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اخبار
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران:

رشد  ۱۳درصدی صادرات
در  ۸ماهه امسال

صادرات یکی از راههای خروج از بن بست تحریم است
مودودی گفت :بنا بر آمارهای موجود میزان صادرات
در  ۸ماهه امسال نسبت به مورد مشابه سال گذشته ۱۳
درصد رشد داشته است.
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت
ایران با اشاره به شرایط تحریم در کشور اظهار کرد:
شاخصهای اقتصادی در شرایط تحریم معوال سیر نزولی
دارند و این درحالی است که در حوزه تجارت خارجی
آمارهای صادراتی رشد خوبی داشته است به طوری که
در  ۸ماهه امسال نسبت به مورد مشابه سال گذشته۱۳ ،
درصد رشد داشتهایم.
مودودی با تأکید بر اینکه صادرات یکی از راههای
خروج از بن بست تحریم است ،تصریح کرد :با توجه به
اختالف نرخ ارز در شرایط فعلی بازار ،میتوانیم از این
ظرفیت به نفع صادرات استفاده کنیم به عبارتی امروز بهار
صادرات برای صادرکنندگان است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه درباره
اثر تحریم بر صادرات گفت :قطعا تحریمها تأثیر منفی بر
اقتصاد کشور دارند ،اما عمده تأثیرات منفی آن در دو
بخش است ،نخست بحث برگشت ارز و دیگری در حمل
و نقل است ،خصوصا حمل و نقل دریایی و کشتیرانی
کشور که با مشکل مواجه شدند ،البته کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران توانسته تا امروز بخشی از محدودیتهای
موجود را پوشش دهد.
وی افزود :موقعیت جغرافیایی و تعدد همسایگان،
ظرفیت خوبی را برای همکاری با ایران به وجود آورده
است و فکر میکنیم در شرایطی که حمل و نقل دریایی
با مشکالت عدیده ای مواجه است ،میتوانیم از مسیرهای
زمینی و صادرات به کشورهای همسایه استفاده کنیم.
مودودی تصریح کرد :هماهنگی میان دولت و بخش
خصوصی و برداشتن موانع پیش روی آنها میتواند چرخ
اقتصاد را با شتاب بیشتری بچرخاند در این میان تسریع در
بازگشت ارز حاصل از صادرات میتواند گرهگشای مشکالت
صادراتی باشد .وی در پایان گفت :درک درست از وضع
موجود و سختیهای آن میتواند ما را به سمت استفاده
از ظرفیتهای داخلی سوق دهد کما اینکه در چل ساله
گذشته با وجود تحریمهای ظالمانه و فشارهای بین المللی
با تکیه بر منابع داخل نیرومندتر شدیم.

حذف ثبت سفارش و تخصیص ارز
نیمایی به واردات کتاب

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی از تعامل با سازمان توسعه تجارت وزارت
صمت و معاونت ارزی بانک مرکزی برای حذف ثبت
سفارش گمرکی و تخصیص ارز نیمایی به واردات کتاب در
صورت ثبت سفارش خبر داد.
ایوب دهقانکار از تعامل معاونت امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با سازمان توسعه تجارت وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و معاونت ارزی بانک مرکزی برای
حذف ثبت سفارش گمرکی واردات کتاب و تخصیص ارز
نیمایی در صورت ثبت سفارش خبر داد و گفت :هیات
وزیران در جلسه مورخ  97/1/22به استناد اصل یکصد
وسی و هشتم قانون اساسی و تبصره سه ماده هفت قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به منظور ساماندهی و مدیریت
بازار ارز ،واردات کلیه کاالها را ممنوع اعالم کرد.
وی ادامه داد :اجرای قانون فوق میتوانست واردات
کتاب به کشور را با چالش جدی مواجه نموده و مشخصا
بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران را تحت الشعاع قرار
دهد .با درک این موضوع و اهتمام ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی و معاون امور فرهنگی ،جلسات متعدد کارشناسی
با رئیس و مدیران سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت
و معاونت ارزی بانک مرکزی به منظور تشریح مساله و
تبیین اقتضائات واردات کتاب به کشور برگزار شد و طی آن
جلسات معاونت امور فرهنگی خواستار مستثنی شدن کتاب
از فرآیند ثبت سفارش بود .دهقانکار با اشاره به ابالغیه اخیر
سازمان توسعه تجارت به گمرک جمهوری اسالمی ایران
عنوان کرد :هم اکنون با تعامالت انجام شده با دستگاههای
مذکور ،این مهم محقق و مراتب از سوی سازمان توسعه
تجارت به گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت اجرا ابالغ
شده است .مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی همچنین از
تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان کتاب خبر داد و گفت:
در راستای حمایت از اقتصاد نشر و نیز تسهیل ورود علم
به کشور ،با پیگیریهای به عمل آمده ،به زودی سامانهای
در سازمان توسعه تجارت راهاندازی خواهد شد تا آن دسته
از واردکنندگان کتابهای خارجی که خواستار دریافت ارز
نیمایی از طریق ثبت سفارش هستند ،بتوانند حواله ارزی
خود را پس از تایید معاونت امور فرهنگی دریافت کنند.

دلیل کاهش صادرات سنگ آهن چهبود؟

رییس انجمن سنگ آهن ایران گفت :عمدهترین
مشکل در حوزه صادرات سنگآهن در بحث مبادالت
مالی و موظف کردن صادرکنندگان به برگرداندن ارزهای
حاصل از صادرات به نرخ نیمایی است .این موضوع رغبت
صادرات را کاهش میدهد .مهرداد اکبریان اظهار کرد:
صادرات سنگ آهن و کنسانتره کاهش یافته است .در حوزه
صادرات مشکالت زیادی وجود دارد اما ایراد اصلی در بحث
مبادالت مالی و دالر نیمایی است که صادرکننده را موظف
به برگرداندن ارزهای صادراتی به نرخ نیمایی کردهاند که
منجر شده در بسیاری از صنایع به ویژه در صنعت آهن
شامل سنگ آهن دانهبندی ،گندلهسازی و کنسانترهسازی
توجیه اقتصادی برای صادرکننده از بین برود .وی افزود:
محاسبات روی کاغذ انجام میشود اما هزینهها ،قیمت تمام
شده ،هزینههای کشتی و غیره باعث شده است که صادرات
صرفه اقتصادی نداشته باشد ضمن اینکه بسیاری از
هزینهها نیز به عنوان هزینههای باالتر تایید نمیشوند .به
طور مثال هزینه ترانسفر که زمانی عددی بسیار کوچک بود
اما اکنون هفت تا هشت درصد ،هزینه ترانسفر مالی وجود
دارد که جزو هزینههای باال هم مورد تایید قرار نمیگیرد.
بنابراین حتی در بسیاری از موارد حتی اگر محمولهها به
قیمت جهانی هم صادر شوند ،صادرکننده متحمل ضرر
بسیار خواهد شد لذا صادرات انجام نمیشود و کاهشی
بوده است .رییس انجمن سنگ آهن ایران گفت :عالوه بر
بحثهای مالی ،بحث حملونقل دریایی و اخذ کشتی بسیار
سخت شده است .در حال حاضر بسیاری از کشتیها حاضر
نیستند در این مسیرها آمده و خدماتدهی داشته باشند.
از طرف دیگر در داخل نیز دولت دائماً روی بخش معدن
فشار وارد میکند.

پشت پرده بحرانی شدن صنعت دارو

رئیس انجمن داروسازان تهران بر این
عقیده است که علت بحرانی شدن صنعت
دارو در کشور ،سیاستهای غلط وزارت
بهداشت بوده است.
در نشست اعضای هیات مدیره انجمن
داروسازان تهران که با حضور محمدحسین
قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس برگزار شد ،مشکالت و چالشهای
صنعت داروسازی کشور ،مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
در ابتدا ،سید حمید خوئی رئیس
انجمن داروسازان تهران ،با انتقاد از سیاست
های دارویی وزارت بهداشت در چند سال
اخیر و قبل از انتصاب سرپرست برای این
وزارتخانه ،گفت :در  ۶ماهه اول امسال پیش
بینی وزیر وقت بهداشت این بود که در سه
ماهه آخر سال  ،۹۷کمبود دارویی به  ۱۱۰تا
 ۲۰۰قلم خواهد رسید .اما ،حاال که وارد ماه
یازدهم سال شده ایم ،این تعداد کمبود به
 ۵۰قلم هم نمی رسد.
وی افزود :دلیل آن هم ،فداکاری
داروسازان بوده است که توانسته اند با وام
های بانکی ،قفسه های داروخانه ها را خالی
نگذارند.
خوئی با عنوان این مطلب که سیاست
های دارویی وزارت بهداشت جفا در حق
صنعت داروسازی بوده است ،ادامه داد :این
وضعیت باعث شده که داروخانه ها عالوه
بر اینکه باید به فکر پاس کردن چک های
 ۶ماه قبل خودشان باشند ،بایستی بتوانند
خریدهای خود را نقدی انجام دهند.
رئیس انجمن داروسازان تهران ،تاکید
کرد :سیاست وزارت بهداشت ،حمایت از
واردات دارو بود و این جفا به تولید است.
وی خطاب به عضو کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس که حاضر در نشست بود،
افزود :اوراق قرضه ای که در اختیار قرار
گرفته می بایست  ۳۰درصد زیر قیمت فروش

برود تا تبدیل به پول شود.
خوئی با گالیه شدید از سیاست های
دارویی حاکم بر وزارت بهداشت در دوران
وزیر سابق ،اظهارداشت :با قاطعیت می گویم
که در سال های جنگ ،وضع داروسازی
کشور به اندازه امروز خراب نبود.
محمدرضا شانهساز عضو هیات مدیره
انجمن داروسازان تهران ،با عنوان این مطلب
که در  ۶ماهه اول امسال  ۱۵۰میلیون دالر
به تولید دارو تخصیص داده شد و در مقابل
 ۵۵۰میلیون دالر برای واردات دارو اختصاص
یافت ،گفت :این در حالی است که ۵۵۰
میلیون دالر ارز واردات کمتر از  ۱.۵درصد
نیاز دارویی کشور را تامین می کند و ۱۵۰
میلیون دالر ارز تولید دارو ،در حدود ۱۹
درصد نیاز داخلی را تامین می کند.
وی با اشاره به اینکه  ۹۷درصد نیاز
دارویی کشور در داخل تامین می شود ،ادامه
داد :برای  ۳درصد داروهای وارداتی۱.۲ ،
میلیارد دالر ارز اختصاص می یابد.
شانهساز تاکید کرد :اگر قرار باشد
شرایط به همین صورت تداوم یابد ،با ۲۰
میلیارد دالر هم نمی توان مشکل صنعت

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت:
ممنوعیت واردات پوشاک لغو نشده است
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :ممنوعیت
واردات پوشاک ،کفش و سایر کاالهای نهایی حوزه صنایع نساجی و پوشاک که در شرایط
حاضر ضرورتی به واردات آنها وجود ندارد ،به قوت خودباقی است.
افسانه محرابی اظهار کرد :براساس مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی ،محدودیتهای
موجود منابع ارزی و در راستای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای ضروری ،اساسی
و مواداولیه؛ ثبت سفارش کاالهای گروه چهارم شامل  ۱۳۳۹ردیف تعرفه ،ممنوع شد.
وی خاطرنشان کرد :از آنجائیکه مصوبه مذکور به قوت خود باقی است و نظر به
توانمندیهای تولید داخلی در تامین انواع پوشاک مورد نیاز کشور و لزوم حمایت از
تولیدات داخلی به ویژه در مقطع کنونی ،ثبت سفارش انواع پوشاک همچنان ممنوع است.
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت در پایان با نگاهی به آمار صادرات
پوشاک تصریح کرد :در  ۹ماهه اخیر  ۴هزار و  ۶۰۰تن پوشاک به ارزش  ۴۸میلیون دالر
صادر شده که از نظر وزنی  ۵۹درصد و از نظر ارزشی  ۲۴درصد رشد داشته است.

داروسازی را حل کرد و باید به فکر حمایت از
این صنعت بود که زمین نخورد.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن
داروسازان تهران ،شرایط بازار دارویی کشور
به گونه ای است که بعضی از کمبودها
تصنعی بوده و می بایست نسبت به اصالح
قیمت داروهای تولید داخل اقدام کرد .زیرا،
ما شاهد قاچاق داروی تولید داخل به آن
سوی مرزها هستیم و دلیل آن نیز ،پایین
بودن قیمت دارو است.
رهبر مژدهی آذر رئیس سابق انجمن
داروسازان ایران و پیشکسوت داروسازی ،با
گالیه شدید از سیاست های دارویی که در
سال های اخیر در پیش گرفته شده بود،
گفت :باید بسیاری از کارها به انجمن های
صنفی واگذار شود .زیرا ،دولت روز به روز
در حال چاق شدن است و یک روزی خسته
خواهد شد.
وی با گالیه از اینکه چرا باید  ۵۰درصد
داروها در سطح داروخانه های دولتی و
هالل احمر توزیع شود ،افزود :سهم  ۱۲هزار
داروخانه خصوصی در کشور از توزیع دارو،
کمتر از  ۵۰درصد است.

حسام شریفنیا یکی دیگر از اعضای
هیات مدیره انجمن داروسازان تهران ،با
انتقاد از سیاست های دارویی وزیر سابق
بهداشت ،گفت :افزایش  ۹درصدی سبد
دارویی کشور ،باعث خروج تولید کننده
داخلی از مسیر تولید دارو شده است و این
موضوع به مردم آسیب می زند.
وی با اشاره به پایین بودن قیمت دارو
در کشور ،افزود :این وضعیت باعث شده
داروی آلبومین در سلیمانیه عراق به قیمت
 ۱۲تا  ۱۳یورو به فروش برسد .در حالی
که واردات این دارو برای ما بین  ۲۵تا ۲۷
یورو هزینه داشته و با قیمت  ۱۷۰هزار
تومان با ارز  ۴۲۰۰تومانی به دست بیمار
می رسد.
در ادامه محمدحسین قربانی عضو
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،ضمن
تایید گالیه ها و انتقادات داروسازان ،بر
همکاری بیش از پیش مجلس با سرپرست
وزارت بهداشت برای برون رفت از وضعیت
فعلی در صنعت داروسازی کشور تاکید کرد و
گفت :خوشبختانه سرپرست وزارت بهداشت،
اشراف کاملی بر صنعت دارو دارد.
وی با قبول این واقعیت که در گذشته
کمتر به موضوع قیمت گذاری دارو توجه شده
است ،افزود :برای سال  ۷۵ ،۹۸هزار میلیارد
تومان با اختصاص درآمدهای اختصاصی برای
وزارت بهداشت بودجه پیش بینی شده است
و عالوه بر این ۳.۳ ،میلیارد دالر نیز برای
واردات دارو و مواد اولیه دارویی ،پیش بینی
شده است.
قربانی با اشاره به موضوع  ۵۰۰میلیون
یورو از محل صندوق توسعه ملی برای صنعت
دارو و تجهیزات پزشکی ،گفت :گفته شده که
تاکنون  ۲۰۰۰میلیارد تومان از این رقم به
بیمه سالمت داده شده است .اما شنیده ایم
که در جاهای دیگر هزینه شده و ما نگران
این موضوع هستیم.

واردات ملزومات خطوط تولید بدون انتقال ارز
تا سقف  ۳۰۰میلیون دالر مجاز شد

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :ثبت سفارش واردات مواد اولیه ،قطعات و
ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف  ۳۰۰میلیون دالر به صورت بدون انتقال ارز تا پایان سال
 ۱۳۹۸مجاز است .به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،فرشاد مقیمی با اعالم این خبر
گفت :هیات وزیران این تصمیم را به منظور تسهیل فرآیند تولید و به پیشنهاد وزارت صنعت،
معدن و تجارت و استناد اصل  ۱۳۸قانون اساسی مصوب کرد .معاون امور صنایع وزارت صنعت،
معدن و تجارت خاطرنشان کرد :به موجب این مصوبه ،واردات مواد اولیه ،قطعات و ملزومات
ضروری خطوط تولید با تایید وزارت صمت و اعالم منشاء ارز به بانک مرکزی تا سقف مشخص
شده ،جهت ترخیص کاال مجاز است .مقیمی اظهار امیدواری کرد :با ابالغ این مصوبه صاحبان
صنایع برای تامین قطعات و مواد اولیه ضروری خود با دغدغه کمتری میتوانند اقدام به واردات
مواد اولیه کنند  .وی این مصوبه را در راستای کاهش بروکراسی اداری و تسریع در تامین مواد اولیه
مورد نیاز صنعت برشمرد و خاطرنشانکرد :مصوبه هیات دولت برای همه صنعتگران قابل اجرا بوده و
واحدهای تولیدی میتوانند با تایید وزارت صمت اقدام به واردات مواد مورد نیاز تولید کنند.

آخرین توضیحات معاون تامین اجتماعی درباره واریز «بسته حمایتی»

معاون اداری و مالی سازمان تأمین
اجتماعی درباره نحوه پیگیری مشکل کسانی
که مبالغ «بسته حمایتی» به حساب آنها
واریز نشده است ،توضیحاتی ارائه کرد.
رحیم اردالن درباه وضعیت واریز نقدی
«بستههای حمایتی» به حساب بیمهشدگان
تامین اجتماعی اظهار کرد :از روز شنبه 29
دی ماه ،واریز به حساب سرپرستان خانوار
آغاز شده است و رقم واریزی  100تا 300
هزار تومان است.
وی تصریح کرد :البته میزان واریزها به
حساب افراد متفاوت است و تالش شد تا با
همکاری بانکهای عامل ،پرداختها تا پایان
روز یکشنبه انجام شود که در این بخش نیز

تمامی بانکها به ویژه  7بانک اصلی همکاری
بیشتری داشتند.
اردالن در پاسخ به این سؤال که
افرادی که نتواستهاند مبلغ بسته حمایتی
خود را دریافت کنند به کجا مراجعه کنند،
خاطرنشان کرد :برای این کار باید منتظر
اتمام پرداختیها باشند و در صورتی که مبلغ
بسته حمایتی به حساب آنها واریز نشد از
طریق سامانهای که اعالم خواهد شد پیگیری
کنند البته شماره تماس  1420آماده
پاسخگویی به بیمهشدگان در مورد بسته
حمایتی است.
معاون اداری و مالی سازمان تأمین
اجتماعی متذکر شد :از روز شنبه هفته

جاری تقسیم کاری بین بانکها برای واریز
مبلغ بسته حمایتی به حساب سرپرستان
خانوار آغاز شده است به طور مثال بانک ملی،
مبلغی را به حساب یکی میلیون و  500هزار
نفر و بانک صادارت به حساب یک میلیون
نفر واریز کرد.
وی یادآور شد :مشموالنی که تا پایان
روز یکشنبه مبالغ بسته حمایتی به حساب
آنها واریز نشده است باید از طریق سامانهای
که اعالم خواهد شد یا از طریق شماره تلفن
 1420پیگیری بسته حمایتی خود باشند؛
سازمان تامین اجتماعی بر اساس لیستی
که از طریق سازمان هدفمندی در اختیار
دارد ،موظف به پرداخت مبلغ بسته حمایتی

سهم هر ایرانی از یارانهها چقدر است؟

پرداخت یارانه به بخشهای مختلف از سوی دولت،
سناریویی است که از سالها پیش توسط نهادهای بینالمللی
و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده شده است .این
درحالی است که ایران به روال دهههای گذشته همچنان به
پرداخت انواع یارانه ادامه میدهد و سال به سال به حجم آن
افزوده میشود بهطوری که کشورمان با پرداخت  ۴۵میلیارد
دالر یارانه انرژی از چین با نزدیک به  ۱.۵میلیارد جمعیت
پیشی گرفت و رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داد.
با وجودی که در سالهای اخیر در قالب برنامههای پنج
ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی دولتها سعی کردهاند تا
از شر یارانههایی که بر بودجه سنگینی میکند خالص شوند
و حداقل آن را هدفمند کنند؛ اما درکنار یارانههای آشکاری
که وجود دارد حجم کالنی یارانه پنهان پرداخت میشود.
دراین زمینه براساس اطالعاتی که سازمان برنامه و بودجه
اعالم کرده است رقم یارانههای پنهان در کشور به  900هزار
میلیارد تومان میرسد.
یکی از مشکالت اساسی این بخش نبود آمار و ارقام
دقیق و احصا شده از حجم یارانههای پرداختی بوده است
برهمین اساس هنگام رونمایی از الیحه بودجه سال آینده
محمدباقر نوبخت از انتشار جزئیات یارانههای پنهان در
کشور برای نخستین بار خبر داد .اکنون با انتشار جزئیات
این یارانهها که ارقام دو برابر بودجه عمومی کشور در سال
آینده است میتوان برنامهریزی برای مدیریت و هدایت این
یارانهها را آغاز کرد.
این درحالی است که با وجود هزینه  900هزار میلیارد
تومانی که ساالنه بر دوش دولت قرار دارد ،اما به دلیل
غیرهدفمند بودن و ناعادالنه بودن آن درواقع ثروتمندان
بیشترین بهره را از این یارانهها میبرند و به جای آن که
این یارانهها نصیب کسانی شود که به آن نیازمندند این
برخورداران هستند که دسترسی بیشتری به آن دارند .با
لحاظ  900هزار میلیارد تومان یارانهای که هر ساله پرداخت
میشود سهم هر ایرانی در سال نزدیک به  11میلیون تومان
و در ماه نزدیک به  915هزار تومان میشود.
در همین زمینه مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه
سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت یارانههای پنهان و

راهکار دولت برای اصالح آن توضیح داد :بررسیهای سازمان
برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود  ۹۰۰هزار میلیارد
تومان یارانه در بخش بودجهای ،فرابودجهای و یارانه پنهان
وجود دارد؛ از این رقم حدود  ۶۰۰هزار میلیارد تومان به
حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵
هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
به گفته وی ،از  ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه که در
سال پرداخت میشود حدود  ۳۰۰هزار میلیارد تومان نیز به
یارانه بودجهای و فرابودجهای تعلق دارد.
خانلو با بیان اینکه دولت در الیحه بودجه ۱۳۹۸
هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی در نظر نگرفته
و اعمال نکرده است ،گفت :قرار شد دولت بسته اصالح
قیمت حاملهای انرژی را در قالب بسته اصالحات ساختاری
سازمان برنامه و بودجه تهیه کند و از سوی دیگر کمیسیون
اقتصادی مجلس بستهای جداگانه را بررسی و تدوین کند که
در هر دو مورد در حال انجام است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت :اگر در فاصلهای
که الیحه بودجه بررسی و تصویب میشود ،بستههای
اصالحات ساختاری حاملهای انرژی به جمع بندی رسیده
باشد در قالب قانون اعمال میشود و اگر این گونه نشود
به عنوان قانون جداگانه به مجلس رفته مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
وی این را هم گفت که بسته مورد نظر ،ابعاد مختلف
ساختاری حاملهای انرژی از سوخت کارت سوخت
سهمیهبندی یا آزادسازی و البته بازتوزیع منابع را در نظر
خواهد گرفت ،اما جمع بندی که باید بین سازمان وکمیسیون
اقتصادی مجلس باشد هنوز اتفاق نیفتاده است .خانلو در
مورد اینکه آیا با تصویب بسته اصالح ساختاری میتوان
گفت که بنزین در اصالح قیمتها چند نرخی خواهد شد؟
گفت :همینطور است؛ اما در این شراط کنترلها و نظارتهای
خاص خود را میطلبد به هر حال چند نرخی شدن نیازمند
آن است که قبل از آن الزامات نظارتی پیشبینی شود در
غیر این صورت مسیری خارج از هدف از پیش تعیین شده
را خواهد رفت.
آنطور که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه میگوید

شده است .اردالن درباره نحوه استفاده از
سامانه(پیام دستوری)  *4*4#وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی برای پیگیری چرایی
عدم واریز بسته حمایتی گفت :این سامانه
هنوز فعال نشده و به محض اینکه فعال شود،
بهصورت رسمی اعالم خواهد شد.

ساالنه حدود  ۶۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در حوزه
نفت و انرژی پرداخت میشود و در این شرایط دولت و
مجلس به دنبال تدوین بسته اصالحات ساختاری حاملهای
انرژی هستند که اصالح قیمت نیز جزئی از آن است .یکی
از بخشهایی که ساالنه یارانه قابل توجهی را در خود هضم
میکند ،حاملهای انرژی است که قراربود طبق قانون
هدفمندی یارانهها که از سال  ۱۳۸۹اجرایی شد ،دولت به
صورت تدریجی قیمت حاملها را تغییر دهد تا به قیمت
منطقه نزدیک شود که در نتیجه آن تا حد زیادی مانع از
پرداخت یارانه و البته قاچاق سوخت شود ولی در عمل این
اتفاق نیفتاد؛ بهطوری که طی دو مرحله تغییر قیمت انجام
شد که آخرین بار به سال  ۱۳۹۳وافزایش قیمت بنزین به
 ۱۰۰۰تومان برمیگردد .دولت در سال گذشته در تبصره
 ۱۸الیحه بودجه منابع حدود  ۱۷هزار میلیارد تومانی
افزایش قیمت حاملهای انرژی را خارج از تبصره هدفمندی
پیشبینی کرد ،اما به دالیلی از جمله آثار تورمی ،در نهایت
با مخالفت مجلس مواجه شد و برای سالجاری هم تغییری
در این رابطه اعمال نکرد.
با وجود بحثها و انتقاداتی که در مورد یارانههای پنهان
و قیمت حاملهای انرژی وجود دارد ،بازهم در الیحه بودجه
سال آینده بندی در این رابطه وجود نداشت و دولت تأکید
دارد که برای هر تغییر قیمتی مالحظات خاص آن از جمله
تورم ناشی از اصالح قیمت باید در نظر گرفته شود .اما این
به معنای عدم ورود دولت و مجلس به اصالحات ساختاری
در حوزه حاملها نیست و ظاهرا ً در حال تدوین بستهای در
این رابطه هستند .گفتنی است روزگذشته نمایندگان مجلس
طرح سهمیهبندی بنزین را تقدیم هیأت رئیسه مجلس
کردند که در صورت تصویب دولت را موظف به توزیع بنزین
براساس سهمیه تعیین شده میکند.
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی از اعالم
وصول طرح سهمیه بندی بنزین خبر داد.
علیرضا رحیمی در جلسه علنی صبح روزیکشنبه
مجلس از اعالم وصول طرح اصالح تبصره  ۲ماده  ۷۶قانون
تأمین اجتماعی ،طرح سهمیه بندی بنزین و طرح استفساریه
ب ماده  ۱۵۹قانون برنامه پنجم خبر داد.

اخبار کوتاه

تصویب کلیات طرح
ساماندهی صنعت خودرو

کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد.
نمایندگان محلس در جلسه علنی دیروز دوشنبه
کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو را با  ۱۰۴رای موافق،
 ۶۷رای مخالف و  ۱۰رای ممتنع از مجموع  ۲۰۶نماینده
حاضر در مجلس تصویب کردند.
در جریان بررسی کلیات این طرح حسینعلی حاجی
دلیگانی نماینده شاهین شهر به عنوان اولین مخالف کلیات
طرح گفت :نام این طرح بسیار زیباست که انتظار می رود
وضعیت خرید و فروش خودرو و بازار را سامان دهد .حال
این که بین نام و محتوای آن ارتباط معناداری وجود ندارد.
در این طرح مسائل مربوط به محیط زیست آمده حال این
که مجلس سال گذشته قانون هوای پاک را تصویب کرد
پس دلیلی ندارد که ما بخواهیم قوانین قبلی را تغییر دهیم.
وی افزود :در حال حاضر ده ها هزارن نفر که خودرو
پیش خرید کردند با بدقولی خودروسازان داخلی مواجه
شدند آنها به دنبال تعین تکلیف وضعیتشان و راهکارهایی
برای جلوگیری از این سوءاستفادها از مال مردم هستند.
حاجی دلیگانی با بیان این که در این طرح نقش
سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای مقابله با گران
فروشی خودرو مشخص نشده است ،گفت :باید در این طرح
در باره حذف واسطه ها و داللهایی که یک شبه میلیاردها
تومان به جیب می زنند ،صبحت شود .یا این که جلوی این
روند گرفته شود که بدون توضیح یک شبه و با یک تصمیم
ده ها میلیون تومان قیمت خودرو گران میشود به خصوص
خودروهایی که از قبل پیش خرید شدند.
این نماینده مجلس گفت :چرا باید ارز دولتی برای
واردات خودرو داده شود مگر خودرو جزء کاالهای اساسی
است؟ .بانک مرکزی شفاف سازی کند که  21.3میلیارد
دالری که در فاصله زمانی چهار ماه از  21فروردین تا 16
مرداد توزیع و برای ثبت سفارش واگذار شد به چه کسانی
داده شده است.
احمد سالک نماینده اصفهان به عنوان اولین موافق
کلیات طرح گفت :با این طرح شاهد خودکفایی شرکتهای
خودرو ساز با تکیه بر دانش داخلی خواهیم بود همچین
قدرت رقابت افزایش پیدا میکند در این طرح به موضوع
تولید موتورسیکلت غرب هم توجه شده است چون 80
درصد آلودگی از موتور سیکلت است.
علیرضا سلیمی نماینده محالت به عنوان دومین
مخالف کلیات طرح گفت :عنوان این طرح بسیار زیباست
اما واقعیت آن چیزی دیگری است این طرح برای رهاسازی
واردات خوردو است آن هم در شرایطی که خودرو سازان و
قطعه سازان با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم میکند
اگر واردات خودرو افزایش پیدا کند باعث طوفان بیکاری
در صنعت خودرو میشود.
مقصودی نماینده سبزاور نیز به عناون دومین موافق
کلیات طرح گفت :این طرح باعث ایحاد فضای رقابتی و
کاهش میزان آالیندگی و مصرف سوخت میشود.
احمدی نماینده زنجان به عنوان آخرین موافق کلیات
این طرح گفت :این طرح احساسی است و باعث ایجاد توقع
در کشور میشود .این که برای هر شرایطی بخوایم قانون
وضع کنیم درست نیست چون به محض تغییر شرایط ناچار
به تغییر قانون هستیم .به گفته وی قیمت گذاری خودرو
در شان مجلس نیست از طرف دیگری خودروسازان بنگاه
دار هستند که الزامی برای دادن خودروی ارزان به مردم
ندارند .آنها براساس هزینه و فایده قمیت تعیین میکنند.
محمد خدابخشی نماینده الیگوذر به عنوان آخرین
موافق کلیات این طرح گفت :این طرح باعث حمایت از
خودروسازی ،کمک به اشغال زایی و افزایش کیفیت خودرو
میشود.
معاون وزیر صنعت نیز با ارائه توضیحاتی درباره این
طرح گفت :ما با این طرح مخالفیم چون با توجه به شرایط
امروز کشور زمینه اجرای آن فراهم نیست.
معاون وزیر جهاد کشاورزی:

ایران دومین تولیدکننده شترمرغ در دنیا

رضایی گفت :ایران بعد از آفریقای جنوبی دومین
تولیدکننده شترمرغ در دنیاست و ساالنه  ۳هزار تن گوشت
شترمرغ تولید میکند.
مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد
کشاورزی در مراسم بازدید از مزرعه شترمرغ در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :بر اساس آخرین آمار از واحدهای
پرورش شترمرغ ،سال گذشته  ۶تا  ۷هزار شترمرغ مولد در
کشور تولید شد که از این میزان  ۱۰۰تا  ۱۱۰هزار قطعه
شترمرغ پرواری پرورش داده شده است.
وی افزود :ساالنه حدود  ۳هزار تن گوشت قرمز از این
میزان شترمرغ در کشور تولید میشود.
رضایی با اشاره به اینکه گوشت شترمرغ یکی از
لذیذترین و با کیفیتترین گوشت قرمزها محسوب میشود،
بیان کرد :گوشت شترمرغ نسبت به گوشت مرغ و سایر
گوشتهای قرمز قابلیت هضم و آهن باالتری دارد ضمن
آن که چربی آن هم بسیار کم است.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با
اشاره به اینکه گوشت شترمرغ به طور مطلق در داخل
کشور مورد استفاده قرار میگیرد گفت :البته هنوز مصرف
گوشت شترمرغ در میان آحاد جامعه فرهنگ سازی نشده
است که با توجه به نوسان گوشت قرمز در  ۲تا  ۳سال اخیر
گوشت شترمرغ میتواند جایگزین مناسبی در این زمینه
باشد که قیمت آن در مقایسه با گوشت گوسفندی کمتر
است .از این رو رسانهها باید در این زمینه بیشتر کار کنند.
وی گفت :پرورش شترمرغ به سبب مسائل بهداشتی
به غیر از  ۳استان شمالی در مابقی استانها ممنوعیتی
ندارد .رضایی با اشاره به اینکه تسهیالت اشتغال روستایی
شامل حال تمامی بهرهبرداران میشود ،افزود :در مناطقی
که پرورش شترمرغ آزاد است بهرهبرداران مجوز تسهیالت
روستایی را با بهره کم دریافت میکنند.
به گفته رضایی ساالنه حداقل  ۱۰تا  ۱۵هزار تخته
چرم شترمرغ به بازارهای هدف صادر میشود.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با
اشاره به مزیت پرورش شترمرغ در کشور گفت :علی رغم
آن که شترمرغ جزء پرندگان محسوب میشود ،اما تولید
گوشت قرمز بزرگترین مزیت پرورش آن در کشور به شمار
میرود.
وی با اشاره به اینکه ساالنه  ۴۵جوجه شترمرغ در
کشور تولید میشود ،افزود :تا افق  ،۱۴۰۴تولید  ۲۰۰هزار
قطعه پرواری شترمرغ مدنظر معاونت امور دام است که امید
است این میزان محقق شود.
رضایی در پایان تصریح کرد :ایران بعد از آفریقای
جنوبی دومین تولیدکننده شترمرغ در دنیاست و ساالنه ۳
هزار گوشت شترمرغ در کشور تولید میکند.

