
س��ال ها بود كه بخش خصوصي و توليدكنندگان از فساد ارز دولتي 
سخن مي گفتند و خواس��تار حذف آن بودند. دولت سيزدهم كه از 
خرداد ماه ارز دولتي را از واردات كاالهاي اساس��ي حذف كرد، ابتدا 
توليدكنندگان از افزايش قيمت كاالها خوشحال بودند و در رسانه ها 
از اقدام دولت تعريف و تمجيد مي كردند اما بعد از گذش��ت چند ماه 
و فروكش كردن تقاضا در ب��ازار و كاهش قيمت كااله��ا داد و فغان 
توليدكنندگان در آمده كه توليد در خطر اس��ت. مرغداران از ارزاني 
قيمت مرغ مي نالند، فروشگاه هاي زنجيره اي پرداخت هايشان را به 
تعويق مي اندازند و خالصه اينكه هم توليدكننده و هم مصرف كننده 
از شرايط فعلي بازار ناراضي هستند. اخيراً وزير جهاد در جمع بخش 
خصوصي از بهشت سوداگران در ايام عيد و ماه رمضان گاليه كرد و 
گفت: »در ايران برعكس تمام دنيا شب عيد كه بايد قيمت ها كاهش 
پيدا كنند و در همان يك هفته عيد اقشار كم درآمد هم توان خريد 
داشته باشند، بازارها بهشت سوداگران مي شوند. من مدافع انحالل 
شركت بازرگاني دولتي و پشتيباني دام هستم، اما به شرط آنكه بخش 
خصوصي نقش خود را در اين حوزه پر رن��گ  و نگراني هاي دولت را 

برطرف كند.«
متأسفانه در ايران بخش توليد هميش��ه از دولت طلبكار و به دنبال 
حمايت هاي بيش��تر اس��ت. چه بنگاه هاي بزرگ مانند فوالدي ها و 
خودروس��ازان و چه بنگاه هاي كوچك و متوسط كه به حمايت هاي 

دولتي نيازمند هستند. 
اين روزها اخبار مربوط به مشكالت بخش توليد به ويژه مواد غذايي 
سر تيتر اخبار قرار گرفته است. مرغداران از كاهش اندك قيمت مرغ 
سخن مي گويند، توليدكنندگان مواد كنسروي مانند رب و تن ماهي 
خودس��رانه قيمت ها را گران مي كنند و حتي روغن نباتي و مايع نيز 
با اصرار دولت بايد قيمتش ارزان ش��ود، اما توليدكنندگان همچنان 
مقاومت مي كنند و توليدات جديدش��ان را به بازار عرضه نمي كنند. 
توليدكنندگان اين كاالها مدام به دولت هشدار و از كاهش توليد در 
ماه هاي آتي خبر مي دهند تا شايد دولت را به افزايش قيمت مجاب 

كنند. 
  بخش خصوصي همیشه ناراضی

زماني كه توليدكنندگان بخش خصوصي و دولت  سر قيمت جديد 
يك محصول ب��ه توافق نمي رس��ند، توليدكننده عرض��ه را محدود 
مي كند ت��ا قيمت آن در ب��ازار افزاي��ش يابد. به اي��ن ترتيب بخش 
خصوصي از اين ش��يوه به عنوان اهرمي براي فشار به دولت استفاده 
مي كند و مصرف كنندگان در اين ميان قرباني دعواي دولت و بخش 

خصوصي مي شوند. 
اين آش��فتگي ها در بخش توليد سال هاس��ت رواج يافته، چه زماني 
كه ارز دولت��ي مي گرفتند و چه اكن��ون كه ارز دولتی حذف ش��ده 

همچنان ناراضي هستند و از دولت تقاضاي حمايت دارند، اما همين 
توليدكنندگان در مواقع ضروري كه باي��د به كمك دولت بيايند و با 
كنترل قيمت ها بازار را متعادل نگه دارند كنار كشيده و تعيين قيمت 
را به عرضه و تقاضا واگذار مي كنند. به عبارت ديگر توليدكنندگاني كه 
10 ماه از سال مدام از دولت در تأمين مواد اوليه و حتي قيمت گذاري 
در بازار حمايت طلب مي كنند در ايام عي��د نوروز، محرم و حتي ماه 
رمضان ميدان را خالي مي كنند و در برخ��ي مواقع دولت مجبور به 
واردات مايحتاج مردم مي شود. اخيراً وزير جهاد كشاورزي در جمع 
تشكل هاي بخش خصوصي از عدم همراهي اين بخش در ايام حساس 
سال گله  كرد و گفت: »نمي دانم چرا در ايران برعكس تمام دنيا شب 
عيد كه بايد قيمت ها كاهش پيدا كنند در همان يك هفته عيد اقشار 
كم درآمد هم توان خريد داش��ته باش��ند، بازارها بهشت سوداگران 
مي شود، در حالي كه در امريكا در ايام عيد قيمت بوقلمون به قيمت 
پفك مي رسد، در ايران در ماه رمضان مشكل تأمين خرما داريم و شب 

عيد بايد در بازار تعزيرات راه بيندازيم.«

»جواد س��اداتي نژاد« با بيان اينكه زيبنده اقتصاد كش��ور نيست كه 
هر س��ال ش��ب عيد قيمت كاالهاي مصرفي مردم افزاي��ش يابد، از 
بخش خصوصي خواس��ت با ورود به ميدان و برطرف كردن ابهام ها 
اجازه ندهد س��وداگران به ض��رر منافع م��ردم در بازارهاي مختلف 
فعال ش��وند. وزير جه��اد خود را مداف��ع انحالل ش��ركت بازرگاني 
و دولت��ي و پش��تيباني دام معرفي ك��رد، اما به ش��رط آنكه بخش 
 خصوصي نقش خود را در اين حوزه پر رن��گ و نگراني هاي دولت را 

برطرف كند. 
  گاليه از همراهي نكردن تولید در ايام خاص سال 

 به رغم اين اظهارات وزير جهاد در كمت��ر از 10 روز توليدكنندگان 
س��از مخالف خود را كليد زدند و در مصاحبه با رس��انه ها دولت را به 
كاهش توليد تهديد  كردند. به عنوان مث��ال مرغداران كه اين روزها 
از زمين و زمان گله مي كنند و دولت را مقصر اصلي ضعف مديريت و 
زياده خواهي خود مي دانند. اكنون اين سؤال مطرح است چرا زماني 
كه قيمت م��رغ از 30 هزار تومان به 60 هزار در خ��رداد ماه با مجوز 

دولت گران ش��د هيچ مرغداري از مش��كالت تأمين نهاده با ارز آزاد 
سخني نگفت و همگي اقدام دولت را تحسين كردند؟ حال كه تقاضا 
فروكش كرده و قيمت ها اندكي كاهش يافته است دولت را به كاهش 

جوجه ريزي تهديد مي كنيد؟
  مرغداران: تولید در خطر است 

به گزارش مهر، قيمت مرغ در هفته هاي اخير روند نزولي طي كرده 
اس��ت، به طوري كه در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم مرغ در بازار 
مصرف به حدود 58 هزار تومان رسيده، اين در حالي است كه قيمت 

مصوب هر كيلوگرم از اين كاال 60 هزار تومان است. 
در اين زمين��ه اتحاديه سراس��ري مرغداران گوش��تي در نامه اي به 
وزير جهاد كش��اورزي ضمن گاليه از ش��رايط موجود عنوان كرده، 
توليدكنندگان گوش��ت مرغ خواس��تار بارگيري ف��وري نهاده هاي 
خريداري شده  توس��ط توليدكنندگان شده و هشدار داده اند در غير 

اين صورت توليد آسيب جدي خواهد ديد. 
اين وضعيت در توليد رب گوجه و تن ماهي، ش��ير خش��ك و حتي 
دس��تمال كاغذي و محص��والت س��لولزي ني��ز وج��ود دارد. اين 
توليدكنندگان خواس��تار افزاي��ش قيمت هس��تند، در حالي كه در 
تأمين مواد اوليه اين كاالها هيچ اتفاق غير متعارفي رخ نداده و گران 
نشده است. در اين ماه ها برخي كاالها كاهش حجم يافته و كيفيتش 
نيز كم ش��ده است و خودس��رانه قيمتش��ان را گران كردند و روزانه 
با برگزاري نشس��ت هاي خبري يا مصاحبه ه��اي اختصاصي تالش 
مي كنند در رسانه خود را مطرح كنند تا شايد با تحت فشار قرار دادن 

دولت به مقاصد خود دست يابند. 
  تن ماهي هم گران شده، هم كیفیتش افت كرده است

در حال حاضر هر قوط��ی تن ماهی 180گرمی بس��ته به نوع و برند 
آن بين 30 تا 45هزار تومان متغير اس��ت اما مردم قادر به خريد آن 
نيستند، از طرفي مصرف كنندگان از كيفيت تن ماهي هاي موجود 
در بازار گاليه دارند و عنوان مي كنند  اين محصول نسبت به گذشته 

افت كيفيت زيادي داشته است. 
در اين زمينه يك��ي از مصرف كنندگان به مهر گف��ت: تن ماهي در 
س��ال هاي اخير طعم تلخي دارد و رنگ آن نيز به س��ياهي مي زند، 
به همين دليل و با توجه به افزايش قيمتي كه اين محصول داش��ته، 

ترجيح مي دهد از خريد اين محصول صرفنظر كند. 
همچنين يكي ديگ��ر از مصرف كنندگان ني��ز از طعم تن ماهي هاي 
توليدي گاليه كرد و گفت: نمي دانم دليل اين افت كيفيت چيست؟ با 
توجه به اينكه قيمت تن ماهي نيز افزايش چشمگيري داشته و براي 

خريد آن نيز بايد هزينه زيادي پرداخت كرد. 
اگر هزينه تمام ش��ده محصوالت آنقدر زياد باش��د كه مردم نتوانند 

بخرند، پس فلسفه توليد چيست؟
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بخش خصوصی همیشه ناراضی!
 تولیدكنندگان بخش خصوصی چه زماني كه ارز دولتي مي گرفتند و چه اكنون كه ارز دولتی حذف شده ناراضي هستند و از دولت تقاضاي حمايت دارند

اما همین تولیدكنندگان در مواقع ضروري كه بايد به كمك دولت بیايند كنار می كشند و با سوداگران همراهی مي كنند 

 افزایش هزینه واردات 
با تغییر مصوبه کاالهای متروکه

در حال حاضر عمده كاالهاي ورودي به گمرك شهید رجايي 
متروكه مي شود. به گفته مسئوالن گمرك تا زماني كه تناسب 
الزم براي ترخیص كاال كه حداقل چهار پنج ماه است ايجاد 
نشود، اين روند ادامه خواهد داشت و هزينه هاي واردات را 

افزايش مي دهد
بعد از به روز ش�دن روند متروكه شدن كاال در گمرك رجايي، سازمان 
اموال تملیكي از هر كاالي�ي كه متروكه مي ش�ود و صاحب كاال قصد 
بازگش�ت آن به گم�رك را دارد 2/5 درصد كارم�زد دريافت مي كند، 
در حالي كه هیچ گونه اقدام خاصي در اين مورد انجام نمي ش�ود. اين 
اقدام باعث افزايش هزينه واردات ش�ده اس�ت، زيرا به محض اينكه 
كاالي�ي از دو ماه زمان مق�رر عبور كن�د بالفاصله به س�ازمان اموال 
تملیكي اعالم مي شود. در نتیجه همه كاالها به عنوان متروكه شناخته 
مي  ش�وند، اين در حالي اس�ت كه اين كاالها متروكه واقعي نیستند. 
به گزارش تسنيم، در حال حاضر روند متروكه شدن كاالها در گمرك به روز 
شده اس��ت، چراكه تمامي پرونده هاي مربوط به سال هاي قبل اواخر سال 
گذشته بررسي شد، اما زمان ترخيص كاالها حتي براي شركت هاي دولتي 
مانند شركت بازرگاني دولتي حداقل چهار ماه طول مي كشد. اين در شرايطی 
است كه زمان متروكه شدن دو ماه است و هيچ هماهنگي با شرايط فعلي 
ترخيص ندارد. در نتيجه تمامي كاالها متروكه خواهند شد، به اين معنا كه 
اسناد هر كاالي وارداتي يك بار به اموال تمليكي داده مي شود. اموال تمليكي 
نيز پس از دريافت اظهارنامه كاالها را از بنادر خارج نمي كند. در اين شرايط 
وقتي صاحب كاال براي ترخيص كاالي خود مراجعه مي كند متوجه مي شود 

كاالي او متروكه شده است. 
مهدي سعيدي، معاون صادرات و ترانزيت گمرك شهيد رجايي در خصوص 
كاالهاي متروكه شده و مشكالت پيش آمده براي واردكنندگان گفت: »در 
شرايطي كه صاحب كاال براي خروج كاال از حالت متروكه مراجعه مي كند، 
سازمان اموال تمليكي 2/5 درصد كارمزد دريافت مي كند. با اين شرايط اكثر 
كاالهاي وارداتي از گمرك رجايي بدون آنكه اقدامي در خصوص آنها انجام 

شده باشد بايد 2/5 درصد به سازمان اموال تمليكي پرداخت كنند.«
وي افزود: »اين مسئله هزينه واردات را افزايش مي دهد. علت اين موضوع 
نيز عدم تناسب زمان ترخيص با زمان متروكه شدن كاالست. در گذشته اين 
اتفاق رخ نمي داد، چراكه گمرك و بندر به روز نبودند. در حقيقت پيش مي آمد 

كه كاالهاي متروكه را حتي پس از يك سال اعالم مي كرديم.«
  چگونه عمده كاالها در گمرك متروكه مي شود؟

هم اكنون عمده كاالهاي ورودي به گمرك شهيد رجايي متروكه مي شود و به 
گفته مسئوالن گمرك تا زماني كه تناسب الزم براي ترخيص كاال كه حداقل 
چهار پنج ماه است ايجاد نش��ود، اين روند ادامه خواهد داشت و مشكالت 
قانوني براي واردكنندگان ايجاد مي كند. همچنين براساس آمارهاي گمرك، 
حدود 7هزار TEU كانتينر متروكه در گمرك شهيد رجايي وجود دارد كه 
تاكنون به اموال تمليكي اعالم كرده ايم، اما اموال تمليكي اين كاالها را از انبار 
خارج نكرده است. در اين خصوص بايد گفت بحث اصلي عدم تناسب بين 
كاالهايي كه متروكه مي شود و ظرفيت اموال تمليكي است. اين موضوع در 
نهايت باعث بروز مشكالت متعددي براي واردكننده و صادركننده مي شود. 

  اختالف هزار كانتینري آمار سازمان اموال تملیكي و گمرك
براساس گفته مسئوالن سازمان اموال تمليكي استان هرمزگان، آن دسته از 
كاالهاي متروكه اي كه مربوط به قبل از سال 1397 است شامل حداكثر 600 
كانتينر مي شود. پس از سال 1397 نيز خالص باقيمانده 4هزار كانتينر است. 
از ابتداي سال تا امروز يك حركت جهادي انجام شده بود كه بر همان اساس 
تمامی كاالهايي كه مهلت نگهداري آنها در بندر منقضي شده بود، توسط بندر 
به گمرك اعالم شد. گمرك نيز بالفاصله اظهارنامه تنظيم و كاالها را به عنوان 

مهلت منقضي يا متروكه به اموال تمليكي اعالم مي كرد. 
با توجه به اين آمار نزديك به 5هزار و 500 كانتينر تا پايان تير ماه به عنوان 
كاالهاي متروكه به س��ازمان اموال تمليكي اعالم ش��ده كه مجموع آن با 
كانتينرهاي باقيمانده پيش از سال 1397 به حدود 6هزار كانتينر مي رسد. 
از اين تعداد نزديك 2هزار كانتينر نيز تعيين تكليف و از گمرك خارج شده 
است. با توجه به اين آمار همچنان 4هزار كانتينر متروكه در انبارهاي بنادر 
باقي مانده كه سازمان اموال تمليكي ظرفيت انبارداري الزم براي انتقال آنها 
را ندارد. بايد در نظر داشت چرخه متروكه به شكلي است كه به صورت مداوم 
به آن اضافه مي شود اما با مصوباتي كه ممكن است در دولت تصويب شود، 

پيش بيني مي شود حجم كاالهاي متروكه كاهش پيدا كند. 
در صورتي كه پيشنهاد ارائه شده از سوي گمرك مورد تأييد دولت قرار بگيرد، 
زمان متروكه شدن كاالها به قانون امور گمركي بازمي گردد. براساس ماده 
24 قانون امور گمركي سه ماه و دو ماه كه در مجموع برابر پنج ماه است براي 
متروكه شدن كاال در نظر گرفته شده است. سه ماه مهلت اصلي ترخيص 
كاال و دو ماه نيز به درخواست صاحب كاال امكان تمديد وجود دارد. گفتني 
است به دليل شرايط تحريمي، واردكننده نياز به كد رهگيري بانك دارد و در 
اين شرايط قطعاً در دو ماه نمي توان كاال را ترخيص كرد، بنابراين بازگشت 
مهلت قانوني ترخيص كاال به قانون حقوق گمركي ضروري به نظر مي رسد. 
اين پيشنهاد از سوي گمرك پيشنهاد شده و نظر سازمان اموال تمليكي نيز 

همين است كه كاالي متروكه واقعي به سازمان معرفي شود. 
در شرايط فعلي اكثر كاالهايي كه متروكه مي شوند مربوط به مواد اوليه توليد و 
پروژه هاي ملي اند كه در حال ترخيص هستند اما به اين دليل كه زمان متروكه 
شدن به دو ماه كاهش پيدا كرده، گمرك مجبور است اين موارد را به سازمان 
اموال تمليكي اعالم كند. يكي از موارد ديگري كه ظاهراً از سوي وزارت اقتصاد 
در حال پيگيري است، اين است كه كاالي بدون ثبت سفارش وارد مناطق 
ويژه نشود كه اين موضوع سبب خواهد شد ديگر رسوب كاال به اين شكل را 

شاهد نباشيم، اما بايد ديد اين موضوع به نتيجه خواهد رسيد يا خير؟ 
  احتمال پیشنهاد تغییر نرخ كارمزد 2/5 درصد سازمان اموال تملیكي

مهدي فتحي، مديركل اموال تمليكي اس��تان هرمزگان درب��اره كارمزد 
2/5درصدي سازمان اموال تمليكي كه سبب اعتراض صاحبان كاال شده 
است، گفت: »سازمان اموال تمليكي براساس مصوبه اي كه از سال 1394 
صادر شده اس��ت بايد هنگام بازگرداندن كاال به گمرك، معادل 2/5درصد 
ارزش ريالي كاال را به عنوان كارمزد دريافت كند. در زمان حاضر با توجه به 
اينكه نرخ ارز محاسباتي در گمرك از 4200 تومان به نرخ ETS افزايش يافته 
و واقعي شده است، احتمال دارد سازمان اموال تمليكي پيشنهاد بازنگري 

كارمزد را به مجمع ارائه كند.«
وي در مورد خارج نش��دن كاالهاي متروكه از محوطه انبار بنادر نيز گفت: 
»براساس اساسنامه سازمان اموال تمليكي، قرار نيست اين سازمان خود به 
يك بندر تبديل شود، بلكه قرار بود سر ريز واردات به اموال تمليكي ارجاع 
داده شود، اما با توجه به تحريم هايي كه به وجود آمد، صاحبان كاال به نسبت 
بيشتري امكان ترخيص كاال را نداشتند، در نتيجه به يكباره حجم كاالهاي 

متروكه چندين برابر شد.«
به گفته اين مقام مسئول حجم كاالي متروكه در بندر شهيد رجايي پيش از 
سال 1397 حداكثر به هزار كانتينر مي رسيد، در نتيجه امكان جابه جايي آنها 
و ظرفيت كافي وجود داشت، اما وقتي اين رقم به 10هزار كانتينر رسيد ديگر 
چنين امكاني وجود نداشت. در زمان حاضر سازمان اموال تمليكي از ظرفيت 

بنادر استفاده مي كند اما انبارداري آن را پرداخت مي نمايد. 
وي افزود: »سازمان بنادر براساس قانون از صاحبان كاال انبارداري دريافت 
مي كند و اين موضوع درباره كاالهاي متروكه نيز انجام مي شود. ضمن اينكه 
بندر يك مرجع تخصصي براي نگهداري كاالست، در نتيجه هر كاال متناسب 
با شرايط استاندارد نگهداري مي شود. اين موضوع كه دولت بخواهد يك بندر 
ديگري براي كاالهاي متروكه تأسيس كند امكانپذير نيست. به خصوص در 
شرايطي كه اين كاالها در حال تعيين تكليف يا ترخيص هستند. با در نظر 
گرفتن اينكه كشور همچنان در ش��رايط تحريم قرار دارد و حجم زيادي از 
كاالها متروكه مي شوند، كارمزد 2/5درصدی سازمان اموال تمليكي سبب 
اعتراض صاحبان كاال شده و ضروري است مسئوالن مربوط نسبت به تغيير 

روند فعلي اقدام كنند.« 

  خبر کوتاه

  جهان نما

ش�ركت هواپیماي�ي آت�ا ب�ا ورود س�ازمان 
بازرس�ي به بازگرداندن ۳۰ درصد مبلغ بلیت 
به مس�افران به عن�وان جريمه تأخی�ر پرواز 
تهران به مقصد بغداد و نجف همچنین اهداي 
يك بلی�ت رايگان يكطرفه س�فر مش�هد به 
تم�ام مس�افران اي�ن پروازها محكوم ش�د. 
به گزارش تسنيم، در پي تأخير بيش از 10 ساعته 
چندين پرواز تهران - بغداد و تهران - نجف شركت 
هواپيمايي آتا كه با سرگرداني مسافران در فرودگاه 
بغداد و فرودگاه امام خميني)ره( و نجف همراه شد، 

سازمان بازرسي كل كشور به موضوع ورود كرد. 
س��يداكبر حس��يني موخر، بازرس كل امور راه و 
شهرسازي سازمان بازرسي در اين زمينه گفت: 
بعد از تأخير بيش از 10 ساعته پروازهاي شركت 
هواپيمايي آتا در روز چهارش��نبه و پنج ش��نبه و 
اطالع از موضوع، با ورود س��ازمان بازرس��ي كل 
كش��ور جلس��ه اي با حضور  مس��ئوالن سازمان 
هواپيمايي و مديرعامل ش��ركت هواپيمايي آتا 
برگزار و نسبت به بررسي تخلفات و كوتاهي هاي 

اين شركت هواپيمايي بررسي الزم انجام شد. 

وي افزود: حسب جلسه مذكور، مقرر شد شركت 
هواپيمايي آتا عالوه بر بازگرداندن 30 درصد مبلغ 
بليت به عنوان جريمه، به كل مسافران يك بليت 

رايگان يكطرفه سفر مشهد هديه دهد. 
بازرس كل امور راه و شهرسازي سازمان بازرسي 
كل كش��ور تصريح ك��رد: همچنين مقرر ش��د 
مجوزهاي پرواز خارجي ش��ركت هواپيمايي آتا 
نيز مورد بررسي و  تجديدنظر قرارگيرد. با عوامل 
اين شركت كه در برخورد با مسافران به وظايف 
قانوني خ��ود عمل نكرده اند، برخ��ورد انضباطي 

صورت خواهد گرفت. 
بازرس كل امور راه و شهرسازي سازمان بازرسي به 
مسافران محترم هوايي نيز اين اطمينان را داد كه 
سازمان بازرسي مدافع حقوق ايشان بوده و رعايت 
حقوق مس��افر را در پروازهاي داخلي و خارجي 
از سازمان هواپيمايي و شركت ها مطالبه مي كند. 
حس��يني موخر در نهايت از همه ش��ركت هاي 
هواپيمايي خواست با رعايت حقوق مسافر نسبت 
به بازگرداندن اعتماد به اين صنعت نهايت تالش 

خود را به كار گيرند. 

فومیو كیش�یدا، نخس�ت وزير ژاپن دوشنبه 
ب�ه وزراي خ�ود دس�تور داد در بس�ته اي كه 
قرار اس�ت در ماه آينده تهیه ش�ود، گام هاي 
بیش�تري براي مه�ار ضربه اقتصادي ناش�ي 
از افزاي�ش هزينه ه�اي زندگ�ي بردارن�د. 
به گزارش ايسنا، به عنوان بخشي از اين اقدامات، 
كيش��يدا گفت: به دولت دس��تور داده اس��ت از 
افزايش قيمت گن��دم وارداتي ك��ه در ماه اكتبر 
به خرده فروشان مي فروش��د، اجتناب كند و اين 
اقدامي است كه اساساً به خانوارها براي مقابله با 

افزايش قيمت كاالها يارانه مي دهد. 
كيش��يدا در جلس��ه اي درباره گام هاي مبارزه با 
افزايش هزينه هاي زندگي همچني��ن افزود: به 
وزارت بازرگاني دس��تور داده اس��ت  طرح هاي 
بيشتري براي جلوگيري از افزايش قبوض سوخت 

و برق ارائه دهد. 
هيروكازو ماتس��ونو، دبير ارشد كابينه بيان كرد: 
دولت قصد دارد بسته اقدامات را اوايل ماه آينده 
جمع آوري كند و از حدود 4/7 تريليون ين )35 
ميلي��ارد دالر( باقيمانده از ذخاي��ر دولتي براي 
پوشش هزينه استفاده كند. دولت حجم تخميني 

كل هزينه هاي بسته را منتشر نكرد. 
مقابله با افزايش هزينه كاالها يكي از اولويت هاي 

اصلي دولت كيشيدا بوده اس��ت، زيرا وابستگي 
ش��ديد ژاپن به واردات انرژي و غذا، اقتصاد اين 
كشور را در برابر افزايش قيمت جهاني مواد خام 
آسيب پذير مي كند. جنگ اوكراين فشار قيمت 

كاال را در سطح جهاني تشديد كرده است. 
گندم از جمله محصوالتي اس��ت ك��ه در نتيجه 
جنگ اوكراين ش��اهد افزاي��ش قيمت ها بود. در 
ژاپن، دولت مسئول واردات گندم از خارج از كشور 
است و در آوريل و اكتبر هر سال قيمت فروش را 

براي خرده فروشان تعيين مي كند. 
قيمتي ك��ه دول��ت ب��راي گن��دم واردات��ي از 
خرده فروش��ان دريافت كرد در ماه آوريل نسبت 
به اكتبر 17/3 درص��د افزايش ياف��ت كه دليل 
آن افزايش قيمت جهاني كاالها بود كه منجر به 
افزايش طيف وسيعي از كاالهاي اساسي روزانه از 

جمله نان و ماكاروني شد. 
كيش��يدا گفت: اگر افزاي��ش هزينه هاي جهاني 
به طور كامل منعكس ش��ود، قيمت��ي كه دولت 
از خرده فروش��ان در نظر مي گيرد ممكن است 
در ماه اكتبر 20درصد افزايش ياب��د. وی افزود: 
به وزير كشاورزي دس��تور داده است تا اطمينان 
حاصل كند كه قيمت ها پس از اكتبر در س��طح 

فعلي حفظ مي شود. 

 محكومیت »آتا« به بازگرداندن ۳۰ درصد مبلغ بلیت 
و اهداي بلیت رایگان مشهد به مسافران
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