ارز
پایان پرداخت دالرهای دولتی
به مسافران

مهر :اگرچــه تا چنــد روز گذشــته تکلیف
پرداخت ارز مسافری به نرخ  ۴۲۰۰تومانی به
متقاضیان سفرهای خارجی مشخص نبود؛ اما
با دستورالعملهای جدید بانک مرکزی ،سقف
فروش ارز به مسافران در صرافیها  ۵۰۰۰یورو
تعیین شده است .اگرچه هنوز هم این نرخ در
معامالت رسمی صرافیها قیمت اصلی خود را
پیدا نکرده و همچنان با نرخ داللی ممکن است
معامله شود ،اما به هرحال دولت تصمیم گرفته
تا پرداخت دالر  ۴۲۰۰تومانی به سفر را متوقف
کند؛ تا پیش از این هر مسافر آن هم برای یک
بار در سال میتوانست  ۵۰۰یورو برای سفرهای
نزدیــک و  ۱۰۰۰یورو برای ســفرهای دور به
نرخ دولتی دریافت کند کــه همین امر برخی
سفرهای صوری و غیرضروری را از سوی مردم
رقم میزد؛ بلکه بتواند بــا مابهالتفاوت تقریباً
معادل هزینه سفر خود ،از وجود اختالف نرخ
ارز دولتی و داللی سود ببرند .اما اکنون بر اساس
تصمیم جدید بانک مرکزی مقرر شده تا سقف
پرداخت ارز مسافری به نرخ بازار ثانویه ۵۰۰۰
یورو بوده و هر فردی بــرای خریدهای جزیی
خود ساالنه تا سقف  ۱۰هزار یورو از صرافیها
خرید کند .یکی از فعاالن بازار ارز گفت :با ابالغ
دستورالعمل جدید بانک مرکزی ،صرافیها به
صورت رســمی کار خود را آغاز خواهند کرد و
مسافران هم میتوانند با ارائه اسناد مثبت که از
سوی بانک مرکزی تعیین شده ۵۰۰۰ ،یورو ارز
مسافرتی بگیرند.

یادداشت

حمید گرمابی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

در روزهای گذشــته رئیس دولت اصالحات 15
پیشــنهاد برای برون رفت از شرایط فعلی کشور
ارائه داده است که متاسفانه بعضی ها همچنان با
نگاههای سیاسی هدفمند سعی درتخریب دارند.
درحالی که شــرایط فعلی ،زمان تسویه حساب
های جناحی و حزبی نیســت وباید بــا وحدت و
انسجام ملی راه را بر دشــمنان داخلی و خارجی
ببندیم .در وضعیت فعلی یکی از کارهایی که باید
به طور جدی مورد توجه قرار گیرد ســرمایه های
کشور است ؛چه خاتمی باشــد و چه افراد دیگری
که ســال ها برای نظام زحمت کشیده و خون دل
خوردند ،باید از نظریات همه استفاده شود تا بتوانیم
از این اوضاع برون رفت داشته باشیم .پیشنهادات
ریاست جمهوری اسبق کشــور قابل توجه است
و می تواند به رفع چالش هــای اقتصادی کمک
کند .ســید محمدخاتمی باتوجه به شرایط امروز
این راهکارها را عنوان کرده و نشــان داد که پیگیر
مطالبات و رأی مردم است .کاستیهایی که االن
شاهد آن هســتیم به آقای خاتمی برنمیگردد؛
اما ایشــان مودبانه بابتش از مــردم عذرخواهی
کردند .مشکالت اقتصادی ما عالوه برریشه های
اقتصادی ریشه های سیاســی نیز دارد ،وابسته به
سیاست خارجی ما هست و باید نگاهی جدی به آن
داشته باشیم تا بتوانیم با اصالحات سیاست های
منطقه ای از این گذرگاه مشکالت اقتصادی عبور
کنیم.

بانک
چکهای حامل برای کاهش
پولشویی حذف میشود

مهر :با تشدید نگرانی بازارهای جهانی از تحریم نفت ایران که منجر به کاهش عرضه طالی سیاه خواهد شد ،قیمت نفت دوباره جهش کرد.
پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت با جهشی  ۹۰سنتی یا  ۱.۲درصدی ،به  ۷۴.۶۵دالر رسید .این شاخص نفتی در جلسه معامالتی تا
 ۷۴.۹۰دالر هم باال رفت .پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا ،دابلیوتیآی ۱۶ ،سنت یا  ۰.۲درصد رشد کرد و
در قیمت  ۶۹.۱۷دالر بسته شد .این درحالی است که این شاخص تا قیمت  ۶۹.۸۳دالر هم باال رفته بود .در کنار تنشهای ژئوپولیتیکی که
میتواند بر تولید نفت ایران تأثیر بگذارد ،سرمایهگذاران به دقت میزان ذخایر نفت آمریکا را تحت نظر دارند که طبق پیشبینی اقتصاددانان
شرکتکننده در نظرسنجی رویترز ،این هفته  ۳.۳میلیون بشکه افت خواهد کرد؛ اما پس از بسته شدن بازارها دادههای موسسه سوخت
آمریکا نشان داد ،ذخایر نفت این کشور در هفته گذشته ،بسیار بیشتر از حد انتظار و ۶میلیون بشکه ،کاهش یافته است.

اقتصـاد

Economy

افکار نیوز  :در چند وقت اخیر به واسطه نوسانات نرخ ارز و حمایت از کاالی تولید داخلی ،مدیریت واردات در دستور کار قرار گرفته و
واردات کاالهای خارجی که مشابه داخلی دارند به کشور ممنوع شده است؛ از محصوالتی که واردات آنها به کشور ممنوع شده میتوان
به واردات دستگاههای برودتی به ویژه کولر گازی اشاره کرد .این ممنوعیت در حالی به اجرا در آمده که هوای تابستانی کشور بر خالف
سالهای گذشته بسیار گرم شده و جای سوال دارد که این ممنوعیت واردات در کنار گرمای بیش از حد آب و هوا بر حجم تقاضای کولر
گازی افزوده است .در این رابطه علی جمالی  -رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی ،تهویه مطبوع ،لباسشویی
و قطعات یدکی  -با بیان اینکه تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار است ،گفت :رشد نرخ ارز در حال حاضر گرانی محصوالت داخلی را به
همراه داشته و در شرایط فعلی که تولید و تعمیر نیاز به قطعات یدکی دارد ،ممنوعیت واردات چندان منطقی نیست
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چانه زنی بر سر گرانی چانه های نان
دریا قدرتی پور | گروه اقتصاد

power fullsea@gmail.com

بحث بر ســر مهمتریــن و اصلی ترین
غذای ســفره مــردم همچنــان وجود
دارد؛ از کوچک شــدن چانه ها گرفته
تا کیفیت الزم برای نان هایی که ســیر
گرانی را در پیش گرفته اند .ناراضی بودن
تولیدکننده و مصرف کننده به دلیل نبود
اصالح قیمت نان است .دولت ساالنه 11
هزار میلیارد تومــان یارانه نان پرداخت
می کند؛ اما به دلیل نبود اصالح قیمت
این کاال مصرف کننده و تولید کننده از
وضعیت آن ناراضی هستند.دلیل نبود
رضایت مصرف کننده و تولیدکننده این
اســت که چون تولیدکننده نمی تواند
نان را به قیمت مناســب عرضه کند به
همین دلیل میزان چانه و دیگر افزودنیها
را کاهــش داده و در نتیجه کیفیت آن
افت می کند.اکنون باز هم زمزمه های
گرانی ،چانه زنی بر ســر چانه های نان
را افزایش داده اســت؛ به طوری که در
آخرین اظهار نظر رئیس کانون صنایع
غذایی این نکته برمــی آید که کوچک
کردن چانه توسط نانوایان نشاندهنده
افزایش پنهانی قیمت نان اســت.البته
محمد رضا مرتضوی به نانوایان این حق
را هم می دهد که چاره ای جز این ندارند
و دلیلش تامین هزینه هایی اســت که
بر دوش نانوایان است.نســخه افزایش
قیمت نان در حالی به یارانه های کاالهای
کشــاورزی گره خــورده کــه افزایش
قیمتها توسط نانوایی ها و کوچک کردن
قالب چانههای نان همچنــان در صدر

موضوعاتی است که نشان می دهد نان
قیمت واقعی ندارد؛ بنابراین نانوایان هم
از قبل همین نامتناسب بودن قیمتها
دچار سرخوردگی شده اند.
قیمت نان باید واقعی شود
به گفته رئیس اتحادیه نانوایان
قیمت نان باید واقعی شود و این مسئله
با متناسبســازی چانه نان و قیمت آن
رخ میدهد«:در حــال حاضر نانوایان با
کوچک کردن چانه ،قیمت نان را افزایش
دادهاند و امکان کوچک شدن آن بیش
از این وجود نــدارد .حتی با این اتفاق به
بافت نان ،بهداشت و کیفیت آن آسیب
وارد شده اســت و به عنوان کارشناسی
که ســالها در این حوزه فعالیت داشتم
توصیه میکنم هرچه سریعتر مسئوالن
در راستای واقعیسازی قیمت نان اقدام
کنند».قیمت نان از ســال  93با فراز و
نشــیب های زیادی روبهرو بوده است؛
به طوریکه در طی سال  93قیمت نان
تغییر چندانی نکرد و همین باعث شــد
که چانه ها کوچک و نحیف شــوند؛ این
در حالی اســت که دولت باز هم ترجیح
می دهد مانع افزایش قیمت نان شــود؛
سیاستی که به اعتقاد رئیس کانون صنایع
غذایی درست نبوده و باعث میشود به
بهداشــت غذایی مردم لطمه وارد کند.
حاال چهار سالی می شــود که نانوایان
نتوانســتهاند نرخگیری کنند و در حال
حاضر با کوچککردن چانه نان ،ســعی
در تامین افزایــش هزینههای حقوق،
دستمزد و حملونقل دارند؛ چراکه همه
هزینهها به جز قیمت آرد افزایش یافته و

تامین منابع مالی مورد نیاز در این شرایط
جز با کوچک کردن چانــه امکانپذیر
نیست .در این شــرایط در آذرماه سال
گذشته ،ســتاد تنظیم بازار ،نرخ نان را
افزایش داد؛ ولی با دستور رئیس جمهور
این مصوبه لغــو و بــه نانواییها اعالم
شــد که قیمتها به قبل برگردد .البته
برخی نانواییها بــه بهانههای کنجد و
دیگر افزودنیها ،قیمتهــای جدید را
به حالت سابق برنگرداندند.مرتضوی در
گفت و گو با ایسنا با اشــاره به اینکه در
گذشــته نیز هر زمانی که نانوایان تحت
فشــار بودند با تعامل با دولت وزن چانه
را کاهش میدادنــد و اینگونه افزایش
پنهان قیمتها را رقم میزدند ،اما دولت
باید نســبت به اصالح ایــن روند اقدام
کند ،در مورد قیمــت نانهای صنعتی

خاطرنشان می کند :در نانهای صنعتی
افزایش قیمتی صورت نگرفته اســت و
نانوایان سنتی از شرایط بهتری نسبت به
واحدهای صنعتی برخوردارند .قیمت نان
برای واحدهای صنعتی دو برابر نانوایان
سنتی رقم میخورد و علیرغم آرد گرانتر
برای نانهای صنعتی ،آنان توانستهاند
قیمت خود را به نانهای سنتی نزدیک
کنند.پیش از ماه رمضان امسال دوباره
مســئله افزایش قیمت نان مطرح شد و
در این زمینه برخی از مسئوالن از جمله
رئیس اتاق اصناف ایــران و مدیرعامل
شــرکت بازرگانی ایران اعالم کردند که
تصمیم گیری بــرای افزایش قیمت نان
به بعد از ماه رمضان موکول شــده است
اما در خردادماه سال جاری ،هیئت دولت
مصوبــهای برای تعییــن قیمت فروش

گندم بــه نانواییها و صنــف و صنعت
گذراند که توسط اسحاق جهانگیری -
معاون اول رئیس جمهور  -ابالغ شد.بر
اساس مصوبه نهم خردادماه امسال ،به
پیشنهاد وزارتخانههای جهاد کشاورزی و
صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل
 ۱۳۸قانون اساســی جمهوری اسالمی
ایران و مــاده  ۳۶الحاق برخــی مواد به
قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی
دولت قیمت فروش گندم موضوع یکی
از بندهای تصویبنامه  ۲۶آبان ماه سال
 ۱۳۹۳کماکان برای نانواییهای یارانهای
به ازای هر کیلوگرم  ۶۶۵۰ریال و برای
سایر متقاضیان از قرار هر کیلوگرم ۹۰۰۰
ریال (قیمت پایه عرضه در بورس کاال)
تعیین میشود.

بازار

کشاورزی

اقتصاد کالن

بین الملل

قیمتها در بازار خودرو
نزولی شد

اعمال تحریمهای جدید تأثیری بر
صادرات محصوالت کشاورزی ندارد

تورم ونزوئال از  ۸۲هزار درصد
گذشت

فروپاشی اقتصاد ترکیه نزدیک
است

ایســنا :رئیس اتحادیه صنف نمایشــگاهداران و
فروشندگان خودروی تهران از نزولی شدن قیمتها
در بازار خودروهای داخلی و وارداتی به دنبال اجرای
بســته جدید ارزی دولت خبر داد .سعید موتمنی
اظهار کرد :در چند روز اخیر قیمتها در بازار خودرو
نزولی شده است .وی با بیان اینکه در همین چند روز
قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین  ۱۸درصد
و خودروهای وارداتی نیز ۶درصد کاهش یافته ،گفت:
دلیل نزولی شدن قیمتها ،معرفی و اجرایی شدن
بسته جدید ارزی دولت است .رئیس اتحادیه صنف
نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران ادامه
داد:شاهدهستیمکهبااجرایبستهجدیدارزیدولت،
نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته که همین موضوع نیز
کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار را به دنبال داشته
است .وی افزود :البته تاکید میکنم که با وجود کاهش
قیمتها در بازار خودرو ،قیمت خودروهای داخلی و
وارداتی همچنان حبابی و غیرواقعی است.

باشگاه خبرنگاران :یک مقام مسئول گفت :اعمال
تحریمهای ثانویه تأثیر چندانی بر بخش کشاورزی
نخواهد داشــت .رضا نورانی رئیــس اتحادیه ملی
محصوالت کشاورزی ،درباره تأثیر اعمال تحریمهای
جدید بر میزان صادرات محصوالت کشاورزی ،اظهار
کرد :در طول ســالهای گذشته اعمال تحریمهای
ظالمانه با شــدت و ضعف در حوزه کشاورزی همراه
بوده اســت؛ بنابراین اعمال تحریمهای ثانویه اتفاق
جدیدی نیســت و تنها دولتمردان در این موقعیت
حســاس باید تصمیماتی اتخاذ کنند تا خدشهای
بر صادرات وارد نشــود و همچنان صادرات مویرگی
ادامه یابد .وی افزود :سفارش 20میلیارد دالری دوماه
گذشــته برای واردات بیانگر آن است که توجهی به
توســعه صادرات نداریم و این درحالی است که تنها
صادرات میتواند کشور را از بحران تحریمهای ظالمانه
دور کند یا بخشــی از هزینههای تحریم را کاهش
دهد.

شهر خبر :کنگره مخالفان ونزوئال اعالم کرد تورم
 12ماه منتهی به ماه ژوئیه به  ۸۲۷۶۶درصد رسیده
است.بافروپاشی اقتصادوابستهبهنفتونزوئال،ابرتورم
در این کشور با ســرعتی باورنکردنی رو به افزایش
است .از سه سال پیش تاکنون دولت نیکالس مادورو
انتشار آمار مربوط به نرخ تورم را متوقف کرده است.
در حال حاضر آماری که توسط کنگره تحت اختیار
مخالفان دولت منتشر میشود ،تنها آمار موجود از
نرخ تورم این کشور اســت .صندوق بینالمللی پول
پیشبینی کرده نرخ تورم این کشور تا پایان امسال
به یک میلیون درصد هم برسد .تورم تنها در ماه ژوئیه
۱۲۵درصد بوده که  ۳.۴درصد کمتر از تورم ماه ژوئن
است.نیکالسمادورو-رئیسجمهورونزوئال  -دستور
داده است تا چند روز دیگر پنج صفر از پول ملی ونزوئال
حذف شود ،هر چند به گفته کارشناسان این اقدام
کمکی به حل مشــکل ابرتورم این کشــور نخواهد
کرد.

ربیعی در جلسه استیضاح

منابع ،کفاف رسیدگی به همه
مشکالت را نمیدهد

سفره هایی که نحیف می شوند

ایرنا  :کمال قلیچداراوغلو رهبــر حزب جمهوری
خواه خلق مدعی شــد که نــرخ دالر در برابر لیر به
خاطر اجرای سیاســتهای غلط فردی روز به روز
در حال افزایش بوده و اقتصاد کشــور بــا ادامه این
روند در حال فروپاشی است .قلیچداراوغلو با انتشار
پیامی در حســاب شــخصی توییتر خود به شدت
از سیاســتهای حزب حاکم ترکیه انتقاد کرد و در
واکنش به افزایش نــرخ دالر در بــازار معامالت ارز
ترکیه نوشــت :در رژیم تک نفره ،برگزاری هر گونه
مناقصهای از قبیل ســاخت بزرگــراه ،پل ،عوارض
گذر از پلهــا و بزرگراههــا ،ســاخت فرودگاهها و
بیمارستانها با محوریت دالر انجام میشود و عامالن
این اقدامات در این رژیم فردی خود را نیز ملی گرا و
وطن پرست معرفی میکنند .وی تصریح کرد :امروز
کشور ترکیه از سوی حزب حاکم مدیریت نمیشود؛
شدن
بلکه توســط آنها در حال فروپاشــی و ویران 
است.

خودرو

خبر جدید پیروزبخت درباره استانداردهای ۸۵گانه خودرویی

منبع  :باشگاه خبر نگاران جوان

پارسیک  :عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی
مجلس از تالش برای تصویب نهایی طرح اصالح
قانون چک بــا هدف ســاماندهی اقتصادی خبر
داد .ابوالفضل ابوترابی عضو کمیســیون شوراها و
امور داخلی مجلس با انتقــاد از افزایش روزافزون
چکهای برگشــتی در کشــور ،گفت :متأسفانه
ما در ماه حدود  ۱.۵میلیون و در ســال بالغ بر ۱۷
میلیون چک برگشتی داریم که مبالغ آنها بیش از
 ۱۵۰میلیارد تومان است .نماینده مردم نجفآباد
در مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه با توجه به
مشکالتفعلیاقتصادیروندچکهایبرگشتیرو
به افزایش است ،افزود :دومین عامل تعدد پروندهها
در محاکم دادگستری موضوع چک بوده و اولین
عامل زندانیان غیر عمد هم به این موضوع مربوط
است .ابوترابی با تأکید بر اینکه پنجمین مانع بزرگ
کسب و کار در ایران و چهارمین عامل نقدینگی در
کشور چکهای برگشتی هستند ،تصریح کرد :در
حال حاضر  ۴۲درصد مبادالت پولی ما در کشور به
واسطه چک انجام میشــود ،از اینرو اصالح رویه
فعلی اهمیت بسیاری دارد .وی با بیان اینکه مسائل
غیراقتصادی به چک گره خورده است افزود :طرح
مورد بررسی در مجلس در خصوص اصالح قانون
چک به مدت ۶سال مورد کار مطالعاتی دقیق واقع
شده و سه کشور دنیا مانند فرانسه ،چین و سوئیس
مورد بررسی قرار گرفتهاند .این نماینده مردم در
مجلس دهم ،با تأکید بر اینکــه  ۷ماده از  ۲۲ماده
قانون چک در طرح جدید مــورد بازنگری جدی
واقع شده است ،تصریح کرد :پیش بینی این است
که بازار آشفته چکهای برگشتی تا  ۹۰درصد با
اجرای قانون جدید ساماندهی شود .وی ادامه داد:
طرح جدید دارای سه ویژگی بوده که اعتبارسنجی
یکی از آنهاست .

جهش دوباره قیمت نفت با نگرانی از تحریم نفت ایران

عکس  :فارس

به پیشنهادات رئیس دولت
اصالحات برای حل مشکالت
اقتصادی توجه کنیم

واردات کولرگازی و دستگاههای برودتی ممنوع شد

شهر خبر :رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پاســخ به اینکه با شرایط خاصی که صنعت خودرو طی سال
جاری با آن پیش رو شــده و پیشبینیهایی که این صنعت با توجه به تحریمهای پیش رو میشود و صحت این
مطلب که آیا از سازمان استاندارد درخواستی به منظور مدارا با خودروســازان جهت رعایت استانداردهای ۸۵
گانه خودرویی شده است یا خیر؟ بیان کرد :هنوز چنین مســئلهای از سوی هیچ بخشی به ما اعالم نشده است؛
اما سازمان استاندارد نیز جزیی از مجموعه دستگاههای کشور اســت و میدانیم که تحریم قطعات خودرو جزو
تحریمهای اولیه اســت و به تبع آن برای صنعت خودروسازی کشور مشــکالتی را ایجاد میکند .وی ادامه داد:
موضوعی که به آن تاکید داریم این است که علی رغم وجود مسائل و مشکالت پیش رو صنعت خودروسازی نباید
کیفیت خودرو را کاهش دهد و صحبتی نیز با سازمان استاندارد مبنی بر اینکه از مواضع خود کوتاه بیاید ،نشده
است .نیره پیروزبخت با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد نیز خود را با شرایط روز کشور منطبق میکند ،گفت:
به شرطی که خودروســازان تمام تالش خود را انجام دهند و به سمت رعایت استانداردهای  ۸۵گانه خودرو گام
بردارند ،در خصوص رعایت برخی اســتانداردها که رعایت ایمنی آنها ساده نیست ،میتوانیم تا یک سال به آنها
فرصت دهیم .پیروزبخت با بیان اینکه از تاریخ یکم دی ماه سال جاری سازمان ملی استاندارد فعالیت خود را به
منظور بازرسی استانداردهای  ۸۵گانه خودرویی آغاز میکند ،اظهار کرد :ممکن است بازرسی برخی استانداردها
تا ابتدای دی ماه ســال  ۱۳۹۸نیز به طول بینجامد و اگر مطمئن شویم که اگر خودرویی میتواند در طول مدت
زمانی بیشتری اســتانداردهای مربوطه را رعایت کند ،قطعا این فرصت در اختیار آنها قرار میگیرد .وی ادامه
داد :در خصوص رعایت اســتانداردهای  ۶۳گانه خودرویی که از ابتدای تیرماه سال جاری نیز اجرایی شد ،یک
مورد بود که اعالم شد میتواند تا ابتدای دی ماه سال جاری اســتانداردهای مربوطه را رعایت کند و این مسئله
با اخذ تعهد مورد قبول سازمان استاندارد واقع شــد و در زمان مقتضی قطعاً کنترل الزم در ارتباط با آن صورت
میپذیرد.

وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفت:
نمایندگانی که می خواهند به مشکالت مردم
رسیدگی کنند ،بدانند منابع ما کفاف رسیدگی
به همه مشکالت را نمی دهد.علی ربیعی که
روز چهارشــنبه در جلسه اســتیضاحش در
مجلس شورای اسالمی سخن می گفت ،اظهار
داشــت :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
همه ایرانیان سر و کار دارد و باید سر ریز مسائل
اجتماعی را تحمل کند؛ در حالی که خودش
ایجاد کننده آســیب اجتماعی نیســت .وی
اســتیضاح را حق نمایندگان مجلس دانست
و افزود :برای سومین بار در کمتر از یک سال
به مجلس میآیم که به لطف خدا دو بار رأی
اعتماد گرفتم .ربیعی خطــاب به نمایندگان
مجلس ادامــه داد :هر وقت کمیســیونی مرا
احضار کرد ،به آنجا آمدم و شــاهدی بگیرید
که کمیسیونی دعوت کرده باشد و من در آن
حاضر نشده باشــم .وی با اعالم اینکه برخی
نمایندگان به بهانه استیضاح به وی افترا زدهاند،
تاکید کرد که در جلســه اســتیضاح فقط به
محورهای استیضاح کنندگان پاسخ می دهد و
وارد مسائل دیگر نمی شود.ربیعی با طرح این
پرسش که «اگر من بروم و فقر و نوسانات ارز
درست شود ،می روم» تاکید کرد :استیضاح مرا
به حیثیت مجلس گره نزنید.وی با اعالم اینکه
اســتیضاح کنندگان در بیــان دالیل خود به
کلیات پرداخته اند ،پرسید« :اگر بروم معلوالن
خوشحال تر می شــوند ،کارگران وضعشان
بهتر می شود و بازنشستگان از معضالت عبور
می کنند ،حتما از ایــن وزارتخانه می روم».
ربیعی تصــرح کرد :من بیــش از همه در غم
بازنشستگان هستم؛ اما مگر جز  3200میلیارد
تومان ،منابع دیگری برای همسان سازی در
اختیار داشته ام که از آن استفاده کنم؟ همین
به حداقل رساندن فاصله حقوق بازنشستگان
نیز در دوره مــن انجام شــد .وی تاکید کرد:
میگویند این وزارتخانه بیمار و ناتوان است،
اما شما چه شاخصی از بیماری و ناتوانی ارائه
کردهاید؟ من بیشترین سفر استانی را داشته ام
و در هر استان  1200کیلومتر حرکت کرده ام.

صنعت
خبر خوش شریعتمداری

 ۱۰۵هزار تن کاغذ در حال
ترخیص از گمرک

تسنیم  :وزیر صنعت معدن و تجارت گفت :با
بررسیهایی که انجام شــده بیش از  ۱۰۵هزار
تن کاغذ از گمرکات کشــور در دست ترخیص
است.محمد شــریعتمداری افزود 35 :هزار تن
از محل گشــایشهای اســنادی یا حوالجات
سال جاری و بقیه از محل تامین اعتبار در سال
قبل تامین شده و همین طور بانک مرکزی در
جلسه کمیسیون فرهنگی قول داد که تمام ثبت
سفارشهای مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی که در بانک مرکزی منتظر تامین اعتبار
است تامین اعتبار خواهد شد.وی گفت :بسیاری
از آنها از طریق اعتبــاری که صادر کنندگان و
انجمنهای وارد کننده داشتند موانع برطرف
شده است و به محض گشایش اعتبار آنها نیز
به کشور وارد میشوند.وی گفت :هم اکنون این
محمولهها بیش از 100هزار تن در دست عرضه
در بازار است و مشکلی در خصوص عرضه به بازار
نخواهیم داشت.وی گفت :در جلسهای که دیروز
در کمیسیون فرهنگی مجلس بودیم یک بحث
درباره عمومات کاغذ اعــم از تولیدات داخلی و
بررسی موانعی که سر راه توزیع قرار دارد مورد
بررسی قرار گرفت که باید برای افزایش تولید
به داخل توجه ویژه ،مخصوصا درمسائل زیست
محیطی داشته باشــیم که طبیعتا یک مقدار
محدودیتهایی را جلوی پای ما میگذارد.وی
ادامه داد :به همین دلیــل از ظرفیت وارداتی و
سایر محصوالت جانبی در این خصوص بهرهمند
میشویم که رئیس کمیســیون فرهنگی نیز
حمایت خــود را از محصــوالت تولیدی اعالم
کردند .شریعتمداری در زمینه وضعیت فعلی
کاغذ نیز افزود :بر اســاس بسته ارزی که وجود
داشــت محدودیتهایی در بازار کاغذ بهوجود
آوردهبودکهیکسریسودجوییهاییدرهمین
زمینهاتفاقافتادوکمیسیونتنظیمبازارباحضور
تعزیرات حکومتی تحت نظارت وزیر دادگستری
تشکیل جلسه داد و تعیین قیمت برای فروش
کاغذ در بازار میزان  4100تومان در جلســه به
تصویبرسید.

