
یارانه دالر 4200 تومانی  در کارت مردم
 مجلس و دولت به دنبال اجرای طرحی هستند تا اختالف نرخ یارانه 4200 تومانی با دالر آزاد که بیشتر آن در جیب واسطه ها 

 و اقشار برخوردار می رود، محاسبه و مقدار ریالی آن در »کارت اعتباری« دهک های محروم شارژ شود. پیش بینی می شود
به این ترتیب  8میلیارد دالر رانت 4200تومانی حذف شود
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 احتمال واردات 70هزار خودرو 
برای تنظیم بازار

س�خنگوي کمیس�یون صنای�ع و مع�ادن مجلس، نشس�ت این 
کمیس�یون را با حض�ور وزیر صم�ت و معاونان وي تش�ریح کرد. 
به گزارش فارس ب��ه نقل از ش��اتا، روح اهلل عباس پور گفت: نشس��ت 
روز يک ش��نبه كميس��يون صنايع و معادن مجلس با حضور سيدرضا 

فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان وي برگزار شد. 
وي با بيان اينكه دس��تور كار جلسه روز گذش��ته كميسيون بررسي 
ابهامات شوراي نگهبان و ايراد ش��وراي عالي نظارت بر حسن اجراي 
سياست هاي كلي نظام به طرح س��اماندهي صنعت خودرو بود، افزود: 
در اين نشست مقرر ش��د، كارگروهي به رياست رئيس كميته صنعت 
كميسيون صنايع و معادن تشكيل شود تا  سازوكارهاي مورد نياز براي 

واردات خودرو پيش بيني شود. 
وي اضافه كرد: در اين نشست وزير صنعت، معدن و تجارت از كميسيون 
صنايع و معادن خواست كه براي س��اماندهي بازار خودرو مهلتي داده 
شود، زيرا وي برنامه اي شش ماهه براي مسائل مربوط به صنعت خودرو 

مانند افزايش توليد و تعديل قيمت دارد. 
وي تصريح كرد: هرچند وزارت صمت و معاون��ت ارزي بانک مركزي 
به دليل ارز مورد نياز براي واردات خ��ودرو با اين موضوع مخالفند، اما 
كميسيون صنايع و معادن به دنبال واردات خودرو بدون تحميل فشار به 
منابع ارزي كشور است تا برای رفع كمبود خودرو ساالنه 50 تا70هزار 
دستگاه خودرو وارد كشور و از اين محل عرضه خودرو تشديد و قيمت 

در بازار تعديل شود.
عباسپور در تشريح طرح س��اماندهي صنعت خودرو توضيح داد: اين 
طرح در مجلس دهم تدوين و تصويب ش��د، اما شوراي نگهبان به آن 

ايراد گرفت. 
   درخواس�ت وزارت صمت براي مهلت دهي به س�اماندهي 

بازار فوالد
وي ادامه داد: كميس��يون صنايع و معادن مجل��س يازدهم به منظور 
تأمين نظر شوراي نگهبان، طرح س��اماندهي صنعت خودرو را اصالح 
كرد كه بر اساس آن، خودرو به صورت محدود و با توجه به نياز كشور 

وارد خواهد شد. 
عباسپور اضافه كرد: در اين مصوبه منابع ارزي مورد نياز براي واردات 
خودرو از طريق ارز منش��أ خارجي و صادرات قطع��ات خودرو تأمين 
مي شود و شوراي رقابت نيز هر شش ماه ميزان نياز كشور را به واردات 

خودرو تأمين مي كند. 
سخنگوي كميس��يون صنايع و معادن مجلس همچنين درباره طرح 
توليد پايدار زنجي��ره فوالد تصريح كرد: هرچند كميس��يون صنايع و 
معادن طرحي درباره ساماندهي بازار فوالد دارد كه در دستور كار صحن 
مجلس قرار گرفته، اما وزير صمت در اين نشست از كميسيون خواست 
كه براي بررسي اين طرح فرصتي به وزارت صمت داده شود، زيرا اين 

وزارتخانه برنامه جامعي براي ساماندهي اين حوزه دارد. 
وي افزود: كميس��يون صنايع و معادن مجلس در جريان بررسي اين 

طرح، نظرات دولت دوازدهم و كارشناسان را دريافت كرده است. 
....................................................................................................................

 بي توجهي 2 درصد مشترکان صنعت برق
به مدیریت مصرف

2 درص�د از مش�ترکان صنع�ت ب�رق همچن�ان ل�زوم رعای�ت 
مدیری�ت مص�رف را ج�دي نگرفته ان�د و ب�ر ای�ن اس�اس و 
طب�ق قانون بای�د هزینه مص�رف مازاد خ�ود را پرداخ�ت کنند. 
به گزارش ايرنا، لزوم توجه به مديريت مصرف صحيح انرژي و به خصوص 

انرژي برق هم مورد تأكيد رئيس جمهوري و هم وزير نيرو است. 
چندي پيش و در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، سيدابراهيم 
رئيسي ضرورت مديريت توليد، تأمين و مصرف برق كشور را مورد تأكيد 

قرار داد و خواستار تهيه طرح جامع نيازهاي كشور به انرژي شد. 
اين تأكيدها بيانگر آن است كه همه اركان كشور و به خصوص مشتركان 
بايد به صرفه جويي و پرهيز از اس��راف توجه جدي داشته باشند تا هم 
عالوه بر كاهش مصرف در س��ايه مصرف بهينه، مش��مول هزينه هاي 

گزافي نشوندكه قانون براي مشتركان پرمصرف در نظر گرفته است. 
طبق بررسي هاي انجام شده توسط ش��ركت مديريت توليد، انتقال و 
توزيع نيروي برق ايران)توانير( تاكنون ۸5 درصد از مشتركان صنعت 

برق توجه جدي به رعايت الگوي مديريت مصرف داشته اند. 
براين اس��اس آنها قبض هايي با مبالغ ۳0 هزار تومان و كمتر دريافت 

كرده اند. 
1۳ درصد مشتركان نيز به دليل مصرفي تا دو برابر الگوي تعيين شده 
براي مصرف در هر منطقه قبض هايي كمتر از ۲00 هزار تومان دريافت 

كرده اند. 
بنا به گفته قبلي سخنگوي صنعت برق، اين افراد اگر بيشتر صرفه جويي 
كنند، مي توانند قبض هاي كمتري دريافت كنند و مشترك كم مصرف 

شوند. 
اما در اين بين ۲ درصد مشتركان هنوز نسبت به صرفه جويي با وجود 
تأكيدهاي فراوان بي توجه هستند و همين امر سبب شده برق آنها بدون 

يارانه محاسبه شود و مبالغ بيش از حدي پرداخت كنند. 
در همين زمينه چندي پيش سخنگوي صنعت برق گفت: ۲5 ميليون 
از ۳0 ميليون مشترك برق در كشور در سطح الگو، برق مصرف كرده 

بودند كه بهاي برق اين تعداد تنها 7 درصد اضافه شده است. 
مصطفي رجبي مشهدي افزود: متوس��ط قبض اين دسته از مشتركان 
۳0 هزار تومان بود ك��ه با رعايت بيش��تر مي توانن��د قيمت كمتري 
پرداخت كنند. وي ادامه داد: حدود ۲/6 درصد از مشتركان كشور جزو 
مشتركان پرمصرف بودند كه بيش از دو برابر الگوي منطقه اي مصرف 

كرده بودند. 
مديرعامل شركت مديريت شبكه برق خاطرنشان كرد: به طور مثال در 
شهر تهران كه الگو ۳00 كيلووات س��اعت در ماه است، اين مشتركان 
بيش از 600 كيلووات مصرف داشته اند كه براي اينها آن ميزان بيشتر 

از الگو با تعرفه خريد تضميني محاسبه شده است. 
رجبي مشهدي گفت: رقم مذكور ۸00 تومان است كه براي ۸50 هزار 

مشترك اعمال شده است. 
....................................................................................................................

بلیت هواپیما گران نمي شود
مق�ررات  رعای�ت  ب�ر  کش�وري  هواپیمای�ي  س�ازمان 
ابالغ�ي س�تاد مل�ي مقابل�ه ب�ا وی�روس کرون�ا از جمل�ه 
ک�رد.  تأکی�د  هواپیم�ا  ظرفی�ت  ۶0درص�دي  رعای�ت 
به گزارش مهر به نقل از س��ازمان هواپيمايي كشوري، هرگونه تخطي 
از اجراي مصوبات، ابالغيه ها و دس��تورالعمل ها و سهل انگاري در اين 
رابطه تخلف محسوب شده و ش��ركت هايي كه از اجراي اين مقررات 
خودداري كنند اين سازمان نسبت به مجوزهاي پروازي آن شركت ها 

اقدام خواهد كرد. 
همچنين سازمان هواپيمايي كشوري هيچ تصميمي جهت افزايش 
بليت هواپيما در دس��تور كار خود ندارد و شركت هاي هواپيمايي 
موظفند در خص��وص نرخ بلي��ت هواپيما، بر اس��اس تصميمات 
متخذه در آخرين جلس��ه ش��وراي عالي هواپيمايي عمل كنند و 
فروش باالتر از س��قف نرخ تعيين شده در جلس��ه مذكور، تخلف 

محسوب مي شود. 
 تخلفات احتمالي از طريق س��ايت س��ازمان هواپيمايي كش��ور

www. cao. irقابل دريافت اس��ت و در صورت احراز هرگونه 
تخلف، بي ترديد س��ازمان از مكانيزم هاي قانوني خود اس��تفاده 

خواهد كرد.

دول�ت تدبی�ر و امی�د را بای�د اس�تاد توزیع 
یارانه هاي ارزي که به جامعه هدف نمي رسید، 
خواند، زی�را در دول�ت دوازده�م همزمان با 
احیاي تحریم هاي هس�ته اي میلیاردها دالر 
ارز 4هزارو200 توماني به بهانه حمایت از مردم 
توزیع ش�د، ولي گزارش هاي رس�مي نش�ان 
داد که ای�ن یارانه ب�ه جامعه هدف نرس�ید و 
در عوض اش�خاص نزدیک به دول�ت از یارانه 
ارزي که به ران�ت ارزي تبدیل ش�د بهره مند 
شدند. در این بین هر چقدر هم که کارشناسان 
اقتصادي گفتند ب�ا مدل هاي دیگري مي توان 
یاران�ه ارزي را به جامعه هدف رس�اند، دولت 
با وجود مالحظ�ه انحراف عظی�م یارانه ارزي 
از توزی�ع ارز 4ه�زارو200 تومان�ي دس�ت 
نكش�ید، در همی�ن ب�اره رئیس کمیس�یون 
اقتصادي مجلس ش�وراي اس�المي می گوید: 
ش�بیه کارت س�وخت، مع�ادل س�همیه ارز 
ترجیحي4هزارو200 تومان�ي کارت اعتباري 
به اشخاص تحویل داده  شود تا یارانه ارزي به 
جامعه هدف برسد و توزیع رانت نیز پایان یابد. 
همزمان ب��ا احي��اي تحريم هاي هس��ته اي دولت 
حسن روحاني نرخ دالر را 4هزارو۲00 تومان تعيين 
كرد، ام��ا نرخ ارز در ب��ازار در س��ال 97 حتي تا مرز 
۲0 هزار توم��ان صعود كرد، در اين مي��ان دولت به 
بهانه حمايت از مردم دست از پرداخت ارز يارانه اي 
4هزارو۲00 توماني نكش��يد، هر چند در اين چند 
سال اخير ميلياردها دالر ارز يارانه اي پرداخت شد 
ولي مردم بهره  اي از يارانه مذكور نبردند، در اين ميان 

به دليل فاصله قابل مالحظ��ه ارز يارانه اي با ارز آزاد 
رانت قابل مالحظه اي در اقتصاد ايران توزيع شد.

  یارانه ارزی کلید خورد
از س��ال 97 تحريم هاي امريكا احيا ش��د و دولت با 
وج��ودي ك��ه ن��رخ دالر در ب��ازار آزاد ب��ه بيش از 
10 هزار توم��ان رس��يد، ارز يارانه اي 4ه��زارو۲00  
توماني در اقتصاد ايران به بهان��ه حمايت از مردم را 
توزيع كرد. بررسي هاي ميداني و گزارش هاي مراكز 
پژوهشي نش��ان مي دهد كه پرداخت يارانه ارزي از 
طرفي كمكي به كنترل نرخ ها نكرد، از طرف ديگر 
رانت بسيار قابل مالحظه  اي در اقتصاد ايران توزيع 
كرد كه اشخاص نزديک به دولت بال شک از اين يارانه 

ارزي بيشترين بهره را برده اند.
  اشكال در شیوه توزیع یارانه

 زماني كه دولت تدبير و امي��د پرداخت يارانه ارزي 
را در اقتصاد ايران كليد زد، بس��ياري از كارشناسان 
عنوان كردند با اين شيوه توزيع يارانه ارزي و ضعف 
سيستم نظارتي انحراف و فس��اد قابل مالحظه اي 
ش��كل خواهد گرفت، اما دولت بي تفاوت به اظهار 
نظر كارشناسان همچنان ميلياردها دالر يارانه ارزي 
را توزيع كرد و مردم از طرف ديگر نيز كاالهايي راكه 
مشمول يارانه ارزي بودند در بازار داخلي با نرخ بازار 

آزاد خريداري مي كردند. 
  تشدید شكاف بین ارز ترجیحی با بازار

از آنجاي��ي ك��ه فاصل��ه بي��ن ن��رخ ارز ترجيحي 
4هزارو۲00 تومان��ي ب��ا دالر ب��ازار آزاد ح��دود 
۲4هزار تومان است، كارشناسان اقتصادي معتقدند 
كه فاصله بين نرخ ارز ترجيحي با بازار آزاد آنقدر قابل 

مالحظه است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم زمينه 
فساد و رانت ارزي شكل مي گيرد، از اين رو بايد مدل 

توزيع يارانه ارزي در جامعه تغيير كند. 
با وجودي كه در بسياري از كشورهاي دنيا كارت هاي 
اعتباري الكترونيكي براي خريد كاال با قيمت يارانه اي 
مرسوم است، اما دولت تدبير و اميد سريعاً اين مدل 
توزيع يارانه ارزي را به مثابه اقتصاد كوپني تش��بيه 
مي كرد و زير بار اج��راي اين طرح نمي رفت. اين در 
حالي بود كه در اين سال ها ميليارد دالر يارانه ارزي 
به انحراف رفت و اشخاص نزديک به دولت گذشته 

بي شک بهره زيادي از رانت ارزي مذكور بردند. 
  همكاری دولت و مجلس برای هدفمندسازی 

یارانه ارزی
در اين ميان به نظر مي رس��د يك��ي از مباحثي كه 
دولت و مجل��س كنوني دنب��ال مي كنند مبحث 
هدفمندس��ازي يارانه ارزي در كش��ور اس��ت، در 
همين رابطه رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس 
از ارائه پيش��نهادي ازس��وي كميسيون متبوعش 
مبني بر ص��دور كارت هاي اعتباري ب��ه هر فرد با 
هدف تقويت س��فره خانوار به جاي اختصاص ارز 
يارانه اي ب��ه واردات كاالهاي اساس��ي در قالب ارز 
4هزارو۲00 توماني خبر داد و گفت: اين پيشنهاد 
توسط كارشناس��ان مركز پژوهش هاي مجلس و 

دولت در دست بررسي است. 
محمدرضا پور ابراهيم��ي داوران��ي در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به نشست هاي اخير 
خود با مسئوالن دولتي در رابطه با نظام ارز ترجيحي 
گفت: با توجه به تغيير ارزش پ��ول و كاهش ارزش 

آن در مقابل ارز خارجي شاهد افزايش قيمت ها در 
اقتصاد كشور هستيم. هرچند تصميماتي كه در آن 
زمان براي حمايت از اقتصاد خانوارها گرفته شد، اين 
بود كه كاالهاي اساسي با نرخ ارز 4هزارو۲00 توماني 
در اختيار مردم ق��رار گيرد، اما با وج��ود اينكه اين 
تصميم خوب ب��ود، به دليل عدم اج��راي صحيح و 
دقيق و عدم نظارت دولت از سال 97 تاكنون شاهد 
افزايش بي رويه قيمت كاالهاي اساس��ي هستيم؛ 
همان كاالهايي كه ارز ترجيح��ي به آنها اختصاص 

پيدا كرده است. 
نماينده م��ردم كرم��ان و راور در مجلس ش��وراي 
اس��المي ادامه داد: اگرچ��ه در بودجه س��االنه ارز 
4هزارو۲00 توماني بعضاً در نظر گرفته  شد، اما مردم 
عماًل كاالهاي اساس��ي را همچنان گران خريداري 
مي كنند و متأسفانه اين وضعيت در دولت سيزدهم 
استمرار پيدا كرده است در حالي كه ادامه آن قابل 
قبول نيست و به مفهوم ساده ساالنه بخش عمده اي 
از منابعي كه مي توانست به اقتصاد كشور و معيشت 
مردم كمک كند به رانت و فساد تعلق مي گيرد و مردم 

از آن سودي نمي برند. 
وي اف��زود: اخي��راً در نشس��ت هاي مش��ترك با 
مسئوالن دولتي توافقاتي داشته ايم، البته پيشنهاد 
اول ما اين بود كه اگر دولت در رابطه با ارز ترجيحي 
امكان نظارت موثر بر قيمت كاالها را از ابتداي ورود 
تا انتها )بازار و خرده فروشي( دارد، اين ارز همچون 
گذشته روال داشته باشد، اما تجربه نشان داده اين 
امكان وجود ندارد لذا پيش��نهاد ديگر كميسيون 
اقتصادي به مجموعه دولت اي��ن بود كه ما روش 
اختصاص ارز يارانه را به جاي پرداختي كه به شكل 
كاماًل مشخص در طي س��ال هاي اخير با واردات 
انجام مي ش��د به مصرف كننده، پرداخت كنيم؛ 
اين پيشنهاد به عنوان يک كار كارشناسي اوليه در 

دستور كار قرار دارد. 
  کارت اعتباری مشابه کارت سوخت

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
اضافه ك��رد: در جري��ان اين پيش��نهاد كارت هاي 
اعتباري براي مردم صادر مي ش��ود. اين كارت ها به 
كارت هاي سوخت براي خودرو شباهت دارد كه بر 
اساس آن هر فردي يک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن 
استفاده كند با قيمت ترجيحي به اصطالح سوخت را 
دريافت مي كند، در واقع مطابق سهميه خود سوخت 
دريافت مي كند، اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد 
طبيعتاً با نرخ آزاد محاسبه مي شود، بنابراين شبيه 
اين مدل كارت سوخت، براي كارت اعتباري صادر 
شده تا س��بد خانوار كه امروز به دليل تورم كوچک 

شده از اين طريق جبران شود.
پورابراهيمي ادامه داد: درصورت اجراي اين طرح، 
روش توزيع يارانه كه سال هاي گذشته به شكلي 
ايجاد منابع براي واردات كاالهاي اساسي بود در 
قالب ارائه كارت اعتباري معيشتي به مردم تغيير 
مي كند و قرار است اين پيشنهاد كميسيون توسط 
كارشناس��ان مركز پژوهش ها و دولت بررس��ي و 
نهايي شود و در صورت توافق اين روش جايگزين 

روش قبلي خواهد شد.

درآمد میلیاردي شرکت هاي زیر مجموعه هفت تپه 
مانند الكل سازي و خوراك دام باید شفاف  سازي شود.

ش��ركت كش��ت و صنعت هف��ت تپه س��رانجام 
هفته گذش��ته تعيين تكلي��ف و مديريت آن به 
شركت توس��عه نيش��كر و صنايع جانبي واگذار 
شد. صاحبنظران معتقدند نجات اين مجتمع به 
مديريت جهادي نياز دارد، ضم��ن اينكه درآمد 
صنايع جانبي فعال هفت تپه مانند كارخانه كشت 
و صنعت، خوراك دام و شيره نيشكر كه در زمان 
تعطيلي هفت تپه فعال ب��وده و درآمد ميلياردي 
داشتند، بايد شفاف سازي شود؛ اينكه درآمد اين 
صنايع در كجا سرمايه گذاري شده و چرا از محل 
همين درآمدها حقوق مع��وق كارگران پرداخت 
نشده است. كشت و صنعت هفت تپه ، قديمي ترين 
كارخانه توليد شكر از نيش��كر در كشور است كه 
نيم قرن از تأسيس آن مي گذرد و طبق اصل 44 
قانون اساسي اواخر سال 1۳94 از سوي سازمان 
خصوصي سازي از چرخه دولتي خارج و به بخش 
خصوصي واگذار ش��د. شركت كش��ت و صنعت 
نيشكر هفت تپه با ۲4 هزار هكتار وسعت اراضي 
و بيش از ۳ هزارو 500 شاغل فصلي و دائمي دارد. 
در پي بروز تخلفاتي از سوي مديريت جديد هفت 
تپه، بيكاري كارگران، به تعطيلي كش��يدن اين 
مجتمع اقتصادي و اخالل در نظام ارزي و پولي با 
پيگيري قوه قضائيه و دستگيري اميد اسد بيگي 
صاحب هفت تپه،  اين كارخانه در تاريخ ۲۲ تيرماه 
امس��ال خلع يد شد. بعد از مس��تقر شدن دولت 
سيزدهم، رايزني ها براي واگذاري هفت تپه به يک 
مجموعه دولتي مانند سازمان گسترش و نوسازي 

و شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آغاز شد 
اما هيچ كدام از اين ش��ركت ها حاضر به پذيرش 
مس��ئوليت نبودند تا اينكه هفته گذشته با حكم 
رئيس جمهور مديريت شركت به شركت توسعه 

نيشكر واگذار شد. 
   هفت تپه نیاز به توجه عاجل دارد

رحيم آل كثير از كشاورزان خوزستان و از مطلعين 
وضعيت هفت تپه در گف��ت وگوي اختصاصي با 
»جوان« در خصوص وضعي��ت موجود هفت تپه 
گفت: كارگران چهار ماه است حقوق نگرفته اند و 
طي هفته گذشته در مقابل استانداري خوزستان 
تجمع كردند. در حال حاضر وضعيت اين مجتمع 

زير صفر ق��رار دارد و مديري��ت آن بايد اقدامات 
عاجلي انجام دهد. 

وي با اش��اره به زمان اندك براي كشت نيشكر در 
۲5 روز آينده افزود: بيش از ۲4 هزار هكتار زمين 
كشاورزي كه از لحاظ كالس جهاني در رتبه يک 
و دو اس��ت ؛ در اين مجتمع كشت و صنعت وجود 
دارد. حدود ۲ هزار هكتار از زمين ها هنوز كش��ت 
نش��ده و اگر اقدام عاجلي صورت نگيرد، قطعاً در 
سال آينده با مش��كل تأمين شكر مواجه خواهيم 
شد. وي با اشاره به تعداد كارگران هفت تپه گفت: 
اغلب مجتمع هاي كش��ت و صنعت كه به س��ود 
دهي رس��يدند، بيش از هزارو500كارگر فصلي 

و دائم��ي ندارند. در حالي كه از س��ال 94 تاكنون 
حدود ۲ هزار كارگر به صورت سفارشي به هفت تپه 
تحميل ش��ده اند. از اين رو مديري��ت جديد بايد 
كارگران را با استفاده از قانون بازنشستگي پيش 
از موعد بازنشسته كند تا هزينه ها اندكي كاهش 
ياب��د. آل كثي��ر از درآمدهاي ميلي��اردي صنايع 
جانبي هفت تپه كه فعال هستند خبر داد و گفت: 
كارخانه الكل س��ازي از فروش روزانه 700 ميليون 
الكل درآمد بس��يار زيادي در دو سال اخير كسب 
كرده اس��ت. همچنين هفت تپه با ف��روش روزانه 
10 تانكر باگاس )شيره نيشكر ( و فروش خوراك دام 
درآمدهاي ميلياردي كسب كرد، اما هنوز مشخص 
نيست اين درآمد ها به جيب چه كساني رفته، زيرا 
هنوز با مديرت سابق هفت تپه تسويه حساب نشده 
است. اگر درآمد اين صنايع شفاف بود، نبايد حقوق 

كارگران معوق مي شد. 
وي به درآمد هاي ميليوني كش��اورزان خوزستان 
با كشت چغندر قند اشاره كرد و گفت: كشاورزان 
اس��تان هر هكتار زمين كش��اورزي را براي كشت 
چغندر قند را با قيمت ۲0 ميليون تومان س��االنه 
اج��اره و محصولش��ان را ب��ه كارخانج��ات قن��د 
اصفهان، همدان، قزوين و شيراز ارسال مي كنند. 
كارخانه هاي توليد قند هزينه حمل، بذر و نهاده ها 
را نيز مي پردازند. اگر مديريت موجود به جاي كشت 
نيش��كر زمين ها را اجاره دهد به راحتي مي توانند 
هزينه ها را تأمين كنند. بگذريم از اينكه از سال 94 
تاكنون بايد يک كارخانه قند يا شكالت س��ازي در 
كنار هفت تپه احداث مي شد كه متأسفانه در اين 

سال ها به اين موضوع بي توجهي شده است.

یک شخص مطلع: »هفت تپه« درآمد دارد ولی کارگرش خیر!

دپوي هزار و 300 تن سرم در گمرك 
معاون فني گم�رك گفت: متأس�فانه حدود هزار و ۳00 تن س�رم 
چند وقتي است که در گمرك دپو ش�ده و نه وزارت بهداشت و نه 
شرکت هاي وارد کننده اقدامي براي ترخیص آ نها انجام نمي دهند. 
به گزارش ايلنا و به نقل از صداوسيما، مهرداد جمال ارونقي، معاون فني 
گمرك گفت: مدتي است كه اخباري مبني بر كمبود سرم در بعضي از 
استان ها شنيده مي شود و اين در حالي است كه هزار و ۳00 تن سرم 

مدت هاست در انبارهاي گمرك دپو شده است. 
وي افزود: در حال حاضر دو شركتي كه 95 درصد سرم هاي دپو شده 
متعلق به آنهاس��ت طي نامه نگاري با گمرك اع��الم كرده اند كه ثبت 
سفارش معتبر و مجوزهاي وزارت بهداشت را دارند كه مدارك خود را 
هم براي گمرك ارسال كرده اند، اما با اينكه ما اين اطالعات را بيش از دو 
هفته پيش براي وزارت بهداشت ارسال كرده ايم تاكنون هيچ پاسخي 
از اين وزارتخانه يا  ش��ركت هاي وارد كننده براي ترخيص اين داروها 
دريافت نكرده ايم. وي تأكيد كرد: بعضي از ش��ركت ها اعالم مي كنند 
با وجود بخشنامه هايي كه گمرك براي ترخيص هرچه سريع تر اقالم 
دارويي در نظر گرفته اس��ت، عالقه اي به ترخي��ص فوري كاالي خود 
ندارند و تالش گمرك براي ترخيص اين كاالها حتي پس از نامه نگاري 

با وزارت بهداشت هم همچنان بدون نتيجه باقي مانده است.
....................................................................................................................

 ایران آماده پذیرش سرمایه گذاري 
در انرژي هاي تجدیدپذیر 

وزی�ر نی�رو گف�ت: ب�ازار توس�عه انرژي ه�اي تجدیدپذی�ر 
ایران با ات�كا به پتانس�یل باالي مناب�ع انرژي ه�اي تجدیدپذیر 
اع�م از خورش�یدي، ب�ادي، زیس�ت توده و زمین گرمای�ي 
از طری�ق ام�كان عق�د قرارداده�اي بلندم�دت ب�ا نرخ ه�اي 
تش�ویقي، ب�ازار بس�یار جذابي ب�راي س�رمایه گذاران اس�ت. 
به  گزارش فارس به نقل از پايگاه اطالع رس��اني وزارت نيرو، علي اكبر 
محرابيان، وزير نيرو روز گذش��ته در دومين اجالس وزراي انرژي در 
كش��ور چين با موضوع »آينده س��بز و فراگير انرژي« ك��ه به  صورت 
ويدئوكنفرانسي برگزار ش��د، اظهار كرد: بي ترديد غلبه بر چالش هاي 
جهان در قرن ۲1، نيازمند چندجانبه گرايي، احترام به حقوق بين الملل، 
اصالح نهادهاي حاكميت سياسي و اقتصادي و توسعه همكاري هاي 
بين المللي است. وي اضافه كرد: امروزه پيشرفت هاي علمي و فناوري، 
تأثير گسترده اي بر فرايند رش��د اقتصادي و توس��عه پايدار گذاشته 
و موجب ارتق��اي م��راودات فرهنگ��ي، اجتماعي، تجاري و توس��عه 

سرمايه گذاري ميان كشورهاي جهان شده است. 
وزير نيرو با اشاره به موضوع انرژي سبز بيان كرد: در جايي كه اقتصاد 
نقش برجسته تري نسبت به هر زمان ديگري پيدا كرده و ژئواكونومي 
انرژي فصل نويني در جهان گشوده است، انرژي سبز نيز صرف نظر از 
مالحظات زيست محيطي، اهميت اقتصادي يافته و به كارگيري كلمه 
سبز در كنار منابع انرژي با كاهش توليد دي اكسيد كربن، هماهنگي با 

محيط و عدم آلودگي هاي زيست محيطي مترادف شده است. 
محرابيان، صنعت برق را يكي از زيرساخت هاي حياتي و بنيادين ساير 
صنايع دانست و تصريح كرد: اين صنعت نقش مهمي در توسعه صنعتي 
و اقتصادي كشورها، به دليل ضرورت نياز به آن در فرايند توليد كاال و 

محصوالت و در نهايت توليد ناخالص داخلي ايفا مي كند. 
وي با بيان اينكه انرژي برق، ضمن آنكه سبب رشد كيفي زندگي 
مردم مي شود، رابطه مستقيمي با توس��عه پايدار، رونق و افزايش 
توليد در جوامع مختلف دارد، افزود: در اين ميان در صحنه جهاني 
نيز حركت از سمت استفاده از انرژي هاي فسيلي براي توليد برق 
به سمت انرژي هاي تجديدپذير به  دليل مالحظات زيست محيطي 
شدت گرفته و سبب توسعه و افزايش سهم سبد انرژي كشورهاي 
مختلف از انرژي برق پاك و تجديدپذير ش��ده كه همين عامل به 
دليل بهره مندي از ظرفيت هاي تحقيق و توسعه جهاني، منجر به 
خلق فناوري هاي نوين و رشد و توسعه صنعت برق طي چند دهه 

اخير شده است. 
وزير نيرو بيان كرد: جمهوري اس��المي ايران همانند ساير كشورهاي 
مسئوليت پذير به موضوع كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و سازگاري 
با تغييرات اقليمي احترام می گذارد و به دنبال جهان ايده آل و عاري از 
هرگونه آلودگي  است، به همين دليل نيز با دارا بودن ذخاير غني انرژي 
فسيلي و تجديدپذير از سرمايه ها و سرمايه گذاران در زمينه انرژي هاي 

پاك يا سبز حمايت كرده و آن را در اولويت قرار داده است. 
به گفته محرابي��ان، ظرفيت حقيق��ي ايران ب��راي توليد انرژي 
تجديدپذير به واس��طه باف��ت و موقعيت جغرافيايي آن، بس��يار 
باالس��ت و حجم توليد انرژي تجديدپذير در ايران طي سال هاي 
اخير رو به افزايش گذاشته اس��ت. وي با بيان اينكه دولت كنوني 
ايران برنامه اي چهار ساله براي افزايش 10 هزار مگاواتي انرژي هاي 
تجديدپذير دارد، تأكيد كرد: بازار توسعه انرژي هاي تجديدپذير 
ايران با اتكا بر پتانسيل باالي منابع انرژي هاي تجديدپذير اعم از 
خورشيدي، بادي، زيست توده و زمين گرمايي، از طريق امكان عقد 
قراردادهاي بلندمدت با نرخ هاي تشويقي، بازار بسيار جذابي براي 

سرمايه گذاران است. 
....................................................................................................................

ممنوعیت افزایش قیمت لوازم خانگي 
مدیرکل دفتر صنایع فلزي وزارت صمت گفت: وزارت صمت هنوز 
هیچ اج�ازه اي براي افزایش قیم�ت لوازم خانگي ص�ادر نكرده و 
افزایش قیمت هاي اعمال ش�ده در حال حاضر غیرقانوني اس�ت. 
به گزارش مهر، كيوان گ��ردان در يک برنامه تلويزيون��ي اظهار كرد: 
توليدكنندگان لوازم خانگي در س��ال جاري افزايش قيمت نداشتند. 
بعد از دستور وزير صمت درباره بررس��ي افزايش قيمت در بازار لوازم 
خانگي، بسياري از ش��ركت ها را بررس��ي كرديم. خيلي از شركت ها 
افزايش قيمت نداشتند. وي افزود: برخي شركت ها افزايش قيمت 4 تا 
5 درصدي داشتند كه تذكر الزم به آنها داده شد. مديركل دفتر صنايع 
فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت در ادامه تأكيد كرد: هرگونه افزايش 
قيمت در سطح عرضه لوازم خانگي، قبل از بررسي كارشناسي از سوي 
وزارت صمت و صدور اجازه براي افزايش قيمت غيرقانوني اس��ت و با 
متخلفان برخورد مي شود. وي گفت: وزارت صمت هنوز هيچ اجازه اي 
براي افزايش قيمت صادر نكرده و افزايش قيمت هاي اعمال ش��ده در 

حال حاضر غيرقانوني است. 
....................................................................................................................

طال 5 دالر ارزان شد
ب�ا افزای�ش ارزش اوراق قرض�ه آمری�كا و تقوی�ت ارزش 
دالر قیم�ت ط�ال در معام�الت روز گذش�ته کاه�ش یاف�ت. 
به گزارش فارس به نقل از رويترز، با افزايش ارزش اوراق قرضه آمريكا و 
تقويت ارزش دالر قيمت طال در معامالت روز گذشته كاهش يافت و هر 

اونس طال با 5/۲۸ دالر كاهش به 176۲/۳4 دالر در هر اونس رسيد. 
با افزايش سود اوراق 10 ساله خزانه داري آمريكا و افزايش 0/۲ درصدي 
ارزش دالر در برابر رقبايش كه سبب مي شود طال براي مالكان ارزهاي 

ديگر گران شود، قيمت طال باال رفت. 
بازيگران بازار همچنين آمار مربوط به اقتصاد چين را كه نشان مي دهد 
اقتصاد اين كشور كمتر از انتظار در س��ه ماهه سوم رشد داشته است، 

سبک سنگين مي كنند. 
در عين حال، اندرو بيلي، رئيس بانک مركزي انگليس، با شدت گرفتن 
ريسک تورم، س��يگنال هاي جديدي مبني بر اينكه اين بانک در حال 
آماده ش��دن براي افزايش نرخ بهره براي نخس��تين بار از زمان شروع 

بحران كرونا است، ارسال كرد.

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

بهناز قاسمی
  گفت وگو

در  این ک�ه  بی�ان  ب�ا  مجل�س  عم�ران  کمیس�یون  رئی�س 
تحق�ق اه�داف ریل�ي 20 درص�د از برنام�ه شش�م توس�عه 
عق�ب هس�تیم، گف�ت: از وزی�ر راه مي خواهی�م در س�اخت 
یک میلی�ون مس�كن س�ازندگان ایران�ي در اولوی�ت باش�ند. 
به گزارش تسنيم، محمدرضا رضايي كوچي در مراسم معارفه مديرعامل 
راه آه��ن جمهوري اس��المي ايران با حضور رس��تم قاس��مي، وزير راه و 

شهرسازي با بيان اين كه مجلس براي پشتيباني جهت دستيابي اهداف 
راه آهن آماده است، گفت: بر اساس برنامه ششم حداقل ۳0 درصد بار كشور 
از طريق شبكه ريلي جابه جا شود، امروز اين عدد كمتر از 10 درصد است. 
بايد كالبدشكافي شود چرا به اين هدف نرسيديم و فاصله خيلي زياد است. 
وي افزود: يكي از داليل اصلي اين اس��ت كه شبكه ريلي در كشور كامل 
نيست و خيلي از كانون هاي بار كشور به شبكه سراسري راه آهن متصل 

نيست. وي ادامه داد: همه بار توسعه شبكه بر دوش دولت است و جاذبه 
ورود بخش خصوصي به اين حوزه ايجاد نشده است. از سوي ديگر بازدهي 

قراردادها با خارجي ها در توسعه ريلي بسيار پايين بوده است. 
وي تصريح كرد: در برنامه پنجم ۲0 درصد آورده دولت در تأمين فاينانس 
را از وزارت نفت تأمين كرديم، اما انتظارات در اين بخش برآورده نش��د. 

اميدواريم مديرعامل جديد راه آهن اين موضوع را مد  نظر قرار دهد.

عقب ماندگي ۲۰ درصدي اهداف ریلي از برنامه ششم توسعه
  خبر


