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کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تازگی مصوبه ای ابالغ کرده 
که به موجب آن تماس با کدهای خدماتی غیر فوریتی مشمول دریافت 

هزینه می شود.
به گزارش ایســنا: بنابر اعالم مســئوالن مخابراتی تاکنون تماس با کدهای 
خدماتی سه رقمی رایگان بود و افراد بابت تماس با این کدها هزینه ای پرداخت 
نمی کردند، اما به تازگی با ابالغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اینگونه 
اعالم شده که تماس با کدهای سه رقمی غیر اضطراری مشمول هزینه برای تماس 
گیرنده خواهد بود و چنانچه فرد با شــماره تلفن ثابت با کدهای خدماتی تماس 
گرفته باشــد به اندازه تماس درون شــهری و در صورتی که از تلفن همراه با این 
شماره ها تماس گرفته باشد معادل هزینه تماس همراه با ثابت ملزم به پرداخت 
هزینه می شود.بدین ترتیب شرکت مخابرات ایران موظف می شود برای این تماس ها 

هزینه های اعالم شده را در قبض مشترکان اعمال و محاسبه کند.
داوود زارعیان سخنگوی شــرکت مخابرات ایران به ارائه توضیحاتی در این 
زمینه پرداخت و گفت: شرکت مخابرات ایران به عنوان یک اپراتور طبق مصوبات 
عمل خواهد کرد و در شرایطی که اعالم شود الزم است جهت تماس با شماره ای 

هزینه دریافت شود ما تبعاً براساس مصوبه عمل خواهیم کرد.
وی در عین حال یادآور شد: در میان کدهای خدماتی اورژانس، 110 و 118 
بیشترین میزان تماس دریافتی را دارند. حال در میان این سه شماره، دو شماره 
اول بــا توجه به این که جزو کدهای اضطراری به شــمار می روند همچنان برای 
تماس گیرندگان رایگان خواهد بود، اما تماس با 118 از این پس مشمول هزینه 
می شود که البته با توجه به مدت زمان کوتاه مکالمه با این کدها، به طور طبیعی 

هزینه چندانی بابت این تماس ها ایجاد نمی شود.
زارعیان همچنین متذکر شــد: در میان ســه کد اشــاره شده 118 به دلیل 
ماهیتی که دارد حجم باالتری از تماس های دریافتی را تجربه می کند و به طور 
معمول روزانه حدود 300 تا 500 هزار مشترک با این مرکز تماس می گیرند که 

از این پس مشترکان جهت این تماس ها ملزم به پرداخت هزینه خواهند شد.
وی در پایان گفت: البته همان طور که اشاره شد هزینه این مکالمات با توجه 
به آنکه مدتی کوتاه دارند و درون شــهری محسوب می شوند رقم بسیار ناچیزی 
است که حتی این ارقام هزینه نگهداری مرکزی مانند 118 را هم جبران نمی کند، 
چرا که عالوه بر هزینه های نگهداری در این مرکز نیروی انسانی زیادی نیز در حال 
کار هستند.بنابراین گزارش طبق مصوبه اخیر تماس باکدهای سه رقمی فوریتی 

همچنان رایگان خواهد بود.

خبــر ورود 9 فروند هواپیمای خارجی به ناوگان هوایی کشــور، با 
ذوق زدگی فراوان رسانه های زنجیره ای اصالح طلب مواجه شد و آن قدر 
این ذوق زدگی باال گرفت که یادشان رفت حتی به واقعیت های فنی این 

ماجرا هم توجه کنند!
مهم ترین نمایش این رســانه ها، تالش برای ارتبــاط ورود این هواپیماهای 
دســت دوم با رفــع تحریم ها بود! در حالی که این اقــدام هیچ ربطی به ماجرای 

مذاکرات و تحریم ها نداشت!
این نکته را عباس مسیبی، مدیرکل روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی 
کشور به شبکه راه دانا گفت. وی افزود: دولت در خرید هواپیما برای کشور دخالتی 
نداشته است و هر خط هواپیمایی کشور بسته به شرایط اقتصادی و نیازهای خود، 
هواپیمایی را خریداری می کند و این هواپیما توسط دالالن هواپیما در دنیا خرید 
و فروش می شــود و خطوط هواپیمایی کشــور از طریق دالالن این هواپیماها را 

خریداری می کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مسائل زیادی برای خرید یک هواپیما وجود دارد 
که یکی از مهم ترین آنها امکان اوور هال کردن هواپیما در کشور است؛ از طرف 
دیگر هواپیمایی که خریداری می شود قطعا باید از سوی سازمان هواپیمایی کشور 
تایید شود و پروسه تایید و اوورهال شدن تقریبا حداقل دو سال وقت خواهد برد.
این کارشــناس صنعت هواپیمایی افزود: باید زمان ارائه کارهای دیگر نظیر 
رنگ آمیزی، پینت شدن، لوگو خوردن و... را هم به این پروسه اضافه کرد که باعث 

می شود این پروسه معموال باالی دو سال وقت ببرد.
از ســویی دیگر برخی از این رســانه ها مدعی شدند که این هواپیماها بسیار 
جوان بوده و خأل نیازهای هواپیمایی در کشــور را تا حد زیادی پر خواهند کرد 
اما آماری که از مشــخصات این هواپیماها ارائه شد نشان از عمر باال و مستهلک 

بودن این هواپیماها داشت.
مســیبی در خصوص مالک های الزم برای ورود برخی از هواپیماها به کشور 
اظهار داشــت: عمر مطلوب یک هواپیما برای ورود به صنعت هواپیمایی کشــور 
بین 5 تا 10 ســال است. وی همچنین خاطرنشان کرد: البته صنعت هواپیمایی 
تا حدی خاص بوده به طوری که چک های دوره ای داشته و بعد از هر چند وقت 
یک بار هر قطعه هواپیما باید قطعات آن تعمیر شود؛ به طور کلی فرقی نمی کند 
که یک هواپیما عمر یک ساعته یا ده ساله داشته باشد و به ساعت پروازی خاصی 

که برسد باید قطعات آن تعویض شوند.
مدیرکل روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشور با بیان این که هر 
قطعه عمر مفید خود را داراســت تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم در صنعت 
هواپیمایی عمر مفید آنهاست که ممکن است هواپیمایی حتی با عمر 5 سال ساعت 

پرواز باالیی داشته باشد و برعکس این موضوع هم ممکن است.
باید متذکر شــد که ورود هواپیما به کشور موضوع عجیب و جدیدی نبوده 
که از آن سوءاستفاده سیاسی شود؛ در حقیقت تاکنون مواردی از این دست بوده 
که حتی ممکن اســت به خاطر مناســب نبودن این هواپیماها با شرایط کشور، 

هواپیماهای خریداری شده عودت داده شود.
مســیبی در ادامه با اشــاره به اینکه هواپیماهایی که به کشور وارد می شوند 
دیگر برای کشــورهای دیگر موارد استفاده نداشته و به همین خاطر وارد کشور 
می شــود، خاطرنشان کرد: سازمان هواپیمایی اجازه نمی دهد هر نوع هواپیمایی 

وارد کشور ما شود.
مســیبی در ادامه تصریح کرد: افرادی کــه برای خرید هواپیما می روند باید 
همــه این فاکتورها را در نظر گرفته و اقدام به خریداری هواپیما کنند؛ هر قطعه 
هواپیمایی برای خود یک دفترچه خاص داشته که همه این قطعات دارای شماره 

سریال و کد مخصوص به خود هستند که تاریخ تولید آنها هم مشخص است.
وی در ادامه یادآور شد: مشکل اصلی صنعت هواپیمایی کشور عدم ورود قطعه 
به کشور است؛ چرا که قطعات باید با همان شماره سریال و کد وارد کشور شده و 
جایگزین قطعات قبلی شوند؛ شاید خیلی از این قطعات را بتوان در داخل کشور 

هم ساخت اما کارخانه سازنده اجازه این کار را به ما نمی دهد.
مدیرکل روابط عمومی دانشــکده صنعت هواپیمایی کشور خاطرنشان کرد: 
صنعت هواپیمایی کشور تا جایی پیش رفته است که در تعمیر هواپیما مشکلی بر 
سر راه کشور ما وجود ندارد، اما کارخانه های سازنده هواپیما در دنیا مانند بوئینگ 
و ایرباس خیلی سیاسی نبوده و برای تعمیر قطعات هواپیما در هر کشور شرایط 
خاصی را می گذارند که این شرایط شامل فضای مناسب، افراد متخصص و... بوده 

که برای همه کشورها یکسان است.

در حالی که کمتر از 5 روز تا برگزاری مجمع ساالنه شرکت مخابرات 
ایران باقی مانده است، طی حکمی مدیرعامل مخابرات ایران برکنار شد.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران روز شنبه 
گذشته طی حکمی با تشکر از خدمات کاظم ابراهیمی صدرآبادی مدیرعامل قبلی 
شرکت مخابرات ایران، سید اسداهلل دهناد مدیرعامل فعلی شرکت مخابرات استان 
قم را به سمت سرپرست شرکت مخابرات ایران منصوب کرد.بنا به گزارش فارس 
به نظر می رسد تغییر یکباره مدیرعامل 5 روز مانده به برگزاری مجمع ساالنه که 
قطعا تاثیر خوبی روی مجمع نخواهد داشت؛ باید دلیل مهمی داشته باشد که طاقت 
هیئت مدیره را طاق کرده است. جنجال اخیر انفصال دانشکده مخابرات از شرکت 
مخابرات و بازگشت به وزارت ارتباطات با این برکناری بی ارتباط نبوده است؛ در این 
ماجرا صحبت از چند ده هکتار اموال و زمین های مخابرات در اصفهان و تهران بوده 
است که از این رو انتظار می رفته مدیرعامل مخابرات اعتراضی نسبت به این اقدام 
وزارت ارتباطات نشان می دهد که این طور نشده است.به نظر می رسد در این ماجرا 
مالکان مخابرات با انتصاب ابراهیمی و دادن اختیار کامل به او می توانند اعالم کنند 
که فرصت همکاری با وزارت ارتباطات را مغتنم شــمرده اند، اما عملکرد نامطلوب 
ابراهیمی و عدم تغییر در شرایط مخابرات چاره ای برای آنها باقی نگذاشته است. 
در نهایت تغییر مدیریت شــرکت مخابرات ایران بدون جلب نظر دو عضو دولتی 
هیئت مدیره، بار دیگر رابطه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات را تیره خواهد کرد.
همچنین شنیده شده است تاکید وزیر ارتباطات بر تقسیم سود کمتر بین سهامداران 
و اختصاص سود مخابرات به توسعه زیرساختی از دیگر موارد اختالفی بوده است.

معاون بازرگانی داخلی شــرکت پشتیبانی امور دام گفت: نمی توان 
پیش بینی کرد حداکثر قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان چقدر خواهد 

بود اما به بیش از 8 هزار تومان نخواهد رسید.
عبــاس والوزی در گفت وگو با مهر با بیــان اینکه ذخایر مرغ  در حال حاضر 
حدود 100 هزار تن است، گفت: قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان به اندازه ای که 

شب عید گران شد، باال نمی رود.
وی در مورد مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت مرغ در ماه مبارک 
رمضان و در پاســخ به این پرســش که همانند ایام نوروز احتمال افزایش قیمت 
این کاال به بیش از 8 هزار تومان وجود دارد؟ اظهار داشت: قیمت این کاال در ماه 
مبارک رمضان به اندازه ای که طی ایام نوروز افزایش پیدا کرده بود، باال نمی رود.

وی با بیان اینکه شــرکت پشــتیبانی امور دام مدتی است توزیع ذخایر مرغ 
منجمد به بازار را متوقف کرده اســت، افــزود: ما در ماه مبارک رمضان با توزیع 
ذخایر موجود، بازار را مدیریت می کنیم، ضمن اینکه ذخایر مرغ منجمد شرکت 
پشــتیبانی در حال حاضر حدود 100 هزار تن است و این ذخایر برای مدیریت 
بازار ماه رمضان به کار گرفته می شود.این مقام مسئول گفت: ما قصد داریم برای 

قیمت 7 هزار تومان که قیمت منطقی این کاالست، برنامه ریزی کنیم.
والوزی با اشــاره به اینکه جمع آوری مرغ مــازاد از بازار همچنان ادامه دارد، 
اضافه کرد: تحویل مرغ به شرکت پشتیبانی برای مرغ داران اختیاری است، یعنی 
اگر مرغداری بتواند کاالی خود را با قیمتی بهتر بفروشد، آن را در اختیار شرکت 
پشــتیبانی قرار نمی دهد اما در صورتی که قیمت بازار کمتر از قیمت جمع آوری 

شرکت پشتیبانی باشد تولیدکنندگان کاالیشان را به ما تحویل می دهند.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر خرید مرغ مازاد به شــکل محدود انجام 
می شود، افزود: میزان خرید ما روزانه حدود 700 تا 800 تن بوده که طی سه 
روز اخیر این میزان به 400 تن کاهش پیدا کرده ضمن اینکه شرکت پشتیبانی 
طی این دوره جمع آوری مرغ مازاد، حدود 14 هزار تن از این کاال را خریداری 

کرده است.
گوشت گوساله در ماه رمضان زیر قیمت عرضه می شود

رئیس اتحادیه گوشت گوســاله گفت: در ماه رمضان هیچ گونه افزایشی در 
قیمت ها نخواهیم داشــت و حتی ممکن اســت گوشت گوساله 5 درصد نیز زیر 

قیمت عرضه شود.
علی خندان روی جوان در گفت وگو با نسیم، با اشاره به این که در حال حاضر 
یک کیلوگرم گوشــت گوساله به طور مخلوط با قیمت 30 هزار تومان به دست 
مصرف کننده می رسد، افزود: بازار گوشت گوساله وضعیت مناسبی را می گذراند، 
به طوری که در این مدت نه تنها هیچ گونه افزایش قیمت نداشته ایم بلکه حتی 
پیش بینی می کنیم تا آخر اردیبهشت ماه نیز تا حدی قیمت ها کاهش هم داشته 
باشد. به گفته رئیس اتحادیه، گوشت گوساله، گرمای هوا و تقاضای کمتر باعث 
شــده تا قیمت ها افزایشی نداشته باشد، از طرفی نیز جلوی قاچاق دام های زنده 
هم گرفته شده و همین مسئله باعث شده تا دام و عرضه آن نیز در کشور فراوان 
شود و در حال حاضر نیز گوشت در واحدهای صنفی به مقدار کافی موجود است.

قائــم مقام وزیــر راه و 
شهرسازی پایان اردیبهشت 
ماه را به عنوان آخرین مهلت 
دریافت تسهیالت 30میلیونی 
مسکن مهر توسط سازندگان 

و انبوه سازان اعالم کرد.
احمدی اصغــری مهرآبادی 
گفت: ادارات کل راه و شهرسازی 
و مدیریت شعب بانک های استانی 
باید پیگیر پرداخت تســهیالت 
افزایش یافته مسکن مهر باشند.

طریــق  از  داد:  ادامــه  وی 
بانک به استان ها اعالم شده اگر 
سازندگانی که در اولویت هستند 

تا پایان اردیبهشت جاری برای 
دریافت تســهیالت اقدام نکنند 
این ســهمیه به سایر پروژه ها و 

اشخاص اختصاص یابد.
همچنین  مهرآبادی  اصغری 
دربــاره کندی عملکــرد وزارت 
نیرو در انجام وظایف خود اظهار 
داشت: آنطور که مسئوالن وزارت 
نیرو اعــالم کرده اند دلیل عدم 
تکمیــل خدمات مســکن مهر 
مرتبط با وزارت نیرو نداشــتن 
اعتبــارات اســت و این موضوع 
تنها دلیل اعالم شــده از سوی 

آنها است.
به گفته وی، مســئوالن این 
بابت  تأکیــد دارند  وزارتخانــه 

اقداماتــی که تاکنون انجام داده 
نیز حــدود 600 میلیارد تومان 

بدهکارند.
وی از دســتور وزیــر راه و 
شهرســازی برای همــکاری با 
وزارت نیــرو خبــر داد و گفت: 
آخوندی دستور داده تا از محل 
فروش اراضــی این وزارتخانه به 

وزارت نیرو کمک شود.
قائم مقام وزیر راه ادامه داد: 
وظیفه وزارت راه و شهرســازی 
واگذاری زمین و پیگیری تأمین 
تسهیالت است که ما این کار را 
انجام دادیم. از سوی دیگر سایر 
وزارتخانه هــای متولی از جمله 
نیرو، نفت، آموزش و پرورش در 

قانون موظف شــده اند خدمات 
زیربنایی و روبنایی را تأمین کنند.
بــه گفته مهرآبــادی، برای 
تأمین این خدمات فروش اراضی 
پیش بینی شده و بارها مکاتبه و 
اعالم کردیم که زمین را بگیرند و 
کار را انجام دهند، اما به هر دلیلی 
ورود پیدا نکردند؛ بنابراین بخشی 
از این خدمات از جمله مدارس و 
کالنتری ها را از منابع وزارت راه 
و شهرســازی تأمین کردیم که 
درصد باالیی هم تکمیل شــده 

و دایر است.

شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت یکشنبه با 
642 واحد کاهش به 62 هزار و 887 واحد رسید.

براســاس اطالعات مندرج در پایگاه شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز با 642 واحد کاهش 
و ادامه روند کاهشی هفته های اخیر به 62 هزار و 887 واحد و ارزش روز بازار به 

283 هزار میلیارد تومان رسید.
به گفته کارشناسان علت عمده افت شاخص کل بورس به خاطر رکود حاکم 
بر بازار و عدم کاهش نرخ ســود بانکی و عدم تزریق نقدینگی به صنعت و تولید 
بوده اســت.دیروز معامله گران بورســی بیش از یک میلیارد برگ بهادار در قالب 
63هزار و 831 نوبت معامله و به ارزش 238 میلیارد تومان خرید و فروش کردند.

دیروز گرچه معامالت بورس افزایش یافته اما شاخص کل کاهشی بوده و اکثر 
نمادهای مهم بانکی و صنایع انرژی افت داشته اند.

روز گذشته نمادهای سرمایه گذاری امید، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، ســرمایه گذاری غدیر، پاالیش نفت بندرعباس، پتروشیمی مبین، صنایع 
ملی مس ایران و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین همگی در کاهش 
شــاخص اثرگذار بودند که بیشترین اثر کاهشی را گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید بر شاخص داشته اســت.دیروز نمادهای مورد عالقه سرمایه گذاران مربوط 
به شرکت های پتروشــیمی مبین، بانک صادرات ایران، بانک ملت، پاالیش نفت 

بندرعباس، ایران خودرو، پارس خودرو و پاالیش نفت اصفهان بوده است.
به گزارش فارس، دیروز در فرابورس ایران نیز شاخص کل 9 واحد افت کرده و 
710 واحد رسید. دیروز معامله گران فرابورس بیش از 160 میلیون برگ بهادار در 
قالب 22 هزار نوبت معامله و به ارزش 148 میلیارد تومان خرید و فروش کردند.

یارانه تولید به آن صورتی که 
تعریف شــده بود هیچ گاه عملی 
نشــد. امیدواریم با حذف یارانه 
نقدی افراد بی نیاز و آزاد شــدن 
منابع، شــرایط برای ارائه مازاد 
و  بهداشــت  تولید،  به  درآمدها 
درمان و... آماده شود. در شرائط 
فعلی و پرداخــت یارانه به همه 
اختصاص  برای   منابعی  دهک ها، 

به تولید وجود ندارد.
کمیســیون  عضو  نکو  ابراهیــم 
اقتصــادی مجلــس در مصاحبــه با 
خبرنگار اقتصادی کیهان در واکنش 
به اظهارات برخــی از تولیدکنندگان 
مبنی بــر ناامیــدی از دریافت یارانه 
در ســال 94 گفت: »متاسفانه یارانه 
تولید به آن صورتی که تعریف شــده 
بود هیچگاه عملی نشد ولی با حذف 
یارانه نقدی افراد بی نیاز و آزاد شــدن 
منابع، شرایط برای ارائه مازاد درامدها 
به تولید، بهداشــت و درمان و... آماده 

می شــود. ولــی در شــرائط فعلی و 
پرداخت یارانه بــه همه دهکها مازاد 
منابعــی وجــود ندارد که بــه تولید 

اختصاص پیدا کند.«
وی در بخش دیگری از این گفت 
وگو با اشــاره به موضوع این روزهای 
محافل اقتصــادی یعنی کاهش نرخ 
ســود بانکی گفت: »کاهش نرخ سود 
بانکــی اقدام خوبیســت و به کاهش 
تولید کنندگان و حمایت  نگرانیهای 
از تولید می انجامد .اگر همین تصمیم 
بصورت غلط و غیرفنی اجرا شود بجای 
کمک به تولید می تواند این بخش را 
با مشکل مواجه کند و به بی نظمی در 

بازار دامن بزند. «
نکو افزود: »اخیرا شنیده می شود 
کــه بعد از 3-2 ماه نرخ ســود بانکی 
مجدد کاهش می یابد. این صحبتهای 
غیرکارشناسانه موجب بی ثباتی شده و 
به بازار لطمه می زند زیرا برای حمایت 
از تولید و هدایت واقعی سرمایه ها به 

بازار، حفظ آرامش در بازار از ضروریات 
است. بنابراین این تصمیمات باید برای 
مدتی ادامه داشــته باشد که بانکها و 
موسسات مالی نسبت به عملیات مالی 
به ثبات و آرامش برسند و اگر کاهش 
دوباره الزم است در زمان بندی مناسب 
عملی شــودکه با حفظ ثبات بازار در 

انتها به نفع تولید کنندگان باشد.«
این نماینده مجلس اظهار داشت: 
»اگر با طی زمان این مصوبه در عمل 
ثبات خود را پیــدا کند حتما بازار را 
تحــت تاثیر قرار خواهــد داد و هنوز 
زمان قضاوت در این مورد نرســیده 
چون بازار با شــرایط جدید نرخ سود 
بانکی هماهنگ نشــده است. در واقع 
عدم تشــخیص از سوی بازار مبنی بر 
اینکه آیا این تصمیم ادامه پیدا خواهد 
کرد یا خیر و اینکه آیا دســتگاههای 
اجرائی نســبت به اجــرای ان متعهد 
هستند عامل اصلی زمانبر بودن تاثیر 

این مصوبه بر بازار است.«

گفتنــی اســت در روزهای اخیر 
و علی رغــم ابالغ مصوبه کاهش نرخ 
ســود بانکی، شــاهد بی توجهی بازار 
بورس به این مصوبه بوده ایم و سقوط 
شاخص ها در این بازار همچنان ادامه 
دارد. عیارآنالیــن، دربــاره ابالغ این 
مصوبه نوشــت: »نرخ 20 درصد برای 
بانک ها خوشایند است اما برای تولید 
کنندگان ایجاد انگیزه نمی کند. سپرده 
گذاران نیز به علت رکود بازار از رقم 20 
درصد گالیه ای ندارند چرا که می دانند 
در سایر بازارها به خصوص ارز،  طال و 
بورس نمی توانند سرمایه گذاری کنند. 
قیمت طال و  ارز روزهای باثبات خود 
را طی می کند و بــورس نیز به علت 
به ســهامداران وارد  نوسان هایی که 
کرده اســت دیگر جذابیت گذشته را 
ندارد. برخی از نمایندگان مجلس در 
گفت و گو های خود اظهار داشتند نرخ 
سود بانکی باید کاهش بیشتری پیدا 
می کرد لذا رقم اعالم شــده نمی تواند 

مورد قبول واقع شود.«
همچنین در خصوص مباحث پر 
دامنه یارانه تولید و گالیه های متعدد 
تولید کنندگان، ذکر این نکته ضروری 
است که براساس قانون مجلس شورای 
اسالمی افراد پُردرآمد باید شناسایی و 
بتدریج از فهرســت دریافت کنندگان 
یارانه نقدی حذف می شــدند. حتی 
در این خصوص کمیته ای در ســتاد 
هدفمندی یارانه ها با محوریت وزارت 
رفاه تشکیل شد تا برای اجرای کامل 
طرح هدفمندی یارانه ها اقدام الزم را 
صورت دهد. پیش از آن، دولت یازدهم 
در گام اول اجرایی کردن مرحله دوم 
هدفمندی برای حذف افراد ثروتمند 
اقدام به ثبت نام جدید کرد که البته 
طــرح انصراف داوطلبانه با شکســت 
مواجه شد و بیش از 97 درصد مردم 
همچنان خواستار دریافت یارانه شدند. 
اما این روزها اخبــاری مبنی بر 
آغاز حذف برخی یارانه بگیران  منتشر 

می شود. افزون بر اینکه نوبخت از آغاز 
روند شناسایی پر در آمدها خبر داده 
بود،محمد شریعتمداری معاون اجرایی 
رئیــس جمهور نیز مدتی پیش اعالم 
کرده بود: »از ابتدای شروع مرحله دوم 
هدفمندی؛ حذف دهک های پردرآمد 
متقاضی دریافت یارانه شــروع شده 
است و ما به تعدادی از افراد پردرآمد 
نیــز اطالع داده ایم کــه یارانه آنان را 

حذف می کنیم«.
اما علی رغم آغازروند حذف یارانه  
برخی اقشــار شامل پزشــکان، وکال، 
صاحبان خودروهای لوکس، صاحبان 
صرافی و اعضای هیئت مدیره بانک  ها 
و شــرکت های خصوصــی و ایرانیان 
مقیم خارج، مردم و نهادهای نظارتی و 
بخصوص تولیدکنندگان منتظر هستند 
کــه دولت قانون مصوب مجلس را به 
اجــرا در آورده و دهک های پردرآمد 
یارانه بگیر را هرچه زودتر حذف و مازاد 
منابع را به یارانه تولید اختصاص دهد.

رئیس  اجرایی  معاون  مشاور 
جمهور گفت: نرخ کاالها و خدمات 
دولتی که افزایش می یابد خودش 
منشأ افزایش نرخ کاالها و خدمات 

بخش خصوصی می شود.
محســن بهرامی در گفت وگو با 
فارس با بیــان اینکه دولت طبق بند 
101 قانون برنامه پنجم حق دخالت 
در قیمت گذاری کاال و خدمات را ندارد، 
گفت: مگر کاالهای ضروری و حساس 
آنهم مشروط به اینکه قسمتی از قیمت 
تمام شــده که دولت تعیین می کند 
به صــورت یارانه پرداخــت کند.وی 
خاطرنشان کرد: وقتی که نرخ کاالها و 
خدمات دولتی افزایش می یابد خودش 
منشــأ و مبنای افزایش نرخ کاالها و 

خدمات بخش خصوصی می شود.
عضو اتاق بازرگانــی تأکید کرد: 

دولــت باید حضورش را در اقتصاد به 
حداقل ها محدود کند و فقط برای آن 
دسته از کاالهای ضروری و حساسی که 
در سبد هزینه خانوار نقش جدی و در 
معیشت خانوارها مؤثرند، برنامه ریزی و 
در تأمین، تولید، قیمت گذاری و توزیع 
آنها سیاستگذاری و عنداللزوم مداخله 
نماید و در هر جایی که الزم می داند با 
پرداخت یارانه به تولیدکنندگان قیمت 
ایــن نوع کاالها و خدمات را کنترل و 

پائین نگهدارد.
بهرامی با بیان اینکه متأســفانه 
در روند خصوصی ســازی آن اتفاقی 
کــه مد نظر رهبری بود نیفتاد، اظهار 
داشت: قرار بود قبل از اینکه مالکیت 
خصوصی شود مدیریت خصوصی شود، 
اما متأسفانه اکثر بنگاه های بزرگی که 
به بخش خصوصی واگذار شده کماکان 

مدیرانش را دولت عزل و نصب می کند 
و با مدیریت دولتی اداره می شود.

وی افــزود: طبعاً مدیــری که از 
طریق دولت عزل و نصب می شود به 
دولت جوابگوست و نگاه اقتصادی به 
اداره بنــگاه ندارد، هدف اصلی اصالح 
ساختار دولت و تقویت بخش خصوصی 
بوده که به هر دلیل محقق نشده است.

نان احتماالً گران می شود
رئیس  اجرایــی  معاون  مشــاور 
جمهور دربــاره طرح های دولت برای 
قیمت نان گفت: ستاد هدفمندسازی 
یارانه ها و کارگروه مربوطه هنوز راجع 
به تغییر قیمت نــان تصمیم نگرفته 

است.
وی ادامه داد، اگر نرخ آرد افزایش 
نیابد، ممکن است نرخ نان هم افزایش 
چشمگیری نداشــته باشد و فقط به 

اندازه ســهم خدمات در قیمت تمام 
شده نان، قیمت ها افزایش یابد.

رئیس  اجرایــی  معاون  مشــاور 
جمهور تصریح کرد: بدیهی است اگر 
آرد گران شــود، چاره ای جز افزایش 
قیمت نان نیســت. تــا جایی که من 
اطــالع دارم دولت فعاًل قصد افزایش 

نرخ آردها را ندارد.
بهرامی با اشاره به افزایش قیمت 
نان در سال گذشــته افزود: برخی از 
نانواها و خبازخانه های کشــور شروع 
کردند به آرد فروشــی، از وزن چانه ها 
کم کردن تا جائی که به خط قرمزشان 
رســیده بــود و اگر ایــن افزایش که 
در سال گذشــته رخ داد نبود خیلی 
از نانوایی هــا مجبور به تغییر شــغل 
می شدند و دیگر قادر به ادامه فعالیت 
سالم نبودند، البته این تصمیم دولت 

یک مسکن بود که وضع را از آن حالت 
بحرانی خارج کند.

وی بــا تأکید بر اینکه در ســال 
گذشــته فقط 9 درصــد نانوایی ها از 
طرح آزادسازی استقبال کردند، گفت: 
امسال هدفگذاری خیلی بیشتر است 
یعنــی هم باید آن 11 درصد ســال 
گذشــته و 20 تا 30 درصدی نیز در 
سال 94 به سمت آزادسازی بروند که 
هم رقابت گسترده تر شود هم کیفیت 

در نتیجه رقابت، بهبود یابد.
رئیس  اجرایــی  معاون  مشــاور 
جمهور درباره هدفمندی یارانه ها نیز 
خاطرنشــان کرد: طبق قانون دولت 
مکلف شده یک بار دیگر هم ثبت نام 
کنــد و احتماالً در خرداد ماه ثبت نام 
جدید صورت می گیــرد و آنهایی که 
جــا مانده اند و به هــر دلیلی ثبت نام 

نکرده اند یا پشــیمان شده اند آنها هم 
دوباره به جمعیت فعلی یارانه بگیران 
اضافه خواهند شــد. بنابراین از یک 
طرف منابع دولت کم شــده و از یک 
طرف طبق قانون مصوب، یارانه بگیران 

جدیدی اضافه می شوند.
بهرامی با بیان اینکه دولت ناتوان از 
تأمین ماهیانه حدوداً چهار هزار میلیارد 
تومان درآمد برای پرداخت یارانه است، 
گفت: باید بخشی را حذف کند و این 
جراحی بدون درد نیست و حتماً یک 
عده که ممکن است ذی حق باشد به 
ناحق حذف شوند و عده ای که ذی حق 
نباشند دریافت کنند اینها به وجدان 
جمعی جامعه برمی گردد و مردم باید 
خودشان همکاری کنند نه آنکه دولت 
بخواهد با زور و دستوری یارانه عده ای 

را قطع کند.

در حالی که عیسی کالنتری وزیر کشاورزی دولت هاشمی خودکفایی 
در کشاورزی را مزخرف می داند اخیراً مشخص شده که یکی از طرح های 
دوران مســئولیت وی پس از گذشت 20 سال از اجرا نه تنها پیشرفتی 
نداشته بلکه باعث وابستگی بیشتر کشور به واردات محصوالت کشاورزی 

شده است.
در این باره رئیس شــورای ملی زیتون اذعان کرد: طرح طوبی که در ســال 
1372 )دوران تصدی کالنتری( برای کشــت چهار محصول مهم فندق، پســته، 
بادام و زیتون آغاز شده بود پس از 20 سال به دلیل اجرای نامناسب و شتابزدگی 
پیشرفتی نداشته است.سیداحمد بلندنظر در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه 
اجرای مناسب طرح  طوبی می توانست در بخش زیتون باعث توسعه وسیع باغات 
زیتون و افزایش کیفیت و کمیت تولید این محصول شــود، گفت: به دلیل انجام 
نشدن تحقیقات الزم در زمینه استفاده از ارقام مناسب در نقاط و شرایط مناسب، 
اکنون باید بسیاری از درختان باغات زیتون بریده و به ارقام دیگر پیوند زده شوند.
وی افزود: انجام نشدن تحقیقات الزم در این طرح باعث شد از ارقامی که در 
شــمال کشور استفاده شده و نتایج مطلوبی داشت، در جنوب کشور نیز استفاده 
شود که البته استفاده از این ارقام در جنوب کشور به شکل مطلوبی پاسخ نداد.

رئیس شورای ملی زیتون با بیان اینکه در قالب این طرح می توانستیم اقدامات 
بسیار موثری برای توسعه زیتون کاری در کشور انجام دهیم، گفت: اگر این طرح 
به شکل صحیحی اجرا می شد، اکنون به این اندازه واردات روغن زیتون و کنسرو 
زیتون نداشــتیم و به مرور زمان و با باال رفتن فرهنگ مصرف زیتون در کشــور، 
تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور بود ولی با وجود گذشت 20 سال از اجرای این 
طرح، شاهد ورود روغن زیتون و کنسروهای خارجی به کشور هستیم.وی گفت: 
با توجه به شرایط فعلی زیتون در کشور، انتظار می رود هر چه سریع تر این طرح 
مورد پیگیری قرار گیرد تا تولیدکنندگان بیش از این متحمل ضرر و زیان نشوند.
بلندنظر با بیان اینکه در تولید زیتون اقدامات کارشناســی نشده ای صورت 
می گیرد، گفت: دلیل این امر عدم مدیریت صحیح و اقدامات اشتباه در این حوزه 
است، زیرا اجرا از تحقیقات سبقت گرفت. یعنی عده ای تصور می کردند نهال زیتونی 
که در رودبار بار می دهد، همان نهال در خوزستان هم به بار می نشیند، در حالی 

که این طور نیست هر محصولی طبیعت خود را دارد.
 در روزهای اخیر عیسی کالنتری، مشاور معاون اول رئیس جمهوری کنونی 
و وزیر کشاورزی در دولت سازندگی مدعی شده بود که خودکفایی در کشاورزی 

در ایران مزخرف است.

اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
بازرگانی ایــران گفت: دولت به 
از  عنوان مصرف کننده ای بزرگ، 

کاالی ایرانی استفاده نمی کند.
به گــزارش  فــارس، ابوالفضل 
حجازی در یک برنامه رادیویی اظهار 
کرد: اقتصــاد مقاومتی در واقع راهی 
بــرای مقابله با تحریم هــای ظالمانه 
و رســیدن به بهبود تولید داخلی و 
فرهنگ ســازی درخصــوص مصرف 

کاالی ایرانی است.
وی اظهار کــرد: در زمینه تولید 
هماهنگی خوبی بین دولت و بخش 
خصوصی به وجود آمده و در جامعه 
نیز اعتماد وسیعی به وجود آمده و در 
همه زمینه ها رشد تولید داریم. ما در 
تولید موفق بوده ایم، اما کامل نشده ایم.

اتاق  نماینــدگان  عضو هیئــت 
بازرگانــی ایــران در انتقــاد از عدم 
مصرف کاالی ایرانــی در حمایت از 
تولید گفت: دولتی ها علی رغم اینکه 
از  بزرگترین مصرف کننده هســتند 

کاالی ایرانی استفاده نمی کنند.
حجازی افــزود: وقتی واحدهای 
تولیدی در شیفت های هشت ساعته 
فقط چهــار ســاعت تولیــد دارند 
هزینه هــای تولیدش بــاال می رود و 
درست در همین شــرایط مالیات 9 
درصــدی اتفاق می افتد که درســت 
نیســت، در حالــی که ایــن مالیات 
یک تا دو درصــد ارزش افزوده برای 
مصرف کننــده بود و نه برای تولیدی 
که این رقابت  با کاالی خارجی را هم 

سخت می کند.

وی تصریــح کــرد: بانکهــا باید 
تعامالت بیشتری با واحدهای تولیدی 
داشته باشند، اما عمال این گونه نیست 
و تجار ما السی هایی با بعضی کشورها 
دارند که می توانند به صورت یکساله 
آن را پرداخت کنند اما بانک مرکزی 

این شرایط را فراهم نمی کند.
در همین حال رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس نیز با اشــاره 
به اینکه زمینه ها در تولید را دولت ها 
فراهم می کنند گفــت: تا زمانی که 
اقتصاد ما شفاف، آزاد و رقابتی نباشد 
به هیچ وجه به جایی نمی رسیم نه به 
اقتصاد مقاومتی و نه به تولید چرا که 
آدم ها در شرایط شفاف رشد می کنند 

و این وظیفه مردم نیست.
مجیدرضــا حریری ادامــه داد: 

دولت های مداخله گر اعتماد به نفس 
و ارزش دیگــران را پایین می آورند و 
اجازه نمی دهند که بخش خصوصی 

تصمیمات درست مدیریتی بگیرد.
از  همچنین  مؤید حسینی صدر 
اعضای کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس درباره مشکالت تولید گفت: 
در کشــور ما کســی کــه بتواند در 
تولیــد حرف آخر را بزند نداریم و هر 
کس ســاز خودش را می زند، وزارت 
صنایــع کار خودش را می کند، جهاد 
گاهی مستقل برای خودش تصمیمی 
می گیرد، گمرک کار خودش را می کند 
مجلس هم همین طور که همه اینها 
ناشی از این می شود که یک استراتژی 
و راه حلی واحد برای تولید وجود ندارد.
حسینی صدر درپایان افزود: دولت 

به صورت چابک و چاالک مشــکالت 
را رصــد نمی کنــد و از طرفی بخش 
خصوصــی هم بی تفــاوت می گذارد 
بحران زیاد شود و فکر می کنند، اگر 
به مجلس مراجعه کنند مشکل حل 
می شود، در حالی که باید مشکل به 
طور سیستمی حل شود به عنوان مثال 
در هیچ کجای دنیا تولید با بهره بانکی 

باال دوام نمی آورد.
محمد فاطمیان، مدیرکل صنایع و 
معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درباره مشکالت تولید گفت: 130هزار 
قانون و دستورالعمل در کشور وجود 
دارد. بسیاری از قوانین واقعا دست و 
پاگیر و مخل تولید هستند از نگاه ما 
صنعت تجارت و معــدن تنها زمانی 
می تواند به تولید مطلوب برســد که 

عزمی ملــی در آن دخالــت کند و 
جاهایــی که قانــون احتیاج به جرح 
و تعدیــل دارد انعطــاف الزم وجود 

داشته باشد.
نمایندگان  هیئت  عضو  حجازی 
اتاق بازرگانی ایران نیز با تایید مطلب 
فاطمیان افزود: قوانین و بخشنامه های 
دست و پاگیر که در سالهای گذشته 
به تولید تحمیل شــده است. مساله 
این اســت که در جاهایی که بخش 
خصوصــی می توانــد کارهایی انجام 
دهــد دولت مداخله نکنــد. در حال 
حاضر مــواد خام گران تــر از کاالی 
ســاخته شده است و چند سال است 
دولــت تعهداتی که می بایســت به 
صادرکنندگان می داده هنوز نپذیرفته 

است.

قائم مقام وزیر راه خبر داد

پایان اردیبهشت آخرین مهلت دریافت وام 30 میلیونی مسکن مهر

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با کیهان:

یارانه تولید هیچ گاه پرداخت نشده است

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور:

افزایش نرخ کاالهای دولتی منشأ گرانی هاست

وعده یک مسئول:

قیمت مرغ در ماه رمضان
 بیش از 8 هزار تومان نمی شود

نتیجه یکی از طرح های دوران تصدی کالنتری اعالم شد
وابستگی بیشتر کشور 

به واردات محصوالت کشاورزی

ذوق زدگی
 از ورود هواپیمای فرسوده!

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

دولت کاالی داخلی مصرف نمی کند

در آستانه برگزاری مجمع ساالنه رخ داد

عزل ناگهانی مدیرعامل مخابرات ایران

در ادامه روند نزولی بازار سرمایه رخ داد

کاهش 640 واحدی شاخص بورس تهران

تماس با 118 پولی شد

در حالــی که  واردات بنزین 
در پایان دولــت احمدی نژاد به 
500 هزار بشــکه در روز رسیده 
بــود اخیرا اعالم شــده که در 
اردیبهشــت ماه ســال جاری 
واردات بنزین به رکورد بی سابقه 
10 میلیون لیتر در روز رســیده 

است.
بــه گزارش فارس، آمــار تولید، 
مصرف و واردات بنزین نشان می دهد 
در اردیبهشت ماه سال جاری رکورد 
واردات بنزیــن از زمان اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها و ســهمیه بندی 

سوخت شکسته شده است.
براساس این گزارش، رشد مصرف 
بنزین در سال 93 نسبت به سال 92 
حدود 1/8 درصد بوده است. این در 
حالی است که در مقایسه تولید بنزین 
در سال 93 نسبت به سال 92 حدود 

4 درصد کاهش را نشان می دهد.
در عین حــال علی رغــم آنکه 
مصرف بنزین در ســال 94 نســبت 
به مدت مشابه ســال گذشته تغییر 
چندانی نکرده است، تولید بنزین در 
اردیبهشت ماه سال 94 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش 

را نشان می دهد.
واردات بنزین از ابتدای سال 94 
به طور متوســط روزانه 7/8 میلیون 
لیتر در روز بوده اســت که این رقم 
در اردیبهشــت ماه بــه 10 میلیون 
لیتر در روز رسیده است. این رقم در 
واقع رکــورد واردات بنزین از ابتدای 
اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها 

محسوب می شود.
واردات  میزان  فوق،  بنابرگزارش 
بنزین در اردیبهشت و فروردین 92 
)پایان دولت احمدی نژاد( به 500 هزار 

بشکه در روز رسیده بود.
این گزارش حاکی است در سال 
93  در کشور به طور متوسط روزانه 
95 میلیون لیتر بنزین تولید شــده 
اســت که این رقم در ســال 94 به 
59 میلیون لیتر در روز کاهش یافته 
است. یکی از دالیل این امر طوالنی 
شدن تعمیرات اساسی پاالیشگاه امام 
خمینی شازند )اراک( بوده است که 
با حوادث متعــددی نیز همراه بوده 
است. به همین دلیل در حال حاضر 
در کشور بنزین یورو 4 تولید نمی شود.
درباره نظارت بر کیفیت بر بنزین 
وارداتــی نیز ابهامــات جدی وجود 

دارد، کما اینکه ســازمان استاندارد 
اعالم کرده است تا اواخر اردیبهشت 
آمار نظارت بر بنزین وارداتی نیست 
و تاکنــون نیز هیــچ نتیجه دقیق و 
مســتقلی از آزمایش بنزین وارداتی 

منتشر نکرده است.
براین اساس واردات بنزین توسط 
همان شــرکت های واسطه ای قبلی 
انجام می شــود و با توجه به اینکه در 
بازار منطقه بنزین یورو 4 وجود ندارد 
درباره کیفیت بنزین وارداتی ابهامات 

جدی وجود دارد.
واردات بنزیــن گاهی به صورت 
تهاتر با نفت کوره ایران انجام می شود 
کمیسیون های  گزارش  براســاس  و 
تخصصی مجلس علیرغم نداشــتن 

شــاخصه های یورو 4 بنزین وارداتی 
بــا قیمتــی باالتر از قیمــت بنزین 
یورو 4 فوب خلیج فارس وارد کشــور 

شده است.
بر مبنای این گزارش، تولید نفت 
گاز در ســال 93 نسبت به سال 92 
نیز 3 درصد کاهش را نشان می دهد 
و مجموع تولید نفت گاز و نفت سفید 
در سال 92 نسبت به سال 93 قریب 

به 23 درصد کاهش یافته است.
از ســوی دیگر بــه دلیل حذف 
پتروشــیمی ها  از  اکتان افزا  دریافت 
تولید بنزین سوپر نیز با مشکل جدی 
مواجه شده و در مقاطع زمانی مختلف 
کمبود محسوســی در توزیع بنزین 

سوپر در کشور قابل مشاهده است.

معصومه ابتکار رئیس ســازمان 
حفاظت از محیط زیست در واکنش به 
ابالغ جدی کمیسیون های تخصصی 
مجلس از جمله کمیسیون اصل 90 
به ســازمان حفاظت از محیط زیست 
درباره پرهیز از حاشیه پردازی درباره 
پتروشیمی ها،  )ریفرمیت(  اکتان افزا 
گفتــه اســت »آنهــا می توانند نظر 
خودشــان را بدهند ولی مــا داریم 
پیش می رویم و به نظر ما بنزین های 

پتروشیمی آلوده است.«
سازمان حفاظت از محیط زیست 
تاکنــون هیچ مــدرک مســتند و 
بنزین  اتکایی دربــاره آلودگی  قابل 
کمیســیون های  بــه  پتروشــیمی 
تخصصــی مجلس و رســانه ها ارایه 
نکــرده اســت و تنها بــه اظهارنظر 
مشروط تعدادی از مدیران دولتی در 
این باره اکتفا کرده است. هیچ یک از 
نهادهای نظارتی کشور ادعای سازمان 
محیط زیست را تایید نکرده اند و در 
مقابل اســناد متعددی در رد ادعای 
ابتکار و همچنین سکوت وی در دوره 
قبلی مســئولیت خود در برابر توزیع 
بنزین پیرولیز پتروشیمی ها در دولت 
اصالحات در تهران منتشر شده است.

براســاس این گزارش ریفرمیت 
ریفرمینگ  واحد  پتروشــیمی ها در 
امام خمینی  بندر  پتروپاالیشگاه های 
و برزویه)نوری( تولید می شــدند که 
کیفیت ریفرمیت پتروشیمی برزویه 
با ریفرمیت پیشرفته ترین پاالیشگاه 
کشــور یعنی پاالیشگاه امام خمینی 

شازند برابری می کند.
سهام مدیریتی این پتروشیمی ها 
پتروشــیمی  هلدینــگ  قالــب  در 
خلیج فارس پیش از واگذاری بلوکی 
آن در سال گذشته در اختیار وزارت 
نفت و شرکت ملی  پتروشیمی بوده 
و مدیر عامل آن نیز از ســوی معاون 
وزیر نفت منصوب شده است. در حال 
حاضر نیز سهام مدیریتی از هلدینگ 
در اختیار صندوق های بازنشســتگی 
دولتی مانند صندوق بازنشستگی نفت 
و تامین اجتماعی و همچنین سهام 

عدالت قرار دارد.
مدیرعامــل پتروشــیمی نوری 
به عنــوان بزرگ ترین پتروشــیمی 
تولیدکننــده ریفرمیــت )ماده اولیه 
بنزین( پتروشیمی در دولت جدید به 
سمت مدیر برنامه ریزی شرکت ملی 

پتروشیمی ارتقا یافت.

دستاوردی دیگر از دولت تدبیر و امید

رکورد واردات بنزین در اردیبهشت امسال شکسته شد


