر است
وزير نيرو اف��زود: يكي از اي��ن كارگروه ها مربوط به 
ساخت داخل است و با توجه به اينكه ارتباط بسيار 
نزديك و مؤثري بين بخش خصوصي، صنعت برق و 
آب و فاضالب وجود دارد اميدوارم كه از رهگذر اين 
همكاري مؤثر بتوانيم مشكالت موجود را رفع كنيم. 
اردكانيان اظهار داش��ت: يكي از اقداماتي كه وزارت 
ني��رو در اين عرصه انج��ام داده اس��تفاده از تبصره 
5 قانون بودج��ه براي تهاتر بدهي هاس��ت تا بخش 

خصوصي بتواند توانمندي كافي را پيدا كند. 
وي با بيان اينك��ه از همه ظرفيت هاي قانوني بخش 

خصوصي به خوبي استفاده خواهيم كرد، تصريح كرد: 
تاكنون وزارت نيرو با استفاده از تبصره 5 قانون بودجه 
توانسته هزاران ميليارد تومان از بدهي هاي صنعت 

برق و آب را تهاتر يا در حال انجام آن قرار دهد. 
به گفته وي، عالوه بر اين مسئله موضوع تعديل نرخ 
قراردادها ناشي از نوس��انات ارزي، استفاده از تمام 
ظرفيت هاي داخلي، اس��تفاده از ظرفيت صادرات 
كشور و همچنين توسعه خدمات فني مهندسي از 
جمله اقدامات ديگري اس��ت كه وزارت نيرو در اين 
عرصه انجام داده اس��ت.  وزير نيرو ب��ا تأكيد بر اين 
مس��ئله كه در حال حاضر وزارت نيرو مس��ئوليت 
كميسيون مشترك فدراس��يون روسيه و جمهوري 
فدرال آلمان را نيز بر عهده گرفت��ه، گفت: عالوه بر 
جمهوري ارمنستان در بين همسايگان ما با جمهوري 
عراق و ساير كشورها ارتباط بسيار خوبي داريم. لذا 
بخش خصوصي در اين بي��ن نقش تعيين كننده اي 
در توسعه ارتباطات دارد. ما بيشتر به دنبال توسعه 

امكانات صادراتي در كشور هستيم. 
اردكانيان با اشاره به تأكيد رئيس جمهور در جلسه 
هفته گذشته هيئت دولت گفت: قرار بر اين است تا 
دستگاه ها از جمله وزارت نيرو جزو تأمين كنندگان 
ارز باشند. لذا ما سعي داريم با سرعت مناسب در اين 
راستا گام برداريم كه صادرات برق يكي از اين اقدامات 
وزارت نيرو تعريف ش��ده اس��ت. عالوه بر اين روي 

خدمات فني و مهندسي نيز حساب كرده ايم. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر شركت هاي ايراني در 
كشورهاي آفريقايي دست اندركار پروژه هاي بزرگ 
آب و برق هستند، تأكيد كرد: سعي ما بر اين است تا از 
مجموعه ظرفيت هاي قانوني و ساز و كارهايي كه داريم 

براي تقويت بخش خصوصي استفاده كنيم. 
وزير نيرو در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
مهم ترين چالش صنعت ب��رق را ميزان مصرف برق 
دانست و افزود: به رغم پتانسيل هاي بسيار خوبي كه 
در صنعت برق كشور وجود دارد آداب مصرف در ايران 
معقول نيست كه نيازمند استانداردسازي سيستم ها 
و انجام كارهاي جامع در بخش هاي مختلف به ويژه 
بخش هايي  اس��ت كه با منابع زيست محيطي سر 

و كار دارند. 

در راس�تاي كاهش ق�درت خريد م�ردم در 
هفت ماه گذشته، هيئت دولت در جلسه دوم 
آبان ماه »طرح حمايت غذاي�ي از گروه هاي 
كم درآمد جامعه« را به ج�اي افزايش حقوق 
كارمندان به تصويب رس�اند، براس�اس اين 
طرح خانوارهايي كه حقوق ماهانه شان كمتر 
از ۳ ميليون تومان باش�د در دو مرحله يارانه 
دريافت خواهند كرد . كارشناسان اقتصادي 
اين طرح دولت را مسكني براي كاهش فشار 
گراني قيمت ه�ا مي دانند ك�ه در كوتاه مدت 
مفيد و در بلند مدت به زيان جامعه خواهد بود. 
عالوه بر اين مشاغل آزاد، بيكاران و اقشاري 
كه به بهانه هاي گوناگون از دريافت يارانه نقدي 
محروم شده اند، در اين ليس�ت قرار ندارند. 
در پي افزايش قيمت كاالها، به ويژه مواد مصرفي 
و كاال هاي اساس��ي در ماه ه��اي اخير و كاهش 
قدرت خريد خانوار دولت تصميم گرفته به جاي 
افزايش حقوق كارمندان و كارگران، بسته هاي 
حمايتي براي اقشار آس��يب پذير تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيس��تي و خانواري كه درآمد 
ماهانه ش��ان كمت��ر از ۳ ميليون تومان اس��ت، 

اختصاص يابد. 
بر اس��اس مصوبه هيئت دولت و به پيش��نهاد 
مشترك وزارتخانه هاي تعاون و سازمان برنامه 
و بودجه، دوم آبان ماه سازمان برنامه مجاز شد، 
براي كاركنان رسمي، پيماني كشوري و لشكري، 
كاركنان قرار  دادي و شركتي و مستمري بگيران 
صندوق هاي بازنشس��تگي كش��وري، لشكري 

و حمايت و بازنشستگان ش��ركت فوالد و ساير 
صندوق ها ك��ه مجموع پرداخت��ي آنها كمتر از 
۳۰ ميليون ريال در ماه است، كمك جبراني از 
طريق حساب بانكي مرتبط با حقوق و دستمزد 
آنه��ا واريز كند. بر اس��اس ابالغيه مع��اون اول 
رئيس جمهور، س��ازمان برنامه و بودجه كشور 
موظف است تا سقف مبلغ 9۰ هزار ميليارد ريال 
از منابع موضوع بند۴ را صرف اجراي اين تصويب 
نامه و مازاد بر سقف ياد شده را صرف حمايت از 

توليد، اشتغال و قراردادهاي پيمانكاران كند. 
   موس�ايي: ط�رح خوب�ي اس�ت ام�ا 

تورم زاست 
درش��رايطي كه اين روزها هيچ نظارتي بر نحوه 
قيمت گ��ذاري كاالها ب��ه وي��ژه مواد مصرفي و 
ضروري مردم وجود ندارد، دولتي ها طرح حمايت 
غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه را در بوق و 
كرنا كردند و ش��ريعتمداري، وزي��ر كار از واريز 
كمك هاي دولتي به نيمي از ايرانيان، در آينده 

نزديك خبر مي دهد. 
در اين خصوص، رئيس انجمن اقتصاد اسالمي 
در گفت و گو با »جوان« اين طرح را در كوتاه مدت 
مفيد مي داند و مي گويد: در شرايطي هستيم كه 
با تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدي در شش ماهه نخست 
امسال مواجه ش��ده ايم و چنين نرخ تورمي در 
طول تاريخ ايران بي سابقه بوده، تعداد فقرا از ۱۰ 
ميليون به ۴۰ ميليون نفر تغيير يافته و تداوم اين 
وضعيت بسيار خطرناك است؛ چراكه بار انقالب 
اس��المي همواره بر دوش اقشار ضعيف جامعه 

بوده و در شرايط فعلي دولت بايد از اين قشر هاي 
آس��يب ديده و كم درآمد حماي��ت كند. دكتر 
ميثم موسايي مي افزايد: در هر جامعه اي كه فقر 
افزايش يابد آسيب هاي اجتماعي افزايش يافته 
و نارضايتي و شورش هاي ش��هري و روستايي 
ش��كل مي گيرد و اين اتفاقات اقتصاد كش��ور 
را دچار مش��كل مي كند؛ چراكه اي��ن اتفاقات 
با رك��ود عميق، گراني قيم��ت كاالها و كاهش 
قدرت خريد مردم همراه مي شود كه به زعم ما 
اقتصاد دانان نوعي بن بست در اقتصاد است. وي 
تأكيد مي كند: قطعاً راه حل اساس��ي پرداخت 
يارانه نيست بلكه دولت بايد با ايجاد شغل فقرا 

را تأمين كند. 
موسايي مي گويد: ساختار اقتصادي ما به گونه اي 
نيست كه رشد همراه با كاهش فقر داشته باشيم 
در نتيجه در شرايطي كه در جنگ اقتصادي قرار 
گرفتيم، چاره ديگري نداريم جز تزريق مسكن 
كوتاه مدت به جامعه. شايد باري از دوش مردم 
برداشته شود.  اس��تاد تمام دانش��كده اقتصاد 
مي افزايد: هر چقدر اصالحات اقتصادي در كشور 
دير تر انجام شود، هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي 

و امنيتي بيشتر خواهد بود. 
 بخشي: دولت كوتاه مدت فكر مي كند 

دكتر لطف عل��ي بخش��ي اقتص��اددان نيز در 
گفت و گو با »جوان« اين طرح حمايتي را مسكن 
كوتاه مدت عنوان مي كند و مي گويد: اين طرح ها 
براي دل خوش ك��ردن مردم اس��ت. نمي دانم 
اي��ن روال پرداخت پ��ول به مردم ت��ا كي ادامه 

خواهد داش��ت. اين يارانه ها در نيمه دوم س��ال 
موج تورمي ايجاد خواهد ك��رد و درد زيادي از 

مردم دوا نمي كند. 
وي مي افزايد: متأس��فانه دول��ت در كوتاه مدت 
فكر و تصور مي كند كه اجراي اين طرح ها باعث 
مي ش��ود كه در ميان مردم محبوبيت بيشتري 
به دس��ت آورد، در حالي كه بالعك��س، نه تنها 
محبوبيت ايجاد نمي شود، بلكه مجبور است سال 
آينده سقف پرداخت يارانه را افزايش دهد. وي به 
ايرادات اين طرح اشاره و تأكيد مي كند: بيكاراني 
كه ليست و اسم ش��ان در هيچ جا ثبت نشده، يا 
بازاري كه ورشكست شده و به خاك سياه نشسته 
و اصاًل يارانه اي دريافت نمي كند تا اطالعاتش در 
جايي ثبت شده باشد يا كارمندي كه ۳ ميليون 
و ۱۰۰ تومان دريافت مي كن��د و از گرفتن اين 
بسته حمايتي محروم است و دهها نمونه ديگر از 

ايرادات اصلي اين طرح حمايتي است. 
 كمك  خرج دولت ب�ه كاركنان با حقوق 

زير ۳ميليون تومان
همچنين يك كارش��ناس حوزه كار نيز معتقد 
اس��ت: پرداخ��ت كم��ك جبران��ي دول��ت به 
حقوق بگيران زير ۳ ميليون تومان تنها بخشي 
از فش��ار افزايش هزينه ها و تورم را از دوش آنها 

برمي دارد و همه را جبران نمي كند. 
عليرضا حيدري، در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
مصوبه پرداخت كمك جبراني به كاركنان داراي 
حقوق زير ۳ميليون تومان مي گويد: اين طرح در 
زمان آقاي ربيعي وزير سابق كار استارت خورد 
و به شكل هاي مختلفي دهك هاي ۱ و ۲ جامعه 
كه عموماً از كميته امداد و بهزيس��تي بودند را 
تحت پوشش قرار داد، ولي در حال حاضر شكل 
و جامعه هدف طرح متفاوت شده و همه گروه ها 

را در برگرفته است. 
وي مي افزايد: تا قبل از اينكه قدرت خريد مردم 
به ش��دت كاهش يابد و ارزش پ��ول ملي پايين 
بيايد مي توانس��تيم بگوييم كه تنها دهك هاي 
۱ و ۲ از كمك هاي جبراني بهره مند شوند، ولي 
با شرايط امروز اقتصاد و افت شديد قدرت خريد 

ناگزير به حمايت از آحاد جامعه هستيم. 
به گفته حيدري، وقت��ي جامعه هدف يك طرح 
بزرگ تر مي شود بايد طرح جامع تر و فراگيرتري 
هم ارائه شود تا به لحاظ كميتي جمعيت بيشتري 

را تحت پوشش قرار بدهد. 
وي مي گويد: صرف نظر از اينكه درآمد ۳ ميليون 
تومان با شرايط تورمي امروز همخواني ندارد و به 
نظر مي رسد كه دولت پذيرفته است كه دريافتي 
۳ ميليون توم��ان كفاف هزينه هاي معيش��تي 
اقش��ار جامعه را نمي دهد، لذا حقوق هاي زير ۳ 
ميليون تومان را مرجع تلقي كرده است. از سوي 
ديگر با توجه به اينكه منابع اجراي طرح محدود 
است و عددي كه دولت مي خواهد در اين ارتباط 
توزيع كند بر اس��اس توانايي دولت اس��ت، لذا 
جامعه هدف را به نحوي انتخاب كرده كه با رقمي 

كه توزيع مي كند، همخواني داشته باشد. 
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بستههایحمایتیجبرانگرانیهارانمیکند
گزارش »جوان« از طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه در گفت وگو با كارشناسان 

وزير نيرو اعالم كرد

افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف آب و برق تا آخر پاييز
   گزارش 2

اميدبهرفعبهانهتراشيبرايتوزیع
کاالهاياحتكاريدروزارترحماني

درحالي كه وزارت صنعت و تجارت توزيع كاالهاي احتكار ش�ده 
را منوط به كسب مجوز از سران سه قوه اعالم مي كند، سخنگوي 
سازمان تعزيرات از همكاري نكردن اين وزارتخانه خبر داد و اعالم 
كرد: عرضه كااله�اي پرونده هاي احتكار كاال به عه�ده اداره  كل 
صنعت، معدن و تجارت هر استان اس�ت. اكنون اميد مي رود كه با 
روي كار آمدن وزير جديد و تغيير سياست ها اين رويه تغيير كند. 
در ماه هاي اخير انبارهاي زيادي از كاالهاي احتكاري كشف شده است، 
اما بر اساس اعالم سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي تنها كمتر از 
۸ درصد پرونده هاي قطعي احتكار منجر به عرضه كاال در بازار توسط 

وزارت صمت شده است. 
موجودي هر كدام از اين انبارها مي توانند نياز آن منطقه يا شهر را براي 
هفته ها يا ماه ها تأمين كنند، اما مشخص نيس��ت كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به چه دلي��ل براي توزيع كاالهاي اي��ن انبارها به اين 

اندازه تعلل كرده است. 
مسئوالن اين وزارخانه نيز همكاري الزم با رس��انه هاي گروهي براي 
پاسخگويي نداش��تند؛ به طوري كه س��ينكي، معاون وقت وزير قبل 
صنعت، معدن و تجارت در تنها مرتبه اي كه در حلقه خبرنگاران مجبور 
به پاسخگويي شده بود، گفت: براي توزيع كاالهاي احتكاري نيازمند 

اجازه سران سه قوا هستيم. 
بعد از اين اظهارات سيدياس��ر رايگاني، سخنگوي س��ازمان تعزيرات 
حكومتي نيز در نشست خبري با اشاره به اينكه ۸۰ درصد پرونده هاي 
احتكار مختومه شده است، گفت: عرضه كاالهاي اين پرونده ها به عهده 

اداره  كل صنعت، معدن و تجارت هر استان است. 
وي با اش��اره به اينكه اس��تعالم قيمت عرضه يكي از عواملي است كه 
عرضه را به تعوي��ق مي اندازد، اف��زود: تالش ما اين اس��ت كه كاالي 
احتكاري ظرف ۱5 روز عرضه ش��ود، اما مثاًل چهار هفته طول كشيد 
كه سازمان حمايت قيمت ۳۰ ميليارد پوشك احتكار شده را در استان 

البرز اعالم كند. 
بنابراين گزارش، توزيع به موقع و بدون فوت وقت و دور از بروكراس��ي  
اداري در ماه هاي گذش��ته، مي توانس��ت تا حدودي از اي��ن افزايش 
قيمت هاي افسارگسيخته امروز جلوگيري كند كه اين موضوع بارها در 

يادداشت ها و گزارش هاي خبرگزاري تسنيم هشدار داده شده بود. 
 براي كشف كاالهاي احتكاري، دستگاه هاي مختلفي از جمله بسيج، 
س��پاه و نيروي انتظامي در كنار تعزيرات حكومتي و بازرسي اصناف 
بسيج ش��دند و به طور ضربتي با احتكار كاال مقابله كردند، اما براي اثر 
بخشي مبارزه با احتكار الزم بود كه اين كاال ها به سرعت در بازار توزيع 
مي ش��د كه اميد مي رود در دوره جديد وزارت صنع��ت با حضور رضا 

رحماني ديگر شاهد اين مشكالت نباشيم. 

لزوم شفاف سازي در يك پرونده گمركي

لنتترمزهايغيراستانداردعودتشد؟
محمول�ه  ترخي�ص  پرون�ده  نهاي�ي  گ�زارش  گم�رك 
ش�ركت  ي�ك  اس�تاندارد  مج�وز  فاق�د  ترم�ز  لنت ه�اي 
كن�د.  منتش�ر  را  خ�ودرو  قطع�ات  توليدكنن�ده 
به گزارش تسنيم، چندي قبل رسانه ها به موضوع ترخيص غيرقانوني 
محموله لنت هاي ترمز فاقد استاندارد از سوي يك شركت توليدكننده 

قطعات خودرو پرداخته بودند. 
در متن گزارش بازرس��ي گمرك ايران در خص��وص پرونده ترخيص 
غيرقانوني محصوالت لنت ترمز آمده است، شركت مورد اشاره بدون 
اخذ مجوز استاندارد محصوالت خود را از گمرك ترخيص كرده و پس 
از گذشت حدود ۱5 ماه از تاريخ ترخيص كاال، به واسطه پيگيري هاي 
انجام شده محموله اي تحت عنوان همان كاالي ترخيص شده توسط 

شركت به گمرك البرز اعاده مي گردد. 
بررسي هاي انجام شده از س��وي گمرك پيام)البرز( و همچنين اقدام 
و بررس��ي هيئت اعزامي متش��كل از كاركنان گمرك بيانگر مطابقت 
نداشتن كاالي برگشتي به گمرك با همان كاالي ترخيص شده است. 
به عبارت ساده تر بعد از اينكه گمرك متوجه ترخيص كاال بدون اخذ 
مجوز اس��تاندارد از سوي شركت مي شود، دس��تور اعاده كاال را صادر 
مي كند، اما كاالي اعاده ش��ده با كاالي ترخيص ش��ده تطابق نداشته 
است. حاال س��ؤاالت جدي در اين خصوص ايجاد شده، به عنوان مثال 
حتي اگر كاال به صورت اماني يا هر رويه ديگري ترخيص ش��ده، چرا 
بعد از پيگيري هاي انجام شده از سوي بازرس��ي گمرك ايران كاالي 
اصلي به گمرك اعاده نش��ده اس��ت. به همين دليل گمرك ايران بايد 
در اين خصوص شفاف س��ازي انجام داده و گزارش نهايي اين پرونده 

را منتشر كند. 

وزیرراهرئيسسازمانراهداريرا
مكلفبهاستقراردرپایانهمهرانکرد

به دس�تور وزي�ر راه و شهرس�ازي، رئيس س�ازمان راه�داري و 
حمل و نقل ج�اده اي و معاون حمل و نقل س�ازمان راهداري مكلف 
شدند در راستاي تسهيل جابه جايي زوار اربعين و رسيدگي به امور 
حمل و نقل مسافران پايانه مرزي مهران در آن پايانه حضور يابند. 
به گزارش روابط عمومي س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ، بنا 
به دستور وزير راه و شهرسازي ، به منظور تسهيل در جابه جايي زائران 
اربعين و رس��يدگي به امور حمل  و نقل مس��افران پايانه مرزي مهران، 
عالوه بر مديران حاضر در مرز مهران ، حسن نيا،  رئيس سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي و اماني، معاون حمل و نقل آن سازمان را به حضور 

در آن پايانه مكلف كرد. 

فروشندگانتلفنهمراهمنتظرتصميمقوهقضائيه
۷٠ ه�زار واح�د صنف�ي فروش�نده گوش�ي تلف�ن هم�راه 
تعيي�ن  ب�راي  قوه قضائي�ه  تصمي�م  منتظ�ر  همچن�ان 
تكلي�ف مدي�ران 2۵ ش�ركت وارد كنن�ده موباي�ل هس�تند. 
مهدي محب��ي در گفت وگوي اختصاصي با صداوس��يما با اش��اره به 
اينكه بازار گوشي تلفن همراه بسيار نابسامان اس��ت افزود:  سه ماه از 
ورود گوش��ي هاي تلفن همراه به كش��ور مي گذرد، اما به دليل تعيين 
تكليف نشدن مديران ش��ركت هاي واردكننده همچنان اجازه فروش 
اين گوشي ها صادر نشده است.  وي با اشاره به تأمين نياز بازار از طريق 
گوشي هاي مسافري كه به صورت غير قانوني وارد كشور مي شود، گفت: 
طبق قانون هر مسافر اجازه واردات يك دستگاه تلفن همراه را به كشور 
دارد و اين درحاليست كه به دليل متصل نبودن سامانه گمرك، نيروي 
انتظامي و همتا با يكديگر هم اكنون هر نفر 5۰ دستگاه گوشي به صورت 
غير قانوني وارد كشور كرده و از طريق س��ايت، عوارض گمركي آنها را 
پرداخت و پس از دريافت كد ريجستري مي شود.  محبي با بيان اينكه 
اين تلفن ها خدمات پس از فروش ندارد، افزود: به دليل انجام نش��دن 
واردات رسمي و كمبود گوشی در بازار، نياز فعلي از اين طريق تأمين 
مي شود كه البته واحد هاي صنفي به دليل مشكالت زياد ناشي از عرضه 

اين نوع تلفن هاي همراه تمايلي به فروش آنها ندارند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي مخابراتي و گوشي تلفن همراه 
با بيان اينكه طبق آمار مدت مشابه س��ال گذشته ماهانه يك ميليون 
گوشي مصرف شده است، ادامه داد: س��االنه ۱۴ تا ۱5 ميليون گوشي 
تلفن همراه نياز بازار است كه امسال اين تعداد وارد كشور نشده است. 
دليل اتفاق پيش آمده براي ش��ركت هاي وارد كننده هيچ واردكننده 

ديگري اقدام به واردات گوشي تلفن همراه نمي كند. 

بهبودنمرهایران
درفضایکسبوکار

بان�ك جهان�ي در جديدتري�ن گ�زارش خ�ود اع�الم ك�رد: 
نم�ره اي�ران ب�ه لح�اظ ش�اخص كس�ب و كار بهب�ود يافت�ه و 
اي�ن كش�ور رتب�ه ١28 را در جه�ان از آن خ�ود ك�رده اس�ت. 
به گزارش فارس، بان��ك جهاني در تازه ترين گ��زارش خود »گزارش 
فضاي كس��ب و كار ۲۰۱9« وضعيت ۱9۰ كش��ور جهان را به لحاظ 
سهولت فعاليت هاي اقتصادي و وضعيت فضاي كسب و كار مورد بررسي 
قرار داده و اعالم كرده است كه به  رغم بهبود نمره ايران در اين شاخص 

اما رتبه ايران در جهان نزول يافته است. 
بر اساس ارزيابي اين نهاد بين المللي، فضاي كسب و كار در ايران بهتر 
شده، زيرا نمره ايران از 56/۴۸ در سال گذشته به 56/9۸ در سال  جاري 
رسيده است كه به معناي بهبود فضاي كسب و كار در ايران است، اما 
رتبه ايران از ۱۲۴ در سال گذش��ته به ۱۲۸ در سال جاري نزول يافته 
است. هر چه نمره كشوري در شاخص كلي فضاي كسب و كار بيشتر 
باشد يعني شرايط كسب و كار در آن كش��ور بهتر است. سال گذشته 
)۲۰۱۷( رتبه ايران چهار پله نزول و سال پيش از آن نيز سه پله نزول 
كرده بود.  شاخص كلي فضاي كسب و كار بر پايه ۱۱ شاخص كوچك تر 
با عناوين آغاز كس��ب و كار، كسب مجوز، اس��تخدام نيروي كار، ثبت 
دارايي ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت 
مرزي، اجراي قراردادها و ورشكستگي و دريافت انرژي برق محاسبه 
مي شود. اين شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر 

كشور براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و تجاري است. 
در جهان نيوزيلند رتبه نخس��ت از نظر فضاي كس��ب و كار را به خود 
اختصاص داده است و س��نگاپور، دانمارك، هنگ كنگ، كره جنوبي، 
گرجستان، نروژ، امريكا، انگليس و مقدونيه به ترتيب رتبه هاي دوم تا 
دهم را به خود اختصاص داده اند. كشور آفريقايي سومالي نيز در رتبه 

آخر قرار گرفته است. 

جهشوالاستریتدرسومينروزرشدمتوالي
پس از اينكه ترامپ گفت  مذاكرات تجاري با چين، خيلي عالي پيش 
مي رود، اميد براي اينكه دو كش�ور اختالفات تجاري خود را حل  
كنند، زنده شد و سهام امريكا براي سومين روز متوالي رشد كرد. 
به گزارش رويترز، آنچه حال وهواي بازارها را بهتر كرد اين بود كه آخرين 
دور درآمدهاي ربع ساالنه ش��ركت ها همگي مثبت اعالم شدند. ترامپ 
همچنين گفت كه در نظر دارد در آخر اين ماه با همتاي چيني خود شي 
جينگ پينگ، در اجالس جي۲۰ در آرژانتين ديدار كند. بخش صنعتي 
اس اندپي كه حساس��يت بااليي به تجارت دارد، ۱/۷ درصد جهش كرد 
و شركت هاي بوئينگ و كاترپيالر، بيشترين سود را ثبت كردند. به  رغم 
اينكه شاخص اس اندپي، چهارشنبه آخرين روز اكتبر را با سود به پايان 
برد، اين شاخص بدترين عملكرد ماهانه خود در هفت سال اخير را به ثبت 
رساند، اما سهام اپل، ديروز و به دنبال اعالم نتايج عملكرد آن بر خالف 
جهت بازار ۴درصد سقوط كرد. با اين همه، در پايان شاخص تكنولوژي 
اس اندپي هم ۱/۲ درصد جهش كرد و به روند بهبود خود پس از سقوط 
س��نگين اخير ادامه داد. س��رمايه گذاران منتظرند تا شاهد نشانه هاي 

بيشتري از رقابتي تر شدن شرايط كسب وكار در امريكا باشند. 

دردسرهايجدیدتوليدکنندگانتایر
س�خنگوي انجمن صنع�ت تاير اي�ران با بي�ان اينكه متأس�فانه 
بانك هاي چين�ي از انجام مبادالت بانكي با ط�رف ايراني ممانعت 
مي كنند، گف�ت: ع�دم حوال�ه ارزي و افزايش قيم�ت مواداوليه 
فعالي�ت را ب�راي توليدكنن�دگان تاي�ر س�خت ك�رده اس�ت. 
مصطفي تنها در گفت وگو با تسنيم با اشاره به اينكه امروز توليدكنندگان 
الستيك در تأمين مواداوليه و فعاليت توليدي مشكالت زيادي دارند، 
اظهار داشت: متأسفانه بانك هاي چيني از انجام مبادالت بانكي با طرف 
ايراني ممانعت مي كنند و همين امر عاملي شده تا ما در تأمين مواداوليه 

خود از چين با مشكل روبه رو شويم.
 وي با بيان اينكه از اول نوامبر چين مبادالت بانكي خود را با طرف ايرانی  
متوقف كرده است، افزود: عمده واردات مواداوليه ما از اين كشور وارد 
مي شود كه مشكالت بانكي عاملي شده تا نتوانيم مواد موردنياز خود را 
تأمين كنيم. در همين رابطه از دولت مي خواهيم تا تدبير الزم را براي 
حل اين مشكل اعمال كند.  سخنگوي انجمن صنعت تاير ايران با بيان 
اينكه توليدكنندگان حتي در حواله ارز هم با مش��كل روبه رو هستند، 
تصريح كرد: منابع ريالي توليدكننده در سيستم بانكي بلوكه شده، اما 
از طرف ديگر حواله هاي ارزي انجام نمي شود. جالب اينجاست عالوه 
بر اين قيمت مواداوليه داخلي نيز شناور ش��ده و هر روز افزايش پيدا 
مي كند.  تنها تصريح كرد: براي توليدكنندگان الستيك اين موضوع 
مطرح اس��ت كه چرا ما بايد ب��راي تعيين قيمت محص��ول خود تمام 
هزينه ها را به س��ازمان حمايت ارائه و با مجوز اين سازمان محصوالت 
خود را بفروشيم، اما تأمين كنندگان مواد اوليه داخلي بدون هيچ نظارتي 
هر روز قيمت محصوالت خود را افزايش مي دهند و كس��ي هم با آنها 

برخورد نمي كند. 

مديركل راه هاي روستايي كشور:

تنها50درصدپروژههايراهروستایي
فعالاست

مدي�ر كل راه ه�اي روس�تايي كش�ور گف�ت: از ١4 ه�زار 
 ۵2 ت�ا   ۵٠ تنه�ا  كش�ور  س�طح  روس�تايي  راه  پ�روژه 
درص�د پروژه ه�ا فع�ال ب�وده و مابق�ي تعطي�ل هس�تند. 
حسن فدايي در سفر به شهرستان اسدآباد در حاشيه بازديد از پروژه هاي 
راه روستايي اين شهرستان به خبرنگاران اظهار كرد: راه هاي روستايي 
كشور داراي مشكالت بسياري بوده و مسئوالن وقت در رابطه با راه هاي 
روستايي براساس جمعيتي و برخورداري روستايي در كشور ساختار 

تعريف كرده اند و به موضوع كيلومتر توجهي نشده است. 
وي اضافه كرد: ۲۰۸ هزار كيلومتر در سطح كشور راه روستايي وجود 
دارد كه از اين ميزان راه روس��تايي ۱۰۴ هزار كيلومتر آسفالت شده و 

همين ميزان راه آسفالت شده مجدد نيازمند بهسازي است. 
فدايي با اشاره به اينكه حدود ۸۰ هزار و ۸۷ كيلومتر راه هاي روستاهاي 
باالي ۲۰ خانوار نياز به آسفالت دارند، ادامه داد: از اين ميزان ۲۷ هزار 

كيلومتر راه شوسه بوده و براي آن نياز به اعتبار داريم. 
وي با تأكيد ب��ر اينكه توجه به كيلومتر در راه هاي روس��تايي را پيگير 
هستيم، تصريح كرد: در شهرستان اسدآباد ۲۷۰ كيلومتر راه آسفالته 
و ۷۳ كيلومتر راه شوسه و خاكي وجود دارد كه بايد اين راه ها بهسازي 

شوند. 
فدايي خاطر نش��ان كرد: با كمك نمايندگان مجلس پيگيريم كه در 
موضوع جابه جايي اعتبار بند »ب«، براس��اس طرحي كه گذاشته ايم 
اصالح بودجه سال 9۷ انجام ش��ده و ۷۰۰ ميليارد تومان از بند »ب« 
تبصره »5«  قانون بودجه سال 9۷ برداشته و با جابه جايي در بند »ه« 

قرار دهيم كه قابل پرداخت در موضوع مطالبات راه روستايي باشد. 
مدير كل راه روستايي كشور تصريح كرد: جابه جايي اعتبار در كميسيون 
برنامه بودجه، مصوب و چاپ شده و به زودي در صحن مجلس نيز مطرح 
مي شود كه در صورت مصوب شدن نويد خوبي براي مسئوالن كشور و 
پيمانكاران راه روستايي خواهد بود كه بتوان مطالبات آنان را پرداخت 
كرده و با جابه جايي ۷۰۰ ميليارد تومان در بند »ه« پروژه هاي در دست 

اجرا فعال شوند. 

بهناز قاسمی
  گزارش  یک


