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عض�و كميس�يون برنامه و بودج�ه مجل�س 
پيش�نهاد برداش�ت دولت از صندوق توسعه 
ملي در اليحه بودجه ۹۷ را مغاير قانون برنامه 
دانست و گفت: دولت براي پرداخت بخشي از 
هزينه جاري به منابع صندوق روي آورده است. 
محمدحسيني در مورد واريز 32درصدي درآمد 
نفت و گاز به صندوق توسعه ملي و اينكه بيش از 
20هزار ميليارد تومان برداشت دولت از صندوق 
پيش بيني ش��ده اس��ت، عنوان كرد: پيش��نهاد 
برداشت از منابع صندوق توسعه ملي هيچ كدام 
مجوز ندارد و مغاير سياست هاي اقتصاد مقاومتي 

برنامه ششم است و احتمال حذف آن بي نهايت 
زياد اس��ت، مگر اينكه رهبري اج��ازه بدهند و 

مجلس نيز موافق باشد. 
حس��يني با تأكيد بر اينكه رويكرد دولت 
مغاير با قانون اس��ت، بيان داش��ت: ارقام 
پيش��نهادي برداش��ت از صندوق توسعه 
ملي به عنوان تس��هيالت نيس��ت و بدون 
بازگشت است، حتي بخشي از آن مربوط به 
هزينه جاري پرداخت يارانه بازنشستگان 
آموزش و پرورش و بنيه دفاعي و بخش��ي 

بودجه عمراني است.

عرضه گوشت گوسفندي از آستاراخان روسيه 
به ايران آغاز شد. 

به گزارش ايس��نا از تاس، ديميتري كرافچوك 
مديركل ش��ركت مياس��كو  گفت: اين شركت، 
صادرات گوشت به ايران را با ارسال ۱0 تن گوشت 
گوسفند آغاز كرده و تا پايان سال جاري ميالدي 

نيز محموله هاي جديد گوشت ارسال مي شود. 
وي افزود: خري��داران ايراني خواه��ان صادرات 
شبانه روزي گوشت گوسفند هستند و به همين 
منظور ما س��ال آينده نيز توافقنام��ه اي با ايران 
منعقد كرده ايم. كرافچ��وك در عين حال اذعان 

كرد: روس��يه براي صادرات گوش��ت گوس��فند 
محدوديت توليد دارد و مسئله اصلي پيدا كردن 
تعداد حيوانات الزم براي صادرات است. همچنين 
داغستان روس��يه نيز عرضه گوش��ت حالل به 
ايران را در نيمه اول سال آينده ميالدي دو برابر 
مي كند. از اكتبر امس��ال كارخانه گوشت قزليار 
صادرات گوش��ت ح��الل گوس��فند را از طريق 
كريدور بين المللي حمل و نقل »شمال- جنوب« 
آغاز كرده كه روزانه حدود ۸00 الش��ه گوسفند 
است و در نيمه اول سال20۱۸، ظرفيت ارسالي 

دو برابر خواهد شد.

گوشتگوسفندروسيدرراهايرانصندوقتوسعهمليقلكدولتميشود

مركز پژوهش هاي مجلس اعالم كرد
سهم 93 درصدی جاده از بار  

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي اعالم كرد در سال ۱۳۹4 كل 
بار جابه جا شده در كشور با استفاده از حمل و نقل عمومي، 6/54۳ 
ميليون تن بود كه سهم جاده ۹۳/5 و سهم ريل نيز 6/5 درصد بود. 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي درب��اره وضعيت حمل و نقل 
عمومي بار از طريق جاده اي اعالم كرد: در سال ۹4 كل بار كشور 6/453 
ميليون تن بود كه ۹3/5 درصد آن از طريق جاده اي جابه جا شد و سهم 

حمل و نقل ريلي نيز 6/5 درصد بود. 
همچنين براساس اين گزارش 50۸ميليون تن از كاالهاي محموله از 
طريق جاده ها منتقل ش��د كه 70/۹درصد آن معادل 360ميليون تن 
بار داراي بارنامه بوده و نزديك ب��ه 30درصد را نيز حمل و نقل عمومي 
بدون بارنامه جابه جا كرده است. به عبارت ديگر حدود يك سوم كاالي 
كش��ور از طريق بنگاه هاي باربري س��نتي و خارج از نظارت سازمان 

راهداري بوده است. 
شايان ذكر است كه جابه جايي هاي بدون استفاده از بارنامه عموماً در 
بنگاه هاي باربري )گاراژهاي س��ابق( كه كماكان فعال هس��تند انجام 
مي گيرد؛ باربري هايي ك��ه در پايانه هاي كاالي س��ازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي مستقر نيستند و خود رأساً به جابه جايي كاال، اقدام 
مي كنند. همچنين سهم بخش خصوصي ۹2درصد بوده و نزديك به 
۸ درصد مابقي را بخش تعاوني جابه جا كرده اس��ت، س��هم دولت در 

نقل و انتقال بار بسيار ناچيز است. 
از سوي ديگر متوس��ط ميانگين عمر كاميون ها در ايران در اين سال 
۱6/۱سال برآورد مي ش��ود. اين در حالي است كه ميانگين عمر مفيد 
ناوگان جاده اي در كشورهاي توسعه يافته پنج سال است كه نشان دهنده 

شدت فرسوده بودن ناوگان خودروي سنگين باري در ايران است. 
براس��اس اين گ��زارش، ۸2/2درص��د كاميون هاي موج��ود در ايران 
خودمالكي )ملكي راننده( هس��تند و تنها 2/4درصد به صورت ملكي 
شركت يا مؤسسات باربري و همچنين ش��راكتي ميان راننده و مالك 
محسوب مي شوند، به گونه اي كه سهم ناچيز ش��ركت ها و مؤسسات 
باربري در مالكيت كاميون ها نش��ان دهنده وجود مشكالت متعدد در 

ايجاد شركت هاي مسئوليت پذير و شناسنامه دار است. 
يكي ديگر از نكات نگران كننده در اين گزارش، ميانگين سفر هر دستگاه 
كاميون در طول سال است: براساس اعالم مركز پژوهش ها، ميانگين 
سفر هر دس��تگاه كاميون در طول يك س��ال )365روز( تنها 73سفر 
در سال ۹4 و 65سفر در سال ۹3 اس��ت كه نشان دهنده خواب باالي 
كاميون ها و انتظار بيش از حد آنها براي دريافت نوبت سفر است كه اين 
موضوع به پايين بودن بهره وري كاميون ها در ايران دامن مي زند. اين در 
حالي است كه متوسط عملكرد مورد انتظار براي هر كاميون با توجه به 

حجم بار در كشور، 200 سفر در سال است. 
گفتني اس��ت در س��ال ۹4 در ايران 25ميليون و 7۸4هزار سفر باري 
توس��ط 353هزار و 4۱7دستگاه كاميون انجام ش��د كه 2۸درصد آن 

درون استاني و 72درصد نيز برون استاني بوده است.

زنگنه مجلس را قانع نکرد
نخستين كارت زرد مجلس به زنگنه

ب�ا قان�ع نش�دن نماين�دگان از پاس�خ هاي زنگن�ه ب�ه س�ؤال 
نماين�ده شاهين ش�هر درب�اره ط�رح برندين�گ در فرآين�د 
پخ�ش فرآورده ه�اي نفت�ي، مجل�س ب�ه وي كارت زرد داد. 
به گزارش مهر، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي سؤال ملي 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از بيژن زنگنه وزير نفت درباره 
علت اجراي طرح برندينگ برخالف اختيارات قانوني وزير مطرح شد و 
پس از توضيحات وزير، به دليل قانع نشدن نماينده سؤال كننده، سؤال 
و پاسخ به رأي گذاشته ش��د كه نمايندگان ضمن وارد دانستن سؤال 

نماينده شاهين شهر، از پاسخ هاي وزير نفت قانع نشدند. 
 حسينعلي حاجي دليگاني در طرح سؤال خود به دستورالعمل صادر شده 
از سوي وزير نفت اشاره كرد كه براساس آن، چند شركت واسطه اي تحت 
عنوان شركت هاي متخصص و صاحب برند براي سوخت رساني از شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي تا جايگاه هاي سوخت تشكيل 
شده اند و اين شركت ها نابساماني هايي را در نقاط مختلف كشور به وجود 
آورده اند. اين نماينده در سؤال خود به مشكالتي از قبيل انحصار در فرآيند 
پخش فرآورده هاي نفتي توسط اين شركت ها و مغايرت با سياست هاي 
خصوصي سازي و نيز وجود رانت در نحوه انتخاب اين شركت ها و واگذاري 
فرآيند پخش فرآورده ها اشاره كرد. وزير نفت نيز در پاسخ به اين سؤال، 
اين دس��تورالعمل را مس��تند به قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، 
مصوب ۱3۹۱ عنوان كرد و گفت: هدف از اين دس��تورالعمل اين بوده 
است كه گردش مالي پيچيده بين ش��ركت هاي پخش و جايگاه داران و 
كاميون داران، جمع و وضعيت جايگاه ها نيز ساماندهي شود.  وي با تأكيد 
بر اينكه هيچ انحص��اري در اين فرآيند وجود ن��دارد، گفت: اجراي اين 
طرح باعث كاهش تصدي گري دولت می گردد و وضعيت جايگاه ها نيز 
ساماندهي مي شود.  در نهايت با قانع نشدن حاجي دليگاني از پاسخ هاي 
زنگنه، سؤال به رأي گذاش��ته ش��د كه نمايندگان با ۱06رأي موافق، 
۸0رأي مخالف و ش��ش رأي ممتنع از مجموع 2۱۱نماينده حاضر در 
صحن، ضمن وارد دانستن سؤال، از پاسخ هاي زنگنه قانع نشدند و به اين 

ترتيب اولين كارت زرد به وزير نفت داده شد.   
........................................................................................................................

افزايش نرخ مبادله اي دالر و يورو
بانك مركزي دي�روز ارزش برابري ۳۹ ارز عم�ده را اعالم كرد كه 
براساس آن قيمت دالر با رشد 40ريالي به ۳5 هزار و 5۳۹ ريال رسيد. 
به گزارش ايرنا، روزگذشته در بانك مركزي ارزش 2۹ ارز نسبت به روز 
دوشنبه افزايش يافت كه ۹ ارز كاهش داشتند و يك ارز نيز ثابت ماند. 
بر اين اس��اس قيمت هر پوند انگليس با ۱67ريال كاهش به 47/405 
ريال رسيد و يورو نيز با رشد ۱5ريالي 4۱/۸26ريال ارزش گذاري شد. 
........................................................................................................................

قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده 
بايد تمديد شود

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به كامل تر بودن اليحه 
ماليات بر ارزش افزوده، تمديد قانون آزمايش�ي فعلي را ضروري 
دانس�ت و گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد تمديد ش�ود. 
محمد حس��يني، عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با مهر با اش��اره به اليحه 54 ماده اي ماليات بر 
ارزش افزوده، گفت: اين اليحه كه توس��ط دولت در سال ۹۱ تقديم 
مجلس شد، در كميسيون هاي فرعي و كميسيون اقتصادي به عنوان 
كميس��يون اصلي در حال بررسي اس��ت. وي افزود: به علت اينكه 
بررسي اليحه زمان بيشتري نياز دارد، ضروري است قانون ماليات بر 

افزايش افزوده تمديد شود. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با برشمردن بررسي اين 
اليحه در كميسيون هاي فرعي مجلس افزود: تمديد اين قانون را دولت 
پيشنهاد داده است، ولي اينكه اين اليحه چه زماني از كميسيون نهايي 
شود و در دستور كار جلسه قرار گيرد، احتماالً به بعد از بودجه برسد يا 

به سال آينده برود. 
وي درخصوص اظهارنظرهايي مبني بر اصالحات جزئي قانون ماليات بر 
ارزش افزوده و دائمي شدن آن، خاطرنشان كرد: نظر بر اين بود مباحثي 
كه در قانون قبلي بوده اس��ت، خيلي اصالح نش��ود و بعضي از مواد را 
به صورت اصالحي انج��ام دهند و بقيه را مص��وب كنند، ضمن اينكه 

كميسيون اقتصادي نيز اين موضوع را به عنوان يك نظر دنبال كرد. 
حسيني با اشاره به كامل تر بودن اليحه ماليات بر ارزش افزوده، تمديد 
قانون آزمايشي فعلي را ضروري دانس��ت و اظهار كرد: اين قانون بايد 
تمديد ش��ود، چراكه قانوني اس��ت كه روزانه مردم براساس آن عمل 

مي كنند و نبايد در آن وقفه بيفتد.

چن�دان دور نيس�ت ش�بي ك�ه روحان�ي به 
صدا و سيما آمد و گفت: »چنان رونق اقتصادي 
ايجاد مي كنيم كه مردم به يارانه 45هزار توماني 
اصاًل احتياج نداشته باشند.« حاال نه تنها نياز 
مردم به اي�ن يارانه كه از مح�ل افزايش قيمت 
بنزين و حامل های انرژی تأمين می شود، برطرف 
نش�ده اس�ت بلکه دولت در يك اقدام شيك 
دس�ت در جيب مردم می كن�د و قيمت بنزين 
را دوباره افزايش می دهد تا نش�ان دهد چنان 
ركود اقتصادي ايجاد ش�ده اس�ت كه مردم به 
عنوان »منبع درآمدي« در نظر گرفته شده اند. 
به گزارش »جوان« پس از ارائه اليحه بودجه سال 
۹7 به مجلس شوراي اسالمي كه نخستين برنامه 
اقتصادي دولت دوازدهم براي اداره امور كش��ور 
است، جزئياتي از برنامه مالي دولت منتشر شد 
كه چند ويژگي مهم را برجسته كرد. يكي از اين 
موارد حذف نيمي از مردم ايران از يارانه بگيران 
اس��ت كه 30 ميليون نفر يارانه 45 هزار و 500 
توماني را دريافت نخواهند كرد ت��ا بدون رونق 

اقتصادي همه چيز به سود دولت تمام شود. 
چند هفته پي��ش از برگ��زاري انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي يارانه كس��اني كه قطع شده بود 
هم برقرار و پس از انتخابات دوباره قطع شد. همان 
روزها كه نس��بت به اين موضوع اعتراض ش��د، 
گفتند دولت يارانه كسي را قطع نخواهد كرد اما 
حاال حذف 30ميليون نفر كليد خورده است كه 
در ازاي آن، قيمت حامل هاي انرژي افزايش يابد. 

   بنزين و افزايش قيمت
روز گذش��ته بود كه يكي از روزنامه هاي همراه با 
دولت، از بنزين هزار و 500 توماني خبر داد كه از 
سوي شركت ملي پااليش و پخش تكذيب شد، 
فارغ از اينكه وزي��ر نفت در مجل��س از افزايش 
قيم��ت بنزين س��خن گفت. زنگن��ه در مجلس 
گفت: »افزايش قيمت بنزين در بودجه سال ۹7 
ديده شده است، اينكه چه زماني و چگونه افزايش 
قيمت بنزين اعمال شود، هنوز مشخص نيست.« 
اين در حالي اس��ت ك��ه عباس آخون��دي وزير 
راه و شهر س��ازي و معاونش كه از دوستان بسيار 

نزديك زنگنه هس��تند، طي هفته هاي گذشته 
بارها از لزوم افزايش قيمت بنزين براي كاستن 
از حجم كش��ته هاي جاده اي خب��ر داده بودند. 
آخوندي و معاونش تأكيد ك��رده بودند با بنزين 
ارزان از حجم س��فرهاي برون ش��هري كاس��ته 
نخواهد شد و به تبع آن ميزان كشته هاي جاده اي 

به قوت خود باقي است!
اين توجيه زمينه ساز افزايش قيمت بنزين بود 
كه حاال صداي آن به طور رسمي بلند شده است. 
س��ناريوهايي جدي براي افزايش قيمت بنزين 
در نظر گرفته ش��ده كه اگر اجرايي شود قيمت 
بنزين بين ه��زار و 400 تا ه��زار و 700 تومان 
خواهد ب��ود. بنزيني كه دول��ت يازدهم با بهاي 
400 تومان در هر ليتر تحوي��ل گرفت و بعد از 
دو برابر كردن آن به فكر چه��ار برابر كردن آن 
است. از سوي ديگر قيمت گازوئيل هم روندي 
افزايشي خواهد داشت و به احتمال فراوان 400 
تومان خواهد بود، زيرا دول��ت در اليحه بودجه 

خود حساب ويژه اي روي آن باز كرده است. 
   اثر روانی گرانی بنزين شديد است

با وجود اينكه نقش گازوئيل در افزايش قيمت ها 
بسيار جدي تر از افزايش قيمت بنزين است اما 
با توجه به »انتظار تورمي« بنزين و اهميت آن 
در همه بخش هاي جامعه، بايد منتظر ورود موج 
افزايش قيمت ها در همه بخش ها به دليل رشد 
هزينه حمل و نقل بود. در واقع واكنش مردم و 
بخش هاي اقتصادي كش��ور از خرد تا كالن به 
افزايش قيمت بنزين بس��يار شديدتر و آني تر از 

قيمت گازوئيل خواهد بود. 
بنزين براي مردم كش��ور يك كاالي استراتژيك 
محسوب مي شود و از همين منظر، كشش قيمتي 
كاالهاي ديگر به آن دامنه وس��يع تر می بخشد و 
به طور قطع موجب گراني خواهد شد كه فرصت 
خوبي براي دولتي است كه حساب ويژه اي روي 
جيب مردم باز كرده است. با افزايش هر ۱00تومان 
قيمت بنزين به ازاي هر ليتر و همچنين با توجه 
به مصرف ۸0ميليون ليتري بنزين كشور، درآمد 
دولت 3هزار ميليارد توم��ان افزايش پيدا خواهد 

كرد كه رقم بزرگي براي تأمين نيازهاي دولت و 
هزينه هاي آن خواهد بود. مثاًل اگر قيمت بنزين 
500 تومان افزايش يابد به درآمد دولت ۱5هزار 

ميليارد تومان افزوده خواهد شد. 
   افزايش قيمت برق

در كنار افزايش قيمت بنزي��ن و گازوئيل، افزايش 
قيمت برق هم مطرح شد و به همان دليلي كه پيشتر 
مورد اشاره قرار گرفت، كمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در پاسخ 
به اين س��ؤال كه وزارت نيرو براي قيمت برق چه 
ميزان رشد را پيش��نهاد داده است، گفت: متوسط 
فروش برق 67تومان و قيمت تمام شده برق بدون 
محاسبه سوخت در حال حاضر بيش از ۱00تومان 
است اما به هر حال سازمان برنامه و بودجه عدد باالي 
۹0تومان را براي قيمت تمام شده برق پذيرفته كه 
قابليت وجودي دارد، بنابراي��ن فاصله بين اين دو 
عدد بايد به گونه اي جبران و تأمين ش��ود. معاون 
وزير نيرو در امور برق و انرژي، در پاسخ به اين سؤال 
كه معموالً حدود دو ماه بعد از ارائه اليحه از سوي 
دولت به مجلس قيمت حامل هاي انرژي، آب و برق 
نيز از سوي دولت تعيين و اعالم مي شود، گفت: اگر 
دولت تصميم بگيرد و به جمع بندي برسد بله، اين 
احتمال وجود دارد كه در اين مدت اعالم ش��ود. از 
س��وي ديگر، معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير 
نيرو با اش��اره به اينكه براساس اليحه بودجه ۹7 از 
هر كيلووات س��اعت برق مصرفي 60ريال عوارض 
دريافت خواهد شد، گفت: پيشنهادات خوبي براي 
كاهش بدهي ه��اي وزارت نيرو ب��ه پيمانكاران در 
بودجه ۹7 گنجانده شده است، اين به اين معناست 
كه دولت براي تسويه حساب با پيمانكاران خود روي 
جيب مردم حساب باز كرده و اين مردم هستند كه 
بايد پول پيمانكاران را پرداخت كنند آن هم مردمي 
كه 30ميليون نفر آنها ديگر يارانه نخواهند گرفت! 
همه اينها به كنار، افزايش درآمدهاي مالياتي است 
كه با كاهش درآمدهاي نفتي همراه ش��ده و دولت 
در حالي روي افزاي��ش ماليات ها تأكي��د دارد كه 
ركود مهم ترين مشكل اقتصاد كشور است، ولي از 
آنجا كه هزينه هاي جاري دولت بايد تأمين ش��ود، 

بهترين راهكار افزايش قيم��ت  حامل هاي انرژي 
و به تبع آن افزايش بهاي كاالهاي ديگر اس��ت كه 
نشان مي دهد تدبير دولت براي امور خود بوده است 

و نه امور مردم.
    دولت به دنبال چك سفيدامضا از مجلس 

است
اما واكنش مجلس نسبت به اين موضوع چيست؟ 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از 
گراني ۹ حامل انرژي در سال آينده گفت: تبصره 
۱۸ اليحه بودجه ۹7 به منزله چك سفيد امضاي 
مجلس براي دولت در مورد افزايش حامل هاي 
انرژي تلق��ي مي ش��ود و از طرفي س��خنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس نيز افزايش قيمت 

بنزين را خط قرمز نمايندگان مردم دانست. 
حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با فارس، با 
اشاره به اليحه بودجه سال ۹7 كل كشور اظهار 
داش��ت: با توجه به عملكرد بودجه س��ال ۹6 و 
عدم تحقق بخش زيادي از درآمدهاي امس��ال 
كه با افزاي��ش تنخواه 36 ه��زار ميليارد توماني 
همراه بوده است، بايد در اليحه سال آينده نگاه 

واقع بينانه تري به درآمدها وجود داشته باشد. 
عضو كميس��يون برنام��ه و بودج��ه مجلس در 
مورد تبصره ۱۸ اليحه مبني بر اينكه صد  درصد 
مابه التفاوت منابع حاص��ل از قيمت حامل هاي 
انرژي در س��ال ۹7 نس��بت به ابتداي سال ۹6 
به حس��اب خاصي نزد خزانه واريز شود، اظهار 
داشت: به نظر مي رس��د دولت به دنبال افزايش 
نرخ حامل هاي انرژي بوده و با اين تبصره به دنبال 

مجوز قانوني براي انجام اين كار است. 
اين نماينده مجل��س تأكيد ك��رد: تصويب اين 
تبصره به معناي چك س��فيد امضاي مجلس به 
دولت خواهد بود و عماًل دس��ت دول��ت را براي 

هرگونه افزايش حامل هاي انرژي باز مي گذارد. 
حاجي بابايي با اش��اره به م��اده 3۹ قانون برنامه 
ششم تصريح كرد: طبق اين قانون دولت مجوز 
افزايش حامل هاي انرژي را دارد و مي تواند آن را 
در بودجه هاي ساالنه لحاظ كند، به همين منظور 

نيز دولت چنين پيشنهاد ي داده است. 
   گراني بنزين خط قرمز مجلس است 

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هم با اشاره 
به افزايش 20 درصدي نرخ حامل هاي انرژي در 
اليحه پيشنهادي بودجه س��ال ۹7 دولت گفت: 
مجلس با افزايش نرخ حامل هاي انرژي مخالف 
است و افزايش قيمت بنزين خط قرمز نمايندگان 
مردم است. رحيم زارع افزايش 20درصدي نرخ 
آب و گازوئيل را طبق اليحه بودجه س��ال آينده 
يادآور شد و گفت:  افزايش قيمت بنزين خط قرمز 
نمايندگان مردم است، چون متناسب با افزايش 
چند برابري سال هاي گذشته آن خدماتي به مردم 
ارائه نشده است، بر همين اساس اين بخش هاي 
اليحه با يكسري اصالحات در كميسيون تلفيق و 

صحن علني مجلس مواجه خواهد شد. 
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي درباره ميزان 
تطبيق پذيري اليحه بودجه با سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي نيز گفت: در دو فصل اشتغال و 
حمايت از توليد 5۸ هزار ميليارد تومان از محل 
منابع بودج��ه، بانك ها و صندوق توس��عه ملي 
تخصيص داده ش��ده كه اي��ن بخش ها منطبق 
با سياست اقتصاد مقاومتي اس��ت. وي در عين 
حال خاطر نش��ان كرد: در جاهايي از اليحه هم 
برخالف سياست هاي اقتصاد مقاومتي عمل شده 
است، مانند استفاده ۱2درصدي از سهم صندوق 
توسعه ملي از جانب دولت كه چنين موضوعي به 

اذن مقام معظم رهبري و مجلس نياز دارد.

اداره ايران با بنزين گران!
زنگنه: افزايش قيمت بنزين درست است ولي بايد روي آن بحث شود

وحید  حاجی پور
   گزارش

آقاي سيف! توسعه صندوق هاي 
قرض الحسنه خانگي نشانه چيست؟! 

در حالي ك��ه مركز پژوهش ه��اي مجلس در مورد توزيع تس��هيالت 
قرض الحسنه توسط شبكه بانكي همواره انتقادات جدي داشته است، 
رئيس كل بانك مركزي بدون اشاره به رفتار شبكه بانكي در توزيع منابع 
بيش از ۱00هزار ميليارد توماني قرض الحسنه، گفت: با همت مردم در 
حوزه قرض الحسنه و تمهيدات نظام بانكي كشور اميدواريم تا پايان سال 
صفي در زمينه وام قرض الحس��نه ازدواج نداشته باشيم، اين در حالي 
است كه صندوق هاي قرض الحسنه خانگي در ايران بسيار رواج يافته 
است. بانك ها در پرداخت تس��هيالت خرد چنان فيلترينگي دارند كه 
مردم بانك ها را تحسين مي كنند، زيرا مي گويند اينگونه سختگيري ها 
باعث مي شود تا معوقات بانكي و اختالس و رانتخواري و ويژه خواري در 
شبكه بانكي به حداقل برسد اما وقتي به يكباره خبر هاي معوقات بانكي 
خارج مي شود، جامعه اي غافلگير مي ش��ود و اين سؤال پيش مي آيد، 
زماني كه بانك ها وام كالن پرداخ��ت مي كردند، چرا همانند پرداخت 
وام هاي خرد سختگيري نكردند تا وام  خواهان يا منصرف شوند و از خير 
وام بگذرند يا اينكه تمامي رويه هاي قانوني را طي كنند تا سپرده هاي 

مردم توسط بدهكاران دانه درشت به معوقات تبديل نشود. 
در اين بين س��ختگيري يا ناتواني م��ردم در تأمين ش��روط بانك در 
پرداخت وام خرد تا حدي است كه در اقتصاد ايران شاهد رشد روزافزون 
صندوق هاي قرض الحس��نه خانگي هس��تيم و همين امر پيامي براي 

شبكه بانكي و متوليان اين شبكه دارد. 
در همين رابطه ولي اهلل س��يف اخي��راً طي اظهارنظري مدعي ش��ده 
است كه در گذش��ته گفته مي ش��د بانك ها منابع قرض الحسنه را در 
جايگاه خود مصرف نمي كنند يا اينك��ه اين منابع را به كارمندان خود 
تخصيص مي دهند اما در سال هاي اخير و مخصوصاً از زماني كه مبلغ 
وام قرض الحسنه ازدواج به ۱00ميليون ريال رسيد، اين وضعيت كاماًل 
متحول شده است. بانك مركزي در اين خصوص حساسيت ويژه اي دارد 

و اجازه نمي دهد اين منابع در امور غيرمرتبط استفاده شود. 
به گفته وي، تأمين منابع مورد نياز براي تس��هيالت قرض الحسنه در 
بانك ها نيازمند اقبال مردم و نيكوكاران در تجهيز و تقويت حساب هاي 

قرض الحسنه در بانك هاست. 
در حالي كه مركز پژوهش هاي مجلس پيش از اين در گزارشي مدعي 
ش��ده بود بانك ها حدود 60درصد از منابع قرض الحسنه بدون سود را 
به كارمندان خود تخصي��ص مي دهند كه مقام��ات وزارت كار پا را از 
اين اظهارنظر ها فراتر گذاشته اند. آنها با بيان اينكه رفتار شبكه بانكي 
به توس��عه فقر در ايران منتج مي ش��ود، معتقدند دهها ميليون  نفر از 
مردم ايران تاكنون از تسهيالت بانكي استفاده نكرده اند ولي در عوض 

خانوارهاي ثروتمند بيشترين بهره را از نظام بانكي داشته اند.
ضعف مالي خانوارها و همچنين پايين بودن دستمزد و رواج قراردادهاي 
موقت كاري باعث شده تا بس��ياري از مردم نتوانند به تسهيالت بانكي 
دست يابند و كار به جايي رسيده كه بسياري از مردم به صندوق هاي 

قرض الحسنه خانگي روي آورده اند. 
در اين بين توزيع ناعادالنه تس��هيالت بانكي بين اشخاص حقيقي و 
حقوقي و وجود معوقات بانكي بيش از ۱00هزار ميليارد توماني، توليد 
پول بدون پشتوانه در بانك مركزي )پايه پولي( و همچنين شبكه بانكي 
)ضريب فزاينده پولي( از جمله مواردي است كه عماًل سيستم بانكي 
را به بيراهه هدايت كرده و چون بانك ها رقيب يكديگر هستند بايد با 
نزديك ش��دن به هم و همفكري و همدلي قدم  به قدم در كنار هم به 

راه صحيح بازگردند.

مأم�وران گم�رك در عملي�ات مبارزه ب�ا قاچ�اق كاال و 
موادمخدر، يك محموله قاچاق نعل اس�ب كشف كردند. 
به گزارش گمرك جمهوري اسالمي ايران، اين محموله نعل 
اسب در بازرسي تيم سگ هاي كاالياب و موادياب گمرك از 

يك كاميون ورودي به كشور كشف و ضبط شد. 
كشف محموله قاچاق نعل اسب موجب حيرت مأموران گمرك 
شد و پس از تحقيقات بيشتر مأموران گمرك متوجه شدند 

با توجه به هزينه هاي نه چندان زياد پرداخت حقوق ورودي 
و عوارض گمركي، علت اين اقدام عدم ثبت سفارش و صدور 

اجازه ورود اين كاال به كشور بوده است. 
قاچاقچيان پس از اينكه متوجه مي شوند مجوز ورود اين كاال 
صادر نمي شود، اقدام به انتقال كاال از يكي كشورهاي منطقه 
قفقاز به كشور افغانس��تان كرده و از آنجا با جاسازي در يك 
كاميون ورودي قصد داشتند به صورت قاچاق اين محموله را 

وارد كشور كنند. در اين عمليات مقدار 250كيلوگرم انواع نعل 
اسب كه به شكل ماهرانه اي در داخل يك كاميون جاسازي 
شده بود، توسط مأموران گمرك دوغارون كشف و ضبط شد. 

براساس تازه ترين گزارش دفتر اطالعات منطقه اي سازمان 
جهاني گمرك )RILO( در سال 20۱7، گمرك ايران در 
مبارزه با قاچاق كاال و موادمخدر رتبه نخست دنيا را كسب 

كرده است.

كشفقاچاقنعلاسب!
خواهان رونوشت حصر وراثت زربی بی جالل    قاچاق

 10886 ش.ش  داراي  سهراب  فرزند  زائی 
صادره از حوزه 2 زاهدان به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 960466 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
گمشادزئی فرزند گاجی خان به شناسنامه 353 صادره از زاهدان در تاریخ 1396/8/4 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 

الذکر همسرمتوفی 2. عبداله گمشادزئی فرزند علی  با مشخصات فوق  1. متقاضیه 
به ش.ش: 60 صادره از علی آباد فرزند متوفی 3. مجید گمشادزئی فرزند علیخان به 
ش.ش: 61 صادره از علی آباد فرزند متوفی 4. کریم گمشادزئی فرزند علیخان به ش.ش: 
9 صادره از حوزه روستائی علی آباد فرزند متوفی 5. حبیب گمشادزئی فرزند علیخان 
به ش.ش: 2 صادره از حوزه روستائی علی آباد فرزند متوفی 6. شریف گمشادزئی فرزند 
علیخان به ش.ش: 451 صادره از حوزه روستائی علی آباد فرزند متوفی 7. عبدالحکیم 
گمشادزئی فرزند علیخان به ش.ش: 5280 صادره از حوزه 2 زاهدان فرزند متوفی 
8. خدانظر گمشادزئی فرزند علیخان به ش.ش: 401 صادره از حوزه 2 زاهدان فرزند 
متوفی 9. مدینه گمشادزئی فرزند علی به ش.ش: 450 صادره از علی آباد فرزند متوفی 
10. نازي گمشادزئی فرزند علیخان به ش.ش: 522 صادره از حوزه یک زاهدان فرزند 
متوفی 11. حلیمه گمشادزئی فرزند علیخان به ش.ش: 27089 صادره از حوزه یک 
زاهدان فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه اي از متوفی نزد او 
می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد./ م الف: 2931 
بشیر احمد موحد- قاضی شوراي حل اختالف شماره 2 زاهدان 

رونوشت حصر وراثت 

مورخ  چاپ   2926 م.الف:  با  وراثت  حصر  رونوشت  آگهی 
96/9/21 در روزنامه جوان شماره 2: مهین تاج تیموري پرنده 
همسر  خاش  از  صادره   222 ش.ش:  به  محمدحسین  فرزند 

متوفی؛  صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح میگردد.

اصالحیه

خواهان رونوشت حصر وراثت زربی بی جالل 
 10886 ش.ش  داراي  سهراب  فرزند  زائی 
صادره از حوزه 2 زاهدان به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 960466 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
گمشادزئی فرزند گاجی خان به شناسنامه 353 صادره از زاهدان در تاریخ 1396/8/4 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 

الذکر همسرمتوفی 2. عبداله گمشادزئی فرزند علی  با مشخصات فوق  1. متقاضیه 
به ش.ش: 60 صادره از علی آباد فرزند متوفی 3. مجید گمشادزئی فرزند علیخان به 
ش.ش: 61 صادره از علی آباد فرزند متوفی 4. کریم گمشادزئی فرزند علیخان به ش.ش: 
9 صادره از حوزه روستائی علی آباد فرزند متوفی 5. حبیب گمشادزئی فرزند علیخان 
به ش.ش: 2 صادره از حوزه روستائی علی آباد فرزند متوفی 6. شریف گمشادزئی فرزند 
علیخان به ش.ش: 451 صادره از حوزه روستائی علی آباد فرزند متوفی 7. عبدالحکیم 
گمشادزئی فرزند علیخان به ش.ش: 5280 صادره از حوزه 2 زاهدان فرزند متوفی 
8. خدانظر گمشادزئی فرزند علیخان به ش.ش: 401 صادره از حوزه 2 زاهدان فرزند 
متوفی 9. مدینه گمشادزئی فرزند علی به ش.ش: 450 صادره از علی آباد فرزند متوفی 
10. نازي گمشادزئی فرزند علیخان به ش.ش: 522 صادره از حوزه یک زاهدان فرزند 
متوفی 11. حلیمه گمشادزئی فرزند علیخان به ش.ش: 27089 صادره از حوزه یک 
زاهدان فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه اي از متوفی نزد او 
می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد./ م الف: 2931 
بشیر احمد موحد- قاضی شوراي حل اختالف شماره 2 زاهدان 

رونوشت حصر وراثت 

مورخ  چاپ   2926 م.الف:  با  وراثت  حصر  رونوشت  آگهی 
96/9/21 در روزنامه جوان شماره 2: مهین تاج تیموري پرنده 
همسر  خاش  از  صادره   222 ش.ش:  به  محمدحسین  فرزند 

متوفی؛  صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح میگردد.

اصالحیه

هادی   غالمحسینی

      خبر

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
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