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آهنگ افزايش قيمت ها كند شد
بررسي جزئيات ش�اخص كاال و خدمات در دي ماه نشان مي دهد 
آهنگ افزايش قيمت ها در اين ماه نسبت به ماه هاي گذشته كند 
شده، اما قيمت گوشت قرمز و سفيد همچنان سير صعودي دارد. 
به گزارش »فارس«، نرخ تورم سال منتهي به دي ماه ۹۷ به 20/6 درصد 

و نرخ تورم نقطه به نقطه نيز به 3۹/6 درصد رسيد. 
بر اين اساس محاس��به قيمت ماهانه و نقطه به نقطه كاالها و خدمات 
به دليل آنكه با واقعيت هاي موجود در جامعه نزديك تر است، بررسي 
خواهد شد. جزئيات قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارها در سطح 
كشور در دي ماه نش��ان مي دهد كه آهنگ افزايش قيمت ها همچنان 

ادامه دارد، اما رشد آن نسبت به ماه قبل كند شده است. 
 باالترين ميزان افزايش قيمت نسبت به ماه قبل در بخش خواركي ها 
و آ شاميدني ها مربوط به گوشت قرمز و س��فيد است كه با ۹/8 درصد 
افزايش روبه رو بوده است.  در اين سرفصل خوراكي  ها 3/1 درصد و پس 
از آن محصوالت طبقه بندي نش��ده با 1/6 درصد افزايش يافته اند. در 
12 شاخص قيمت كاال و خدمات مصرفي بيان شده دخانيات 3 درصد 
كاهش يافته و به  رغم افزايش شديد ماه هاي آينده خبري از رشد نيست.  
»ش��ير، پنير و تخم مرغ«، »روغن ها و چربي ها«، »ميوه و خشكبار«، 

»سبزيجات« رشدي كمتر از يك درصد را ثبت كردند. 
شاخص پوش��اك و كفش نيز 2/ 2 درصد افزايش نش��ان مي دهد. در 
دي ماه مسكن با 1/ 1 رشد و آب ، برق و سوخت با 1/3 درصد افزايش 
يافته است.  شاخص مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري نيز 3/1 و هتل 
و رستوران 3/۷ رشد نش��ان مي دهد. بخش بهداشت و درمان نيز 0/2 

درصد افزايش دارد. 
........................................................................................................................

وزير اقتصاد: پوري حسيني استعفا 
نداده است

وزير امور اقتص�ادي و دارايي با بيان اينكه بن�ده فرصت نكرده ام 
موضوع ممنوع الخروجي پوري حس�يني را بررسي كنم، تصريح 
ك�رد: رئي�س س�ازمان خصوصي س�ازي اس�تعفا نداده اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، فرهاد دژپسند با اشاره به انتشار خبري مبني بر 
ممنوع الخروجي پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: از 
رسانه ها اين خبر را شنيده ام، اما همكاران بنده در وزارت امور اقتصادي 
و دارايي خبر ممنوع الخروجي پوري حسيني را پيگيري كرده اند كه اين 

خبر تكذيب شده است. 
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با بيان اينكه بنده فرصت نكرده ام 
موضوع ممنوع الخروجي پوري حس��يني را بررسي كنم، تصريح كرد: 

رئيس سازمان خصوصي سازي بركنار نشده و استعفا نداده است. 
اي��ن گ��زارش مي افزاي��د: پوري حس��يني ب��ه تازگ��ي در واكنش به 
ممنوع الخروجي اش در صفحه توييتري خود نوشته كه »ممنوع الخروجي 
براي من مجازات نيس��ت، همه جواني و عمرم را براي اعتالي نام ايران و 
آباداني كشورم صرف كرده ام و تا آخرين نفس براي رفاه و آسايش مردم 
خوب كشورم تالش خواهم كرد، ممنوع الخروج نيستم، خيالتان راحت، 
مسير اجراي دقيق و مقتدرانه قانون اصل 44 را همچنان با افتخار انجام 
مي دهم.«  اين در حالي است كه در چند روز گذشته تعدادي از نمايندگان 
از ممنوع الخروجي پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي خبر 
دادند و عنوان كردند كه دادستان و شعبه رسيدگي كننده به اين پرونده، 

دستور ممنوع الخروجي وي را صادر كرده است. 
........................................................................................................................

جزئيات كارت اعتباري مصالح ساختماني 
مشخص نيست

رئي�س س�نديكاي ش�ركت هاي س�اختماني اي�ران ب�ا بي�ان 
اينك�ه قيم�ت تمام ش�ده مس�كن در كش�ور گ�م اس�ت، گفت: 
س�اماندهي س�اخت و س�از در كش�ور ي�ك مأموريت حس�اس 
است؛ ساخت و س�از مس�كن در اختيار س�ازندگان با صالحيت 
نيس�ت و اف�راد غيرمرتب�ط ب�ه اي�ن صنع�ت وارد ش�دند. 
به گزارش »فارس«، منوچهر ملكياني فرد با اشاره به اينكه سنديكاي 
شركت هاي ساختماني ايران قديمي ترين تشكل فني و مهندسي كشور 
است كه در س��اماندهي س��ازندگي ايران نقش تراز اولي داشته است، 
گفت: سازندگي و ساخت و ساز در هر بخشي نيازمند يك عشق است 
كه نمي ت��وان آن را رها ك��رد. بنابراين بايد از پايه گذاران س��نديكاي 
شركت هاي ساختماني كه سال تأس��يس آن به 1324 باز مي گردد، 

تشكر كرد. 
وي با بيان اينكه پس از جنگ جهاني دوم و رفع اشغال كشور به دليل 
نياز شديد كشور به س��اخت زيربناها و رفع نيازهاي اوليه مردم برنامه 
هفت ساله اول عمراني تهيه شد،  گفت: در سال 1328 و براساس مصوبه 
مجلس و آشكار شدن نياز به سازمان برنامه ريزي به صورت دائم دوران 
سازمان موقت برنامه به پايان رسيد و سازمان برنامه عماًل شروع به كار 
كرد، بنابراين مالحظه مي ش��ود كه تاريخ ثبت سنديكا كمي جلوتر از 
شروع برنامه عمراني اول و بيش از يكسال جلوتر از شروع به كار سازمان 
برنامه فعلي بوده اس��ت.  ملكياني فرد با بيان اينكه بايد به دورانديشي 
و مسئوليت شناسي جمعي از فرهيختگان پيشرو كه معتقد بودند كه 
ايران بايد به دست تواناي ايراني س��اخته شود، ارج نهاد گفت: افرادي 
كه اين سنديكا را با هدف هم انديشي، ايجاد رقابت سالم و ايجاد ضوابط 
دقيق در امر احداث كه طرح ها ماندگار باشند و نهايت افزايش بهره وري 
در صرف هزينه ها را پايه گذاري كردند و اين مهم را از طريق باالترين 
كيفيت در اجراي كوتاه  كردن زمان اجرا قيمت تمام ش��ده متناسب و 

شفاف پايه گذاري كردند، همواره درود فرستاد. 
به گفته وي سنديكاي شركت هاي ساختماني 30 سال قبل از انقالب 
بي وقفه در س��اخت زيربناهاي كش��ور بخش خصوصي را حول محور 
منافع ملي هدايت،  حمايت و نظارت كرد و 40 سال پس از انقالب نيز با 
تالشي مضاعف به دليل دشواري هاي ناشي از جنگ تحميلي و حذف 

اقتصادي پرچمدار ساخت زيربناهاي كشور بودند. 
رئيس سنديكاي شركت هاي ساختماني ايران در پاسخ به سؤال خبرنگار 
فارس كه پرسيد، ساخت و ساز در كش��ور به ويژه در بخش مسكن از 
ساماندهي الزم برخوردار نيست و چرا به رغم سهم ۹0د رصدي بخش 
خصوصي در ساخت و ساز دولت ها هيچ گاه در تصميم گيري ها بخش 
خصوصي را مش��اركت نمي دهند، گفت: قيمت تمام شده مسكن در 
كشور گم است و از آنجا كه ايران يك كشور زلزله خيز است، اما به وضوح 

شما كمترين آسيب را در پل ها و جاده ها مي بينيد. 
وي با بيان اينكه س��اختمان هايي كه با كمك سنديكاي شركت هاي 
س��اختماني س��اخته ش��ده اند در زم��ان زلزل��ه كمترين آس��يب را 
ديده اند، گفت: متأس��فانه اكثر تصميم گيري هاي دولتي بدون حضور 
بخش خصوصي صورت مي گيرد و پشت درهاي بسته براي آن بخش 

تصميم گيري مي شود.
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نامه انتقادي 40 نماينده به رئيس ديوان محاسبات 

ادامه فعاليت متهمان گمركي در مناصب حساس
قاچاق ساالنه 10 ميليارد دالري كاال و ارز بسياري از فعاالن اقتصادي را راهي زندان مي كند

تبعات طرح تخصيص بنزين براي هر ايراني
هم اكنون مصرف روزانه بنزين 110 ميليون ليتر است كه يكي از مهم ترين 
عوام��ل افزايش مص��رف، افزايش قاچاق اس��ت. از اي��ن رو، مجلس طرح 
سهميه بندي بنزين را به جريان انداخته است كه بر مبناي آن به هر ايراني 
يك ليتر اختصاص مي يابد و افراد مي توانند در قالب سامانه اي بنزين مازاد 
خود را با قيمت توافقي مبادله كنند؛  قيمتي كه احتماالً نزديك به قيمت فوب 

خليج فارس نزديك تر خواهد شد. 
اس��تدالل محكم اين طرح اس��تفاده حداكثري دهك هاي ب��اال از يارانه 
مستقيم بنزين است، در حالي كه دهك اول هيچ بهره اي از يارانه مستقيم 

آن نمي برد. 
بهره بيش از 12 برابري ثروتمندترين قشر جامعه نسبت به كم درآمدترين از 
قيمت هاي فعلي بنزين و گازوئيل انگيزه اصلي اين طرح است و مجلس در 
تالش است تا از راه فروش سهميه بنزين، امكان كسب درآمد براي خانوارهاي 

كم درآمد و افرادي كه مالك خودرو نيستند، فراهم كند. 
فارغ از چرايي افزاي��ش بهره متموالن از بنزي��ن و گازوئيل به خصوص در 
سال جاري كه در نتيجه افزايش عامدانه نرخ ارز از سوي دولت محقق شده 
امروز ارائه چنين طرح هايي نشانه اي واضح و مبرهن از ناكارآمدي دولت در 

سياستگذاري تخصيص منابع است. 
 دولت و مجلسي كه خود مخالف هدفمندي يارانه ها با شيوه قبلي بود اكنون 
همان رويه را در بحث انرژي پيش��نهاد داده و قصد دارد تا اختيار توزيع و 

بازتوزيع منابع حاصل از درآمد سوخت را به مردم واگذار كند. 
البته نگارنده در شرايط كنوني كه اقتصاد تحتف شار تحريم هاي ظالمانه 
است، مخالف كامل اين طرح نيست با اين حال دولت و مجلس بايد بدانند كه 
آنچه پايه و اساس استدالل چنين طرحي است، يارانه هاي آشكار تخصيصي 
و حجم باالی قاچاق است و تبعات بسياري دارد كه در نگاه اول خيلي قابل 

رؤيت نيست. 
بدون ش��ك در طرح تخصيص بنزين به هر نفر يارانه هاي پنهان فعلي در 
حوزه حمل و نقل ناديده گرفته شده است. به عنوان مثال وقتي قيمت بنزين 
تمام شده براي دهك اول سه برابر ويا بيشتر شود با حقوق ماهانه 16 ميليون 
توماني چندان فشار قابل توجهي به آنها وارد نمي شود. اين در حالي است 
كه هزينه حمل و نقل تحميلي به دهك هاي پايين كه در محدود ۷00 هزار 
تومان درآمد دارند، سهم بسيار بزرگي در سبد هزينه اي را به خود اختصاص 

خواهد داد. 
تحميل افزايش قيمت بنزين و گازوئيل از طريق افزايش قيمت تمام شده 
نهادهاي كاال و قيمت نهايي كاالها از يك سو و افزايش هزينه حمل و نقل 
در سبد خانوارهاي دهك هاي پايين نكاتي است كه در طرح مذكور براي 
آن چاره اي انديش��يده نشده اس��ت. به اين معضل بايد افزايش هزينه ها و 
تحت الشعاع قرار گرفتن صدها هزار نفر شاغل در حمل و نقل شهري را نيز 
افزود. بنابراين طرح مذكور بايد با حساسيت بيشتر و در نظر گرفتن همه 
جوانب آن مدنظر قرار گيرد و گرنه اين طرح به نوعي تغيير حالت يك معضل 

به معضالت جديد خواهد بود. 
 درباره افزايش قاچاق به سطح حدود 11 ميليون ليتر روزانه نيز مي توان با 
جدي گرفتن نظام سهميه اي آن را كاهش داد نه آنكه با تخصيص روزانه يك 
ليتر به هر نفر در عمل مسير را براي قاچاق سوخت فراهم كرد. به خصوص 
كه در يك نگاه ميان مدت حتماً تحريم ها برداشته خواهد شد،بنابراين حق 
ايجاد شده درباره تخصيص روزانه يك ليتر براي هر ايراني خود مانعي براي 
تخصيص بهينه منابع در آتي خواهد بود.  همچنين در اين طرح از آنجايي كه 
هنوز ما يارانه بگيران خارج نشين داريم و نتوانستيم آنها را حذف كنيم، هيچ 
تضميني وجود ندارد كه تخصيص بنزين با اين شيوه باز هم دچار انحرافات 
عجيب و غريب شود و حجم زيادي بنزين و گازوئيل به نام عده اي در اختيار 

افراد خاص قرار گيرد كه سال ها بعد متوجه آن بشويم. 
در واقع اگر شرايط فعلي كشور را گذرا فرض كنيم بايد بدانيم كه درآمدهاي 
ناشي از انرژي در كشور در نهايت بايد توسط دولت به بهبود شرايط در حوزه 
حمل و نقل درون ش��هري و جاده اي منجر ش��ود، مگر آنكه همان طور كه 
در باال اشاره شد به اين نتيجه رسيده باشيم كه دولت هاي موجود توانايي 
تخصيص بهينه منابع را ندارند و در وظايف ذاتي خود در حوزه مقابله با قاچاق 

اهمال گر هستند. 

ورود مدعي العموم به تأخير پرداخت 
خسارت شركت هاي بيمه

دادس�تان عموم�ي و انق�الب مرك�ز اس�تان ي�زد طي يك دس�تور 
كتبي ب�ه معاون خ�ود در ام�ور اجراي اح�كام، در خصوص تس�ريع 
در وص�ول مطالب�ات مردم�ي از ش�ركت هاي بيم�ه تأكي�د ك�رد. 
به گزارش »ايلنا«، علي اكبر شمس در اين دستور كتبي آورده است: بايد به 
محض وصول پرونده به اجراي احكام با تعيين مهلت محدود، اخطار اجراي 
حكم به شركت هاي بيمه داده شود و در صورت عدم پرداخت ديه مصدومين 

از طريق قانوني نسبت به اخذ اين خسارت ها به صورت قهري اقدام گردد. 
وي تصريح كرد: با عنايت به وصول گزارشات متعدد مبني بر گاليه مندي و 
نارضايتي مراجعين در خصوص پرونده تصادفات و اينكه شركت هاي بيمه بعد 
از مكاتبه اجراي احكام با آنها، فرآيند زمان بري را تعريف نموده اند و مصدومين 
را پس از طي فرايند طوالني قضاي��ي در دادس��را، دادگاه بدوي و محاكم 
تجديد نظر، دوباره به مراجع بهداشتي، درماني و بيمارستان ها، اورژانس و 
پزشكي قانوني احاله مي كنند و اين رويكرد و دادرسي بيمه اي موجب اعتراض 
مردمي و اطاله فرايند اجرا شده است، بر حسب وظيفه ذاتي دادسرا و اجراي 
احكام بايد نسبت به رفع اين موانع و رساندن سريع تر حقوق مردم به آنها اقدام 
ويژه صورت گيرد.  اين مقام قضايي در ابالغ دستور خود، پذيرش ادعاهايي از 
جمله احتمال صحنه سازي و تشكيك در ميزان و نوع صدمات در واحد اجراي 
احكام را فاقد وجاهت دانست و تأكيد كرد: اين ادعا ها و مباحث نبايد مانع 
اجراي سريع احكام شود؛ شركت هاي بيمه صالحيت تفسير آراي دادگاه ها را 

نداشته و نبايد مورد توجه مجموعه اجراي احكام قرار گيرد. 
........................................................................................................................

ارائه 2 طرح براي تنظيم بازار به سران 3 قوا
مس�ئول بس�يج اصناف، بازار و فع�االن اقتصادي كش�ور اعالم 
كرد كه ط�رح توزيع كااله�اي اساس�ي و ارزاق عموم�ي در اتاق 
اصناف و اتاق بازرگاني تصويب شده، به س�ران سه قوا آن را ارائه 
كرده ايم و براي اج�راي آن در انتظار تصويب اين طرح هس�تيم. 
به گزارش »ايسنا«، غالمرضا حسن پور در حاشيه نشست هيئت رئيسه اتاق 
اصناف ايران اظهار كرد: طرح توزيع كاالهاي اساسي و ارزاق عمومي را در اين 
جلسه بررسي و تصويب كرديم كه البته پيش از اين در اتاق بازرگاني ايران هم 
تأييد شده بود و براي اجرا در انتظار تصويب آن هستيم؛ چراكه بعضاً مشاهده 
مي شود دولت بودجه و اعتبار الزم را براي تأمين كاال اختصاص داده  و كاال 
تأمين شده است، اما توزيع آن درست انجام نمي شود. بنابراين اين طرح را به 
سران سه قوا ارائه كرديم و اميدواريم براي اجرا به تصويب برسد.  وي افزود: هم 
اكنون بحث هايي مطرح مي شود كه دولت مقادير زيادي از يك كاال را به يك 
استان تحويل مي دهد، اما در توزيع به دست مردم نمي رسد كه در اين طرح 
يك سيستم الكترونيكي تعبيه كرده ايم تا هر كسي به حق خودش برسد و 
امكان سوءاستفاده وجود نداشته باشد.  حسن پور در پاسخ به سؤال خبرنگار 
ايسنا مبني بر اينكه معاون بازرگاني وزير جهاد كشاورزي يكي از عوامل گراني 
گوشت قرمز را واسطه هاي بيش از حد و دست به دست شدن اين محصول 
پروتئيني مي داند، گفت: در اين طرح همين كار را انجام داده ايم و واسطه ها را 
حذف خواهيم كرد؛ چراكه واحد صنفي بايد با نظارت اتاق اصناف كاال را توزيع 
كند و اگر اين طرح تصويب شود كه اميدواريم اين اتفاق بيفتد و نشانه هاي 

تصويب آن به وجود آمده است، مي توانيم بازار را كنترل كنيم. 

رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي و رئيس 
اتحاديه فروشندگان موبايل در واكنش به خبر 
آزاد ش�دن واردات گوشي مسافري مي گويند: 
واردات گوش�ي مس�افري از قب�ل آزاد بوده و 
تغيي�ري در روال موج�ود ايجاد نشده اس�ت. 
به گزارش »ف��ارس«، ديروز خبري از آزاد ش��دن 
واردات گوش��ي از دي ماه در رس��انه ها منتش��ر 
شده است. اين در حالي است كه طبق كسب اطالع 
فارس و بنابر آخرين اطالعيه هاي رسمي گمرك و 
كميته اجراي رجيستري واردات گوشي مسافري تا 

اين لحظه در جريان است. 
مهدي محبي، رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي 
و لوازم جانب��ي نيز در واكنش به خبر آزاد ش��دن 
واردات گوش��ي مس��افري گفت: واردات گوشي 
مسافري از قبل آزاد بوده و تغييري در روال موجود 
ايجاد نشده اس��ت؛ حتي آزاد بودن واردات گوشي 
مسافري باعث اعتراض ش��ركت هاي واردكننده 
رس��مي ش��د و معترض بودند كه واردات گوشي 
مسافري، واردات رسمي را بدون صرفه كرده است. 
ابراهيم درستي رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم 

صوتي، تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي هم در 
واكنش به نقل قولي درباره آزاد سازي واردات گوشي 
مسافري از دي ماه گفت: واردات گوشي مسافري 

آزاد بوده و اكنون نيز هست. 
وي در واكنش به نقل قولي درباره آزاد شدن ثبت 
سفارش گوشي موبايل گفت: ثبت سفارش گوشي 
موبايل مدتي پيش آزاد شده و واردكنندگان گوشي 
موبايل مي توانند از ارز حاصل از ارز صادراتي براي 

واردات گوشي استفاده كنند. 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه اين موضوع جديد 
نيست و پيش از اين اعالم شده، گفت: موضوع جديد 
نيست، اما تكرار اين موضوعات به اميدواري به بهبود 

اوضاع كمك مي كند. 
درستي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا قرار است 
از هفته آين��ده 600 هزار گوش��ي توقيفي عرضه 
ش��ود، گفت: طبق گفته مس��ئوالن گوشي هاي 
توقيفي بر مبناي ارز نيمايي محاس��به و توس��ط 
س��ازمان حمايت قيمت گذاري مي ش��وند و بايد 
توسط واحدهاي صنفي عرضه شوند، زيرا در شرايط 

اقتصادي فعلي مدتي است اوضاع آنها بد است. 

رئيس كان�ون بانك ها و مؤسس�ات اعتباري 
غيردولتي از كاهش هزينه چاپ، نشر و امحای 
اسكناس خبر داد و گفت: روزانه ۶0 ميليون 
تراكنش در نظام بانكي ايران به ثبت مي رسد. 
كوروش پرويزيان در گفت وگو با »مهر« با بيان 
اينكه پرداخ��ت الكترونيك، بدون ش��ك يكي 
از مهم ترين مس��ائل آينده ح��وزه بانكداري در 
دنيا اس��ت، گفت: در ايران نيز اگ��ر بخواهيم از 
پيشرفت هاي روز دنيا در صنعت بانكداري عقب 
نباش��يم، بايد مدل هاي درآم��دي و اقتصادي 
مناس��ب را براي تأمي��ن س��رمايه الزم، جهت 

حفظ كيفيت و ارتقاي س��طح خدمات تدوين 
و اجرا كنيم. 

رئيس كان��ون بانك ه��ا و مؤسس��ات اعتباري 
غيردولتي افزود: مهم ترين هدف��ي كه بايد در 
ارائه هر خدمت جديدي مدنظر قرار داد، كاهش 
هزينه و ساده سازي عمليات است؛ به اين معنا 
كه مردم بايد در حوزه خدمات پرداخت و بانك، 
خدمات را آسان تر و كم هزينه تر دريافت كنند،اما 
نكته مهم اين است كه كاهش هزينه ها نبايد با 
صفر كردن هزينه، يكسان قلمداد شود؛ چراكه 
منطق اقتص��اد و مصرف بارها ثاب��ت كرده  كاال 

و خدمت رايگان قطعاً دچار اس��راف و هدر رفت 
خواهد شد. 

وي اظهار داشت: همه ما زماني را به خاطر داريم 
كه مردم در صف مي ايس��تادند و سيم كارت با 
قيمت ۵00 هزار توم��ان پيش خريد مي كردند 
ت��ا بتوانند چند م��اه بعد خط خ��ود را دريافت 
كنند،ام��ا اكنون به س��رعت و در ع��رض چند 
س��اعت و با پرداخت حداكثر ۵0 ه��زار تومان 
هركسي مي تواند به سيم كارت دسترسي داشته 
باشد. پارسيان ادامه داد: دستگاه هاي پرداخت 
الكترونيك بايد بتوانند در استراتژي هاي راهبري 

خود، كاهش هزينه و ساده سازي بيشتر را براي 
خواس��ته هاي م��ردم در نظ��ر بگيرند، ولي اين 
اهداف با تعريف يك مدل درآمد- هزينه منطقي 
و اقتصادي قابل تحقق اس��ت و به همين خاطر 
هم پيشنهاد مهم بانك ها، اصالح نظام كارمزدي 

در اين حوزه است. 
وي تصريح كرد: ش��بكه بانكي كشور طي نيمه 
نخس��ت امس��ال حدود 1600 ميليارد تومان 
فقط بابت كارمزد تراكنش هاي خريد، پرداخت 
كرده است و اين هزينه فش��ار زيادي به بانك ها 

وارد مي كند. 

در حالي كه از شنبه ۲۹ دي ماه واريز ۲00 هزار 
تومان بس�ته حمايت غذايي به حس�اب هاي 
كارگران مشمول قانون كار آغاز شده، گزارش ها 
حاكي از آن اس�ت كه اين مبالغ به حساب هاي 
بخشي از كارگران واريز نشده و سامانه پيامكي 
#4*4* نيز كه براي آگاهي از علت عدم دريافت 
بسته حمايتي اطالع رساني شده و قرار بود روز 
دوشنبه فعال ش�ود، همچنان غير فعال است. 
به گزارش »ايسنا«، هفته گذشته سازمان برنامه و 
بودجه اعالم كرد كه مبلغ بسته حمايت غذايي را 
تأمين اعتبار كرده است. اين خبر كافي بود تا سازمان 
تأمين اجتماعي كه پيش از اين از كسري منابع براي 
توزيع بسته هاي حمايتي خبر داده بود به سرعت 
دست به كار شود و با در اختيار داشتن شماره هاي 
حساب مش��موالن قانون كار، وجه مورد نظر را به 
حساب ها واريز كند.  واريز وجوه بسته هاي حمايتي 
در حالي از روز شنبه آغاز شد كه تراكنش هاي مالي 
بانك مركزي امكان واريز مابقي وجوه را نداد و ادامه 

اين روند را به روز بعد موكول كرد. 
همه كارگران مش��مول قانون كار حت��ي اگر در 

بخش هاي خصوصي مشغول كار باشند، مشروط 
ب��ر اينكه بيمه پ��ردازي آنه��ا به س��ازمان تأمين 
اجتماعي بوده، دريافتي زير 3 ميليون تومان داشته 
و عضوي از اعض��اي خانواده آنها س��بد حمايتي 
دريافت نكرده باش��د، از كمك هزينه معيش��تي 
دولت بهره مند مي شوند.  در ليست بيمه شدگان 
تأمين اجتماعي نام كارگران ساختماني، كارگران 
فصلي، قاليبافان، زنبورداران و كارگران واحدهاي 
صنعتي مشمول قانون كار هم ديده مي شود. به گفته 
مقامات كارگري، بخش اعظمي از كارگران فصلي 
و ساختماني، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي 
نيستند، در حالي كه بيش از ساير گروه ها مستحق 

دريافت بسته حمايتي هستند. 
در حالي كه بناب��ر اعالم وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي 6/۵ ميليون كارگر مش��مول قانون كار، 
اعتبار مربوط به بس��ته حمايتي خ��ود را دريافت 
كردند، برخي گزارش ها حاكي از آن است كه يك 
عده از كارگران هنوز موفق به دريافت اين بسته ها 
نشده اند و اطالعيه سازمان تأمين اجتماعي شاهدي 

بر اين مدعاست. 

نارسايي در بسته حمايت غذايي واردات موبايل مسافري آزاد است

بانك ها ۱۶۰۰ ميليارد تومان كارمزد تراكنش  پرداخت كردند

در حال�ي ك�ه پي�ش از اي�ن انتقادهايي در 
رابطه با انباش�ت پرونده هاي بزرگ مرتبط با 
قاچاق كاال و ارز در ديوان محاس�بات مطرح 
ب�ود، 40 نماين�ده مجلس ش�وراي اس�المي 
در اي�ن رابط�ه نام�ه اي را ب�ه رئي�س ديوان 
محاسبات ارس�ال كردند، در بخش�ي از اين 
نامه به فعاليت تعدادي از مس�ئوالن گمركي 
متهم در مناصب حس�اس انتقاد شده است. 
به گزارش »جوان«، وج��ود قاچاق هاي بيش از 
10 ميليارد دالر در هر يك از كشورهاي جهان 
زنگ خطري ب��راي فعاالن اقتصادي به ش��مار 
مي رود، زيرا با ورود كاالي قاچ��اق به هر بازاري 
مي تواند بسياري از فعاالن اقتصادي را ورشكست 
و به دليل ناتواني در پرداخت ديون راهي زندان 

كند. 
اگر چه در كمال تعجب مركز آمار به عنوان مرجع 
رسمي تهيه و انتش��ار آمار در كشور برآوردي از 
حجم قاچاق كاال و ارز ندارد، اما آخرين آمارهاي 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاالو ارز از حجم قاچاق 
كاال و ارز بي��ش از 12ميليارد دالري در س��ال 
۹6 حكاي��ت دارد، حال وقتي س��خن از قاچاق 
بيش از 10 ميلي��ارد دالر در اقتص��اد دولتي و 
نفتي ايران مي ش��ود، مبحث س��ازمان يا فتگي 
قاچاق و يا خداي نكرده مش��اركت عامدانه و يا 
س��هل انگارانه و غيرعامدانه برخ��ي از مديران و 
كاركنان دس��تگاه هاي مرتبط با حوزه صادرات 
و واردات چون گمركات )ذي��ل وزارت اقتصاد(، 
سازمان توسعه تجارت ) مرجع ثبت سفارش كاال 
ذيل وزارت صمت(، سازمان بنادر و دريانوردي 
)شبكه حمل و نقل ذيل وزارت راه و شهرسازي(، 
ش��ركت انبارهاي عمومي ) پي��ش از اين ذيل 

گمركات بودكه به صندوق بازنشستگي كشوري 
ذيل وزارت كار انتقال يافت(، سازمان استاندارد 
و س��ازمان غذا و دارو ) مرجع تأييد كاال(، بانك 
مركزي ) متول��ي تخصي��ص ارز ارزان و تنظيم 
بازار ارز ( و برخي ديگر از دس��تگاه هاي اجرايي 
چون سازمان استاندارد و سازمان غذاو دارو )ذيل 

وزارت بهداشت( مطرح مي شود. 
  فعاالن اقتصادي قرباني قاچاق كاالو ارز 

با توجه به اينكه مدت ها اس��ت كه اقتصاد ايران 
حجم قاچاق��ش بي��ن ارقامي چ��ون 10 تا 2۵ 
ميليارد دالر در نوسان بوده است، حفره هايي كه 
از آن قاچاق كاال و ارز انجام مي گيرد بايد گرفته 
 ش��ود، زيرا به رغم ثروتمند ش��دن قاچاقچيان، 
بسياري از فعاالن اقتصادي سالمت كه به شكل 
رس��مي فعاليت داش��تند به دليل ورود كاالي 
قاچاق ارزان به بازار دچار مشكل در فروش كاال و 
ورشكستگي شدند و متعاقباً گاهي آنها به زندان 
هم افتادند از اين رو مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز 

امري ضروري به شمار مي رود. 
  تش�ريح ۹ بندي جزئي�ات پرونده هاي 

تعيين تكليف نشده قاچاق
محمد دهقان، نماينده مردم طرقبه و ش��انديز 
و عضو كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس در 
گفت وگو با »فارس«، از نگارش نامه 40 نماينده 
مجلس به ع��ادل آذر، رئيس ديوان محاس��بات 
كشور درباره قاچاق خبر داد. در بخشي از اين نامه 
آمده است، تعدادي از مسئوالن گمركي كه خود 
به لحاظ كيفري يا اداري متهم پرونده هاي مذكور 
هس��تند،  همچنان در مناصب حساس گمركي 
مشغول فعاليت مي باش��ند و عدم تعيين تكليف 
پرونده هاي آنها از پرونده هاي اتهامي مش��روح 

تهيه و براي اينجانبان ارسال شود. 
به گفته دهقان، 40 نماينده مجلس اين نامه را 
به امضا رسانده اند و در آن عملكرد ديوان درباره 

قاچاق مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. 
متن كامل اين نامه به شرح ذيل است: 

جناب آقاي دكتر عادل آذر 
رئيس محترم ديوان محاسبات كشور 

سالم عليكم؛ 
با احترام اسناد و مدارك واصله گواهي مي دهد 
ك��ه پرونده ه��اي چندين م��ورد اته��ام قاچاق 
س��ازمان يافته در طول چند سال گذشته در آن 
ديوان مطرح رسيدگي بوده لكن اثر آ نها به داليل 
نامعلومي تعيين تكليف نش��ده اس��ت. از جمله 

مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1- قاچاق 2 هزا ر كانتينر الكل خوراكي به مقصد 
ع��راق از مرز قصر ش��يرين كه در س��ال 13۹3 
توسط خود ديوان كشف شده است. متأسفانه در 
اين پرونده قاچاقچيان به صورت صوري اقدام به 
صادرات الكل از مقصد اه��واز و از طريق گمرك 
پرويزخان به عراق نموده ان��د و با اينكه صادرات 
اين اندازه از الكل به عراق توس��ط گمرك پرويز 
خان مورد تأييد رس��مي قرار گرفته اس��ت و به 
اصطالح مهر خروج زده شده است، لكن اين مقدار 
الكل از كشور خارج نشده و در داخل كشور توزيع 

شده است. 
2- پرونده قاچاق دو كانتينر ش��ال و روس��ري 
گم��رك ته��ران ك��ه از طريق معافي��ت جعلي 

ديپلماتيك وارد شده است. 
3- پرونده قاچ��اق ضايعات كريس��تال گمرك 
شهيد رجايي كه ظروف كريستال با ارزش را به 
نام ضايعات كريستال در قالب دهها كانتينر وارد 

كشور كرده اند. 
4- پرونده قاچاق ل��وازم يدكي قالبي در گمرك 
بوالخير بوشهر كه لوازم يدكي قالبي را به جعل 

مجوز استاندارد از گمرك ترخيص كرده اند. 
۵- پرونده ش��ركت تعاوني گم��رك ايران كه به 
صورت غيرقانوني ب��ا پول و پلمب هاي گمركات 
كش��ور را بدون مزايده ب��ه اين تعاون��ي واگذار 

كرده اند. 
6- پرونده قاچاق 18 دستگاه بيهوشي پيشرفته 
كه از طريق گمرك فرودگاه امام خميني با پته 
غيرتجاري بدون مجوز وزارت بهداشت ترخيص 

شده است. 
۷- پرون��ده تخفيفات س��ود بازرگاني گمركات 
بوشهر كه حدود 126 ميليارد تومان حقوق دولت 

را ضايع كرده اند. 
8- پرونده جع��ل ضمانتنامه هاي گمرك تهران 
كه منجر به دستگيري دهها نفر و تضييع دهها 

ميليارد تومان حقوق گمركي گرديده است. 
۹- پرونده پوزهاي قالبي مستقر در گمرك غرب 
تهران و تعدادي ديگ��ر از پرونده هاي تخلفاتي 
در س��ال هاي قبل تاكنون در ديوان مطرح بوده 
و هزاران ميليارد تومان حق��وق دولت از طريق 
قاچاق ضايع شده است و تاكنون براي آنها توسط 

ديوان رأي صادر نشده است. 
 تأسف آور اينكه تعدادي از مسئوالن گمركي كه 
خود به لحاظ كيفري يا اداري متهم پرونده هاي 
مذكور هس��تند همچنان در مناصب حس��اس 
گمرك��ي مش��غول فعالي��ت مي باش��ند و عدم 
تعيين تكلي��ف پرونده هاي آنه��ا از پرونده هاي 
اتهامي مشروح تهيه و براي اينجانبان ارسال شود. 

تسريع در ارائه گزارش موجب امتنان است. 
اسامي امضا كننده اين نامه بدن شرح است محمد 
دهقان، ابوالفضل ابوتراب��ي، جبار كوچكي نژاد، 
محمود ش��كري، مجتب��ي ذوالن��وري، محمد 
اس��ماعيل س��عيدي، جواد كريمي قدوس��ي، 
عليرضا علي بيگي، اكبر تركي، احد آزادي خواه، 
حميدرضا حاجي بابايي، حسن نوروزي، علي اكبر 
كريمي، سيدمحمدباقر عبادي، حسينعلي حاجي 
دليگاني، حس��ين حاتمي تخت��ي، حميدرضا 
فوالدگر، س��يدجواد حس��يني كيا، س��يدناصر 
موسوي الرگاني، عليرضا س��ليمي، حسينعلي 
شهرياري، غالمرضا شرفي، حسيني شاهرودي، 
محمد حس��يني تفرش، محمدابراهيم رضايي، 
سيدراضي نوري، احمد سالك، سهراب گيالني، 
نادر قاضي پور، عليرضا محجوب، امير خجسته، 
حميد بنايي، رضا شيران خراساني، محمدرضا 
صباغي��ان بافقي، فرهاد فالحتي،سيدحس��ين 
نقوي حسيني، هدايت اله خادمي، قاسم ساعدي، 

ناصري  نژاد، يحيي كمالي پور. 
در نهايت با توجه به نزديك شدن به پايان سال 
۹۷ داده پردازان اقتصاد ايران در انتظارند تا ببيند 
مركز آمار در سال جاري برآوردي از حجم قاچاق 
كاال و ارز ارائه بدهد، تا مشخص شود با توجه به 
رشد بهاي ارز در كشور از 4200تومان به بيش از 
10هزار تومان جه اتفاقي در حجم قاچاق كاال و 
ارز و قاچاق به شكل ورودي و خروجي مي افتد. 

  خبر

هادی  غالمحسينی
  گزارش   یک


