
همزمان با اعمال سياست هاي بانك مركزي در 
خصوص ارز، بخش بزرگي از صرافي هاي كشور 
بيكار شده اند؛ دليل اصلي اين بيكاري نيز بخشي 
از سياست هاي جديد ارزي دولت است كه خريد 
و فروش ارز خارج از شبكه بانكي را ممنوع و جرم 
محسوب كرده است. اين ممنوعيت در حالي است 
كه در زمان تحريم ها، صرافي هاي كشور بار نقل و 
انتقال وجوه مورد نياز كشور را به دوش كشيده 
و كمك حال كش�ور براي گذر از بح�ران  بودند. 
اگرچه در اين بين نيز نبايد منكر تخلفات برخي 
صرافي ها در زمان شكل گيري بحران ارزي شد. 
با توقف فعاليت بسياري از صرافي ها، اعضاي كانون 
صرافان به ديدار رئيس كل بانك مركزي رفتند تا 
گاليه خود را از اعمال اين سياست ها ابراز كنند. در 
آن جلس��ه نيز رئيس كل بانك مركزي قول هايي 
در خصوص بهبود ش��رايط صرافي ها ارائه كرد، اما 
همچنان پس از گذش��ت بيش از يك م��اه از ابالغ 
اين سياست ها، تابلوي صرافي ها همچنان خاموش 
و كاركنان آنها بيكار هس��تند.  اما واقعيت آن است 
كه حاال با شكل گيري تحريم هاي تازه عليه كشور 
توس��ط اياالت متحده، ش��ايد بار ديگر بخش��ي از 
مبادالت كش��ور به اقدام صرافي ها نيازمند باشد و 
به نظر مي رس��د كه دولت بايد سياس��ت دقيقي را 
براي بازگش��ت به كار صرافي ها تحت كنترل بانك 

مركزي اتخاذ كند. 
  صرافي ها از حيز انتفاع خارج شده اند

توقف فعاليت صرافي ها موج��ب اعتراض برخي از 
نمايندگان مجلس شده و در اين خصوص علي اكبر 
كريمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي معتقد اس��ت كه با سياست جديد 

ارزي عماًل صرافي ها از حيز انتفاع خارج شده اند. 
كريمي به خبرگزاري خانه ملت گفته است كه در 
تمام دنيا صرافي ها مج��اري خاصي براي مبادالت 
خرد هستند و معموالً مسافران و توريست ها براي 

انجام مبادالت به صرافي ها مراجعه مي كنند. 
عضو هيئت رئيسه كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي به ش��رايط تحريمي كشور اشاره 
كرد و بيان داش��ت: در ش��رايط تحريمي، بانك ها 
نمي توانس��تند از طريق نظام بانكي متعارف حواله 
ارزي ص��ادر كنند، به همين جه��ت حواله ارزي را 
صرافي ها به صورت غير رسمي صادر مي كردند كه 

باعث افزايش حجم كار صرافي ها شده بود. 
نماينده م��ردم اراك و كميج��ان در مجلس دهم 
ش��وراي اس��المي ادام��ه داد: در مق��ررات ارزي 

جديد با توجه به اينكه عماًل نرخ دالر ثابت ش��د و 
صادركنندگان ملزم شدند كه ميزان ارز خود را به 
سامانه دولت اعالم كنند، عماًل صرافي ها خاصيت 
خود را از دست دادند و از حيز انتفاع خارج شدند.  
كريمي در ادامه اين گفت وگو با بيان اينكه اين رويه 
ايجاد مش��كل كرده اس��ت، گفت: با پيگيري هاي 
صورت گرفته مقرر شد، دولت نقش جديدي براي 
تأثيرگذاري صرافي ها در ب��ازار ارز تعريف كند، به 
همين جهت ابتدا صرافي بانك ها وارد بازار مي شوند 
و سپس صرافي هاي داراي مجوز به سيستم ارزي 

كشور بازمي گردند. 
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه در كشور صدها 
واحد صراف��ي غير مجاز وجود دارد، بيان داش��ت: 

طبق گزارش مسئوالن در كشور به طور مثال چند 
صد واحد صرافي مجاز وجود دارد و در مقابل 100 
واحد صراف��ي غير مجاز فعالي��ت مي كنند و تحت 
عناوين مختلف مبادالت ارزي انجام مي دادند كه 
بايد از اين چرخه ح��ذف ش��وند.  وي تأكيد كرد: 
بايد از ظرفيت صرافي هاي مجاز در تعادل بخشي 
و پايداري تعادلي در بازار ارز اس��تفاده شود.  عضو 
هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي با تأكيد بر اينكه در چارچوب سياست ها 
و تدابير ارزي بانك مركزي، باي��د صرافي ها فعال 
ش��وند، گفت: تعريف جديدي از فعاليت صرافي ها 
به كميسيون ارائه نشده اس��ت، اما در جلساتي كه 
با جهانگيري، سيف و ديگران داشتيم اين موضوع 

مورد تأكيد بوده تا از ظرفي��ت صرافي ها براي حل 
مشكالت فعاالن اقتصادي و تأمين نيازهاي ارزي 

خرد استفاده شود. 
 تأمين ارز صرافي ها بر دوش بانك مركزي 

نباشد
اما در س��وي ديگر محمد مهدي مفتح، سخنگوي 
كميس��يون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس 
ش��وراي اس��المي ديدگاه ديگري دارد و به انتقاد 
از بانك مركزي ب��راي تزريق ارز به ب��ازار از طريق 
صرافي ها مي پردازد و مي گويد: تأمين ارز صرافي ها 

بر دوش بانك مركزي نباشد. 
مفتح با اش��اره به وضعي��ت فعالي��ت صرافي ها 
اظهار داش��ت: مس��ائل صرافي ها موضوع مهم و 
خاص اس��ت، قطعاً دولت براي كنترل ب��ازار ارز 
بايد صرافي ها را كنترل كند.  عضو هيئت رئيسه 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه 
داد: سؤال اين است كه چرا دولت بايد خود را در 
زمينه تأمين ارز صرافي ها متعهد بداند، در شرايط 
عادي چه دليلي وجود دارد كه دولت ارز مورد نياز 
براي مبادالت صرافي ها را تأمين كند؟ وي با بيان 
اينكه در شرايط اضطراري عملكرد دولت در مقابل 
صرافي ها باي��د به نوع ديگري باش��د، گفت: مگر 
كسي كه با مجوز دولت و وزارتخانه صنعت، معدن 
و تجارت سوپر ماركت ايجاد مي كند، دولت بايد به 
آن ماست و شير برساند؟ مدير سوپرماركت مواد 
الزم براي فروش را تهيه مي كند تا به مش��تريان 

بفروشد. 
وي بيان داشت: دولت نبايد خود را متعهد بداند كه 
به صرافي ها ارز برساند تا آنها بتوانند خريد و فروش 
داشته باش��ند، بلكه صرافي ها بعد از كسب مجوز و 
پروانه فعاليت با خريد و فروش ارز مورد نياز بازار را 
تأمين می كنند، اما متأس��فانه از آنجايي كه دولت 
خود را موظف به تأمين ارز صرافي ها كرده ، باري بر 
دوش بانك مركزي در اين زمينه قرار گرفته است. 

مفتح توضيح داد: در ش��رايط عادي بانك مركزي 
بايد مسئوليت و تعهد تأمين ارز صرافي ها را از دوش 
خود بردارد، اما در ش��رايط اضطرار براي مديريت 
بازار سياس��ت ديگري در نظر بگيرد.  عضو هيئت 
رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
تأكيد كرد: دولت و بانك مركزي خود را تحت فشار 
تأمي��ن ارز صرافي ها قرار داده ان��د، در صورتي كه 
مي توانند اين بار را از دوش خ��ود بردارند؛ چراكه 
در تمام دني��ا در قبال صرافي ها چنين سياس��تي 

اتخاذ مي شود. 

بانك مركزي در ي�ك اقدام ديرهن�گام با هدف 
كنترل خ�روج ارز از مناطق آزاد تجاري، تصميم 
گرفت تا واردات كاال به مناطق آزاد را تنها از طريق 
ثبت سفارش در اين مناطق، امكانپذير كند. اين 
اتفاق در شرايطي شكل گرفت كه پيشتر روزنامه 
»جوان« در گزارش�ي از نقش مخرب  اين مناطق 
در بروز بحران ارزي ماه هاي اخير پرده برداشت.

 بر اساس اين گزارش، نقل و انتقال تمامي ارزها از 
خارج كشور به مناطق آزاد و از مناطق آزاد به خارج 
از كشور آزاد است و همين امر باعث شده بود كه به 
گفته جعفر قادري، عضو س��ابق كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس شوراي اس��المي برخي بانك ها و 
صرافي ها از طريق شعب مناطق آزاد خود، ورود و 
خروج ارز را از كنترل و نظارت بانك مركزي خارج 
كنند، اما شايد نكته مهم تر در خصوص اين مناطق، 
سوءاستفاده برخي دشمنان از فضاي ايجاده شده 
در مناطق آزاد براي ضربه زدن به اقتصاد كشور بود. 
اسناد مختلفي نشان مي دهد كه يكي از مناطق آزاد 
كش��ور به مكاني براي خروج ارز و طال از مرزهاي 
ايران به طرف عربس��تان س��عودي تبديل شده، 
به گونه اي كه در جريان بح��ران ارزي اخير، مقدار 
زيادي دالر و پول رايج ايران را به اين كشور برده تا 
در بازار ارز ايران اخالل ايجاد شود.  حاال بار ديگر در 
آستانه بررسي اليحه افزايش مناطق آزاد در مجلس 
شوراي اسالمي، بد نيست نگاهي ديگر به نقش اين 
مناطق در اقتصاد ايران و بحران ارزي اخير كشور 
بيندازيم تا نمايندگان مجلس خدای نكرده منابع 
ملی را ف��دای منافع ش��خصی و كوتاه مدت حوزه 

انتخابيه نكنند. 

  قصه از كجا شروع شد؟
ماجرا از آنجا شروع شد كه قيمت ارز، به مرز 6هزار 
تومان رسيد و واكنش ها نسبت به آن باال گرفت. به 
عنوان مثال، ولي اهلل سيف، رئيس بانك مركزي، يكي 
از داليل ايجاد التهابات بازار ارز را وجود اس��تثنائات 
ب��راي واردات كاال از كانال هاي رس��مي و خارج از 
چارچوب سياس��ت هاي خارجي كش��ور همچون 
مناطق آزاد دانس��ت. چند روزي ه��م از اين ماجرا 
نگذشته بود كه پاي گاليه بهارستان  نشينان به نقش 

مناطق آزاد كشور در بروز اختالالت ارزي باز شد. 
  مناطق آزاد كجاست؟ 

منطق��ه آزاد، محدوده حراس��ت ش��ده بن��دري و 
غيربندري است كه در آن تجارت آزاد با ساير نقاط 
جهان با قوانين خاص و متفاوت از س��رزمين اصلي 
صورت مي گي��رد. معافيت هاي��ي همچون »حقوق 
گمرك��ي«، »كارت بازرگاني«، »ثبت س��فارش«، 
»ماليات بر ارزش افزوده« و نيز »عدم وجود تشريفات 
اداري و قانوني« براي اين مناطق در نظر گرفته شد 
تا مزيت هايي همچون تقويت توليد، توسعه صادرات 
غيرنفتي، جذب سرمايه گذاري خارجي، اشتغالزايي، 
محروميت زدايي را در اين مناطق شاهد باشيم. بر اين 
اساس، سال 72 بود كه مناطق آزاد تجاري- صنعتي 
كشور ما نيز به منظور دستيابي به اين اهداف فعاليت 

خود را آغاز كردند. 
  قاچاق ارز چرا و چگونه انجام مي شود؟

در راستاي رسيدن به اهداف تعيين شده براي مناطق 
آزاد، حتي خريد و فروش ارز هم منعي نداشته و هر 
فردي قادر به انجام اين كار اس��ت تا همانطور كه از 

نام اين مناطق برمي آيد، آزاِد آزاد باش��د. به عبارت 
ديگر، خريد و فروش ارز در س��رزمين اصلي تنها از 
طريق بانك  مركزي و صرافي ها امكان پذير اس��ت، 
اما طبق ماده 10 آيين نامه اجراي��ي عمليات پولي 
بانكي، در مناطق آزاد كشورمان، نقل و انتقال همه 
ارزها از خارج كشور به اين مناطق و نيز از مناطق آزاد 
به خارج از كشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي 
آزاد است و همين امر موجب بروز مشكالتي شده كه 
نمونه آن، بروز بحران ارزي اخير در كشور بود.  ادعاي 
وجود قاچاق ارز در مناطق آزاد را مي توان با توجه به 
بخشنامه ارزي دولت در 22فروردين سال جاري به 
اثبات رساند؛ در واقع پس از بحران ارزي فروردين ماه 
امس��ال بود كه بانك مركزي طي اطالعيه اي اعالم 
كرد، وارد كنندگان در مناطق آزاد هم از اين پس بايد 
ثبت سفارش انجام دهند و همين امر، اهميت وجود 
اين مناطق را در بحران هاي ارزي دو چندان مي كند.

  نگرانی يك عضو كميسيون امنيت ملی
ماجرا وقتي جالب تر مي ش��ود كه بدانيم ابوالفضل 
حسن بيگي، يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي 
مجلس شوراي اس��المي هم پس از نابساماني هاي 
اخير بازار ارز با سخناني تند و گاليه آميز منطقه آزاد 
اروند را مكاني براي خروج ارز و ريال از مرزهاي ايران 
به عربستان دانسته و مي گويد كه اين منطقه، مقدار 
زيادي پول رايج ايران را به عربستان برده تا در بازار 

ايران اخالل ايجاد شود. 
  قاچاق ارز در مناطق آزاد افزايش مي يابد؟

به اذعان عبدالمجيد ش��يخي، كارشناس اقتصادي 
پيش از مصوبه جديد دولت براي كنت��رل بازار ارز، 
س��االنه بيش از 8ميليارد دالر كاال از طريق مناطق 

آزاد، كولبري و ته لنجي بدون نياز به ثبت س��فارش 
و بدون تأمي��ن ارز از طريق مراجع بانكي به كش��ور 
وارد مي شد. از آنجايي هم كه اليحه افزايش هشت 
منطقه آزاد در آين��ده اي نزدي��ك در صحن علني 
مجلس به رأي گذاشته خواهد شد، اين امكان وجود 
دارد كه تعداد اين مناطق افزايش يابد و اگر سياست 
جديد بانك مركزي موقتي باشد، »واردات كاال بدون 
ثبت س��فارش« بس��يار افزايش خواهد يافت.  ثبت 
س��فارش يكي از الزامات اوليه واردات كاال به كشور 
است كه به منظور »كنترل مجوزها و صحت سنجي 
اس��تانداردهاي كاالهاي وارداتي«، »ش��فافيت در 
تخصيص مناب��ع و مص��ارف ارزي« و » تنظيم بازار 
مصرف داخل بوس��يله واردات كااله��اي خارجي« 

انجام مي گيرد. 
  راهكار چيست؟

بارها و بارها از طريق رسانه هاي مختلف، هشدارهايي 
نسبت به افزايش نرخ ارز مطرح شد، اما متأسفانه اين 
هشدارها ناديده گرفته ش��د تا آنكه سرانجام بحران 
دامان كشور را گرفت و مردم و مسئوالن را برآشفت. 
با اين وج��ود، تصميم اخير بان��ك مركزي مبني بر 
برداشتن ممنوعيت ثبت س��فارش در مناطق آزاد؛ 
اگرچه امري مثبت قلمداد مي شود، اما اين سياست 
قطعاً بلندمدت نخواهد بود و با افزايش مناطق آزاد، 
مشكالت همچنان وجود خواهد داش��ت. بنابراين 
ريش��ه چنين مش��كالتي را بايد در »تفكيك نظام 
ارزي مناطق آزاد از س��رزمين اصلي« جس��ت وجو 
كرد؛ چراكه وجود محدوده هاي ش��هري در مناطق 
آزاد، كنترل تبادالت ارز در اين مناطق را غيرممكن 

مي سازد. 
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صرافيهایمجازپلگذرازتحريمها

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21890بانك انصار
1218101بيمه دانا

3974191پتروشيمي مبين
134464فرآورده هاي نسوزآذر

5105243قندهكمتان 
2368112آلومينيوم ايران 

3375159كاشي الوند
4926230آلومراد

176582واسپاريملت
3985183تكنوتار

192287شكرشاهرود
3541160حمل ونقل بين المللي خليج فارس

139663فوالدآلياژيايران
4451197قندمرودشت 

8410365فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
2596110قندثابت خراسان 

111947سرمايه گذاري بوعلي 
2444101توليديچدنسازان

48520سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
4789196كاشي پارس 

182167دارويي لقمان 
180165صنايع كاغذسازي كاوه 

100935سايپاديزل 
3216109سرماآفرين 

186461لعابيران 
188458عمران وتوسعه فارس 
75623سرمايه گذاري مسكن 

131839رينگ سازي مشهد
1113توسعه شهري توس گستر

182549كابل البرز
133234داروسازي كوثر

4873124كارخانجات قندقزوين 
8247200پارس خزر

151335نوسازي وساختمان تهران 
5006114فراورده هاي نسوزايران 

21255482سيمان قائن 
221846بيمه دانا

347470تامين ماسه ريخته گري 
437977بهنوش ايران 

275846كويرتاير
10061166قنداصفهان 
277644قندنيشابور

182325حفاريشمال
157220سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

136817سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
83310سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175219نوردآلومينيوم 
535357فوالدخوزستان

109011سرمايه گذاري شاهد
146914مهركام پارس 

211019سخت آژند
492039همكاران سيستم
370428فروسيليس ايران 

335024توسعه معادن روي ايران 
341524معدني وصنعتي گلگهر

45888311قندشيرين خراسان 
241016پتروشيمي آبادان 

448328قندنقش جهان 
229813گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

747241پتروشيمي پرديس
323417سرمايه گذاري صنعت بيمه 

9655سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
13757لبنيات پاك 

218211گسترش نفت وگازپارسيان
560128قندلرستان 

205210پمپ سازي ايران 
15387گروه صنعتي سپاهان 

15497تامين سرمايه اميد
28889130خدمات انفورماتيك 

419018نيروكلر
21509سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

953338پارس دارو
7763بين المللي توسعه ساختمان

342613گروه دارويي سبحان
577321الكتريك خودروشرق 
283810 پگاه آذربايجان غربي 

770627پااليش نفت تبريز
11744ايران ياساتايرورابر

293910پارس سرام 
20807شيمي داروئي داروپخش 

397513المپ پارس شهاب 
19936سرمايهگذاريساختمانايران

25227ملي صنايع مس ايران  
29688صنايعپتروشيميكرمانشاه

729018داروسازي اسوه 
792519پااليش نفت بندرعباس

585613داروسازي ابوريحان 
451010سرمايه گذاري دارويي تامين

18344بانك خاورميانه
27295تايدواترخاورميانه 
11422سرمايه گذاري سپه 

24464پارس مينو
995315پتروشيمي جم

26984فرآورده هاي نسوزپارس 
29904پتروشيمي شازند

2893035پتروشيمي فناوران
17432شيشه همدان 

22202معدني وصنعتي چادرملو
69476نفت پارس 
39833نيروترانس 

28002تراكتورسازي ايران 
14451داروسازي امين 

14451گروه دارويي بركت
144458شركت ارتباطات سيارايران

108516افست 
19341سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

62353صنايع شيميايي سينا
24181سيمانخوزستان

152775گلوكوزان 
43711كارخانجات داروپخش 

134423سپنتا
236965پتروشيمي خارك 

97272نفت بهران 
63871نوردوقطعات فوالدي 

156531بهپرداختملت
292351البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

17780سرمايه گذاري آتيه دماوند
10400سرمايه گذاري پرديس

21410سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
9120بانك ملت

6220بانك صادراتايران
6220بانك صادراتايران

6350بانك تجارت
22180معدني وصنعتي چادرملو

9990سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
90850داروپخش )هلدينگ 

40320فيبرايران 
81380شهد

33910معدني وصنعتي گلگهر
13130بيمه پارسيان

12700گروه پتروشيميس.ايرانيان
11680بانك كارآفرين 

34660كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
23710فوالدكاوه جنوب كيش

60800الميران
11890ليزينگ صنعت ومعدن 

21620كشاورزي ودامپروي مگسال 
22360مخابراتايران

32920مهندسي نصيرماشين 
31970موتوژن 

25150ملي صنايع مس ايران  
11010بانك اقتصادنوين 
29860پتروشيمي شازند

288950پتروشيمي فناوران
236910پتروشيمي خارك 

15520سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
15070سامان گستراصفهان 

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
19320سيمان كرمان 

24340سيمان مازندران 
6390سرمايه گذاري سايپا

30720س.صنايع شيميايي ايران

نگاهي به 2 ديدگاه متفاوت در خصوص تعطيلي صرافي  ها جعفر تكبيري
  گزارش  یک

سرپيچيبازارلوازمخانگي
ازممنوعيتگراني

ب�ا وج�ود وعده ه�اي داده ش�ده مبن�ي ب�ر كاه�ش قيم�ت 
ل�وازم خانگ�ي و بازگش�ت ب�ه قيمت ه�اي س�ابق، بررس�ي ها 
افزايش�ي  قيمت ه�ا همچن�ان در وضعي�ت  نش�ان مي ده�د 
اس�ت و تغيي�ري ب�راي تعدي�ل قيمت ه�ا حاص�ل نش�ده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بازار لوازم خانگي از جمله بازارهايي است كه بخش عمده اي 
از آن وارداتي است و از وضعيت نرخ دالر تأثير مي پذيرد و خيلي زود اثرات 
خود را در اجناس مختلف لوازم مختلف نش��ان مي دهد.  بعد از نوس��انات 
ارزي، از سوي مس��ئوالن اعالم شد كه كس��ي حق ندارد به بهانه نوسانات 
ارزي يا اينكه بگويد آينده مشخص نيست، كاالي خود را گران تر بفروشد؛ 
چراكه دالر 4 هزار و 200 توماني براي همه نيازمندان واقعي ارز از مسافران 
تا دانشجويان، توليدكنندگان و واردكنندگان تأمين شده و از اين پس نيز 
هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.  با اين وجود، بعد از نوسانات ارزي، 
لوازم خانگي با افزايش قيمت روبه رو شد و بيشتر برندهاي خارجي و حتي 
برخي برندهاي ايراني بين 5 تا 10 درصد گران ش��دند كه رئيس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي در اين زمينه تصريح كرد كه اگر دولت اعالم كرده 
كس��ي حق افزايش قيمت با دالر 4هزار و 200 توماني را ندارد، بايد گفت 
كه تاكنون به م��ا آن را اختصاص نداده اند و اگر قول بدهن��د در بازه زماني 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت دالر 4 ه��زار و 200 توماني را به صورت 
ثابت به توليدكنندگان و واردكنندگان لوازم خانگ��ي بدهند، ما نيز وعده 
مي دهيم كه بازار اين محصوالت را تا همان بازه زماني در نظر گرفته شده 

ثابت و متعادل نگه داريم.

يارانهدريافتيهرايراني
بهحدود۴ميليونتومانرسيد

ب�ا واري�ز هش�تاد و هفتمي�ن مرحل�ه ياران�ه  تاكن�ون ه�ر ايراني 
۳ ميلي�ون و ۹۵۸ ه�زار و ۵۰۰ توم�ان ياران�ه دريافت كرده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، براس��اس اعالم س��ازمان هدفمندي يارانه ها، هشتاد و 
هفتمين مرحله يارانه نقدي مربوط به ارديبهش��ت ماه سال جاري، ساعت 
24 ديشب به حساب سرپرستان خانوار واريز شد.  طبق اعالم اين سازمان، 
مبلغ يارانه دريافتي هر يك از مشموالن دريافت يارانه نقدي همانند ماه هاي 
گذشته 45 هزار و 500 تومان است.  با واريز يارانه ارديبهشت ماه، مشموالن 
دريافت يارانه از ابتداي طرح هدفمندي يارانه ها تاكنون 3 ميليون و 958 

هزار و 500 تومان دريافت كرده اند. 

قاچاقارزدرمناطقآزادافزايشمييابد
در صورت تصويب اليحه افزايش مناطق آزاد تجاري در مجلس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهاي فاقد سند رسمی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله اي  
شماره 2-96-39

www.setadiran.ir

جوابيهشركتمليپخشفرآوردههاينفتي
بهيكگزارشروزنامه»جوان«

 به دنبال درج گزارش�ي در صفحه 12 روزنامه »جوان« مورخ ۹7/2/۹ 
با عنوان ضعف عمدي نظ�ارت بر پمپ بنزين ها، ش�ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران، جوابيه اي را به روزنامه جوان در اين خصوص 
ارسال كرده كه در ادامه منتشر مي شود. گفتني است، پاسخ روزنامه 
ج�وان در خص�وص اين جوابي�ه كه ش�امل مس�تنداتي در خصوص 
ادعاهاي مطرح ش�ده اس�ت، طي روزهاي آينده منتشر خواهد شد.

 نظارت و بازرسي جايگاه هاي عرضه سوخت »دقيق و فراگير«  است
 روزنامه »جوان« در گزارشي مدعي »ضعف عمدي«  نظارت بر پمپ بنزين ها 
و »فراگير ش��دن تخلف در جايگاه ها« و افزايش »شكايت مردمي« شده 
اس��ت، در حالي كه هيچ س��ند محكمي براي اين ادعا ارائه نكرده و از اين 
رو طرح اي��ن موضوع مصداق افت��را به كاركنان خ��دوم صنعت پااليش و 
پخش و همچنين جايگاه داران و كاركنان پمپ بنزين هاس��ت. ش��ركت 
ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي ايران كه مس��ئوليت توزي��ع روزانه بيش 
از 230 ميليون ليتر ان��واع فرآورده ه��اي نفتي اعم از بنزي��ن، گازوئيل، 
نفت س��فيد، س��وخت جت، ال پي جي و... را به عهده دارد با به كارگيري 
سيستم هاي دقيق نظارتي از مرحله بارگيري س��وخت در انبارهاي نفت 
تا داخل جايگاه هاي عرض��ه فرآورده هاي نفتي، ب��ر تمامي چرخه توزيع 
سوخت اشراف داش��ته و از نظر كمي و كيفي بر آن نظارت دارد. به منظور 
صيانت از حقوق مصرف كنندگان و البته فعاالن عرصه توزيع و همچنين 
تضمين استانداردهاي مدنظر اين شركت، اين نظارت و بازرسي ها بدون 
كوچك ترين اغماض و چشم پوشي انجام مي شود و در برخورد با مواردي 
كه با استانداردهاي توزيع س��وخت مغايرت داشته باشد، لحظه اي درنگ 
صورت نمي گيرد. ش��اهد اين مدعا گزارش هاي منظم و مستمر بازرسي 
از جايگاه هاي عرضه سوخت و پيگردهاي حقوقي و قضايي متخلفان نزد 
مراجع ذيصالح است. بنابراين برخالف ادعاي نادرست نويسنده گزارش 
روزنامه جوان  هيچ »ضعف عمدي« در كار نظارت وجود نداشته و ندارد، 
اما با اين وجود ممكن اس��ت گاهي در برخي جايگاه ها تخلفي انجام شود 
كه بديهي اس��ت اين قبيل موارد به محض اطالع، اصالح شده و نمي تواند 
استمرار داشته باشد. گزارش نويس روزنامه »جوان«، در حالي مدعي است 
كه اين »ضعف عمدي نظارت« با هدف افزايش نارضايتي مردم و به منظور 
جا انداختن طرح »برندينگ« صورت مي گيرد كه به نظر مي رسد وي اطالع 
دقيقي از طرح برندينگ نداشته و صرفاً براساس شنيده هاي ناقص، بر طبل 
مخالفت با اين طرح مي كوبد. اجراي كامل طرح برندينگ و ساماندهي و 
به روز رساني نظام توزيع و سوخت كشور منطبق با تجارب موفق جهاني، به 
طور قطع موجب رضايت جايگاه داران و مردم به عنوان ذينفعان اصلي اين 
طرح خواهد بود. وزارت نفت نيز تالش مي كند تا به منظور اجراي هرچه 
بهتر اين طرح با مشاركت فعاالن اين حوزه و جلب نظر نمايندگان محترم 
مجلس شوراي اسالمي نواقص احتمالي اين طرح را برطرف نموده و زمينه 
را براي ايجاد خدمات رساني مطلوب در زمينه توزيع سوخت فراهم نمايد. 
از اين رو، اجراي طرح برندينگ ابتدا به صورت آزمايشي و سپس به صورت 
محدود و داوطلبانه اجرا ش��ده تا با رفع نواقص احتمالي اجراي اين طرح 
فراگير شود. قدر مسلم اين است كه در نهايت اجراي طرح برندينگ و عبور 
از نظام سنتي توزيع سوخت، سبب ايجاد رقابت مثبت ميان فعاالن عرصه 
توزيع سوخت و بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به مردم خواهد شد و اين 
هدفي است كه تحقق آن به افزايش »رضايتمندي مردم« از نظام مديريت 
كشور كمك خواهد كرد. پرواضح است كه در آن شرايط نيز امر »بازرسي 
و نظارت« همچنان ادامه خواهد يافت و البته اين موضوع نيز دقيق تر و به 

روز تر صورت خواهد گرفت.

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
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