دوشنبه  19شهریور1397

شماره5269

۶

اقتصادی

کاهش  ۳۰درصدی قیمت خودروهای خارجی با آزادسازی واردات
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت :در صورت آزادسازی واردات ،به طور حتم قیمت
خودروهای خارجی تا ۳۰درصد کاهش خواهد یافت .به گزارش اقتصادآنالین ،مهدی
دادفر با آزاد شدن واردات خودرو ،اگرچه اوضاع به حالت قبل باز نمیگردد اما بیتاثیر
نیز نخواهد بود چرا که اگر روند واردات عادی شود یقینا تقاضایی که به صورت افسار
گسیخته برای خوردوهای وارداتی در بازار وجود دارد فروکش میکند.

گزارش

نیشخندصادرات
به بازار داخلی حبوبات

فعاالن صنعت بســته بندی حبوبــات اعالم
میکننــد که دالالن مشــغول خرید نخود از
کشاورزان و صادرات آن هستند و اگر این روند
ادامــه یابد در ماههای آینده بازار با کمبود این
محصول روبرو خواهد شد .فهرستی که تیرماه
امســال بانک مرکزی از دریافت کنندگان ارز
دولتی منتشر کرد ،نشان داد که  132شرکت
بخشی از منابع ارزی کشــور را صرف واردات
کاالهایــی چون حبوبات شــامل نخود ،لوبیا
چشم بلبلی ،لوبیا قرمز ،لوبیا چیتی ،عدس و
لپه کردهاند .این در حالی است که آمار وزارت
جهادکشاورزی از مصرف ســالیانه  760هزار
تن حبوبات شــامل نخود ،لپه ،عدس و انواع
لوبیا در کشور حکایت دارد و سرانه هر ایرانی
8.7کیلوگرم محاسبه میشود.
به گزارش ایرنا« ،حامد شیرپور» مدیرعامل یک
شرکت بسته بندی خشکبار و حبوبات که از
وضعیت بازار حبوبات کشور گالیه داشت ،اعالم
کرد :بخشــی از نخود مورد نیاز کشور از محل
تولید داخل و بخشی به عنوان کاالی اساسی با
ارز دولتی از محل واردات تامین میشود که به
دلیل اخذ نشدن عوارض گمرکی برای صادرات،
همان محصول وارداتی ،صادر میشود .پیش از
این بهای نخود ایرانی برای صادرات مقرون به
صرفه نبود و به همین دلیل تنها محصولی بود
که در بین حبوبات تعرفه  30درصدی صادراتی
نداشت.
این فعال حــوزه صنایع غذایــی افزود :طبق
آمار جدید گمرک ایــران ،روزانه بیش از هزار
تا  1500تن نخود از مرزهای کشور به مقصد
کشورهای همسایه صادر میشــود .عالوه بر
بارشهای بهاری امســال در غرب کشور که
سبب شد تا امســال تولید نخود کاهش یابد،
در هفتههای اخیر شاهد افزایش صادرات این
محصول هســتیم زیرا تغییر نرخ برابری ارزها
سبب شــده تا کشورهای همســایه از جمله
پاکستان ،عراق و افغانستان اقدام به خرید نخود
از ایران کنند.
شیرپور اظهار داشــت :بخش عمده تولیدات
کشــاورزان توســط خود آنها یا دالالن صادر
میشود و برای شرکتهای داخلی محصولی
باقی نمانده اســت که به صورت بسته بندی
شــده به بــازار عرضــه کنند .پیــش از این
هرکیلوگرم نخود خرمنی (نخود پاک نشــده)
 5600تا  5800تومان خریداری میشــد اما
اکنون به  7100تومان رســیده است .هر روز
100تا  200تومان به قیمت خرید نخود اضافه
میشــود و ممکن اســت تا چند ماه آینده با
کمبود این محصول در داخل روبرو شویم .وی
از مسئوالن خواست تا برای جلوگیری از خروج
این محصول از کشــور همانند دیگر حبوبات
عوارض صادرات برای این محصول وضع کنند
تا در ماههای آتی با کمبود این محصول در بازار
داخلی مواجه نشویم.
با این حــال «فرامک عزیز کریمی» مدیر کل
دفتر امور غالت و محصوالت اساســی وزارت
جهادکشاورزی در این باره توضیح داد :ساالنه
به طور متوسط  270هزار تن نخود در سطح
زیرکشــت  550هزار هکتار تولید میشود در
حالی که نیاز مصرفی کشور حدود 260هزارتن
نخــود و لپه اســت .بــه گفته وی ،پارســال
90هزارتن نخود به طور عمده وارد کشور شده
است.
این مســئول در وزارت جهادکشاورزی درباره
اینکه گفته میشــود به دلیــل بارندگیهای
امسال در غرب کشور تولید نخود کاهش یافته
است ،اظهار داشت :به دلیل بارشهای مداوم در
بهار و شیوع بیماری قارچی برق زدگی ،حدود
18درصد از تولیــد مزارعی که از ارقام اصالح
شده استفاده نکردند ،کاهش تولید داشتیم.
عزیز کریمی در پاسخ به اینکه گفته میشود
با وجود واردات این محصــول با افزایش نرخ
ارز طــی ماههای اخیر بخش عمــدهای از آن
صادر شده اســت ،گفت :صادرات و واردات در
ایران آزاد اســت و هر تاجری با توجه به صرفه
اقتصادی و شــرایط روز قادر به تصمیم گیری
است .وی درباره اینکه آیا احتمال کمبود این
محصول برای ماههای آینده وجود دارد ،افزود:
احتمال کمبود نخود در شرایط موجود وجود
ندارد و مردم نگرانی در این خصوص نداشــته
باشند.
«محمد آقاطاهر» رئیــس اتحادیه بنکداران
موادغذایی کشور نیز درباره وضعیت فعلی بازار
نخود گفت :اکنون کمبودی در بازار نخود نداریم
اما به دلیل افزایش روند صادرات این محصول،
ممکن اســت در ماههای آتی با کمبود مواجه
شویم .مصرف نخود کشور با تولید داخلی برابر
است و نیازی به واردات این محصول نداریم.
این مســئول صنفی تاکید کــرد :با این حال
در ســالهای اخیر در ابتدای فصل برداشــت
محصول ،دالالن و تجار ایرانی و خارجی اقدام
به خرید و صادرات این محصول میکنند و در
ماههای پایانی هر سال کشــور با کمبود این
محصول مواجه میشود تا جایی که مجبور به
واردات نخود بی کیفیت میشویم .اکنون تجار
عراقی در مزارع محصول نخود کیفی کرمانشاه
را با نازل ترین قیمتها خریداری و از کشــور
خارج میکنند.

خبر

صادرات برخی گروههای
کاالیی ممنوع شد

معاون توســعه صادرات ســازمان توســعه
تجارت ایــران از ممنوعیت صادرات برخی
کاالهــا به منظــور تنظیم بــازار داخلی و
حمایــت از دهکهای پاییــن جامعه انجام
گرفت ه اســت .به گزارش ایبِنــا ،محمدرضا
مودودی گفــت :چای ،انواع روغن خوراکی،
دانههای روغنی و روغن خام و پالم ،شــکر،
انواع شــیر خشــک صنعتی و اطفال و کره
در بست ه بندی باالی  ۵۰۰گرم،گوشت گرم
در فهرست مهمترین اقالم ممنوعه صادراتی
قرار گرفتهاند کــه این ممنوعیت به منظور
تنظیم بــازار داخلی و حمایت از دهکهای
پایین جامعه انجام گرفت ه است.
وی افــزود :ممنوعیت صادراتــی کاالها با
دو هدف صورت گرفته اســت؛ اولین هدف
از این تصمیم تنظیم بازار داخلی اســت و
در وهلــه بعــدی کاالهایی که مشــمول
ممنوعیت صادرات شدهاند اصوال قوت غالب
مردم بوده و در واقع کاالهایی هســتند که
مــردم به آنها نیاز اساســی دارند .علت این
ممنوعیت هم این اســت که به این کاالها
یارانه ویــژه تعلق گرفته و مــواد اولیه آنها
از خارج کشــور با ارز دولتی وارد میشوند
بنابراین اولویت این اســت کــه به مصرف
کنندگان ایرانــی مخصوصا افراد دهکهای
پایین تر جامعه تعلق گیرد.
وی ضمــن تاکیــد بر لــزوم اجــرای این
ممنوعیتهــای صادراتــی افــزود :رفــع
ممنوعیتهای صادراتی در شــرایط کنونی
میتواند رانت بزرگی برای همسایگان کشور
از نظر تجاری ایجاد کنــد .افرادی که برای
تجارت از کشــورهای همســایه وارد کشور
میشــوند کاالیی را که با ارز دولتی تامین
اعتبار شــده خریداری میکنند اما خارج از
مرز ایران با همان قیمت  ۸تا  ۹هزار تومان
به فروش میرسانند .بنابراین یکی از اهداف
ممنوعیتهای صادراتی جلوگیری از قاچاق
و همین رانتها برای خروج کاال از مرز ایران
بوده است.
مــودودی در ادامه تاکید کــرد :با همه این
ممنوعیتهــا هــم در حال حاضر شــرایط
بهنحوی اســت کــه الزم اســت مدیریت
صادرات را جدی گرفته و فضا را برای رانت و
قاچاق کاال مخصوصا کاالهای اساسی فراهم
نکرد .کاالهای اساســی ،دارو و هرآنچه با ارز
۴۲۰۰تومانی تامین اعتبار میشود مشمول
قانون ممنوعیت صادرات شدهاند.
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت
ایران از ممنوعیــت صادرات محصوالتی که
تولید داخلی به آنها احتیاج دارد نیز خبر داد
و تصریح کــرد :همچنین بعضی محصوالت
مثــل ضایعات کاغذ هم که مورد اســتفاده
کارخانههــای داخلی برای بســته بندی یا
مــوارد دیگر قــرار میگیرد بــا ممنوعیت
صادرات مواجه شدهاند ،چراکه کارخانههایی
که از این مواد برای بســته بندی یا مصارف
دیگر اســتفاده میکردند بــا کمبود مواجه
شــده بودند و الزم بود این کاالها به دست
تولیدکنندگان داخلی برسد تا صادر شود.

 2000تن تخم مرغ برای
تنظیم بازار ثبت سفارش شد

معاون امــور تولیدات دامــی وزارت جهاد
کشــاورزی گفت :کمبودی در زمینه تولید
تخم مرغ وجود ندارد در عین حال دو هزار
تن تخم مرغ برای تنظیم بازار ثبت سفارش
شــد و در صورت تالطم بازار به کشور وارد
میشود.
مرتضــی رضایی ،معــاون امــور تولیدات
دامــی وزارت جهاد کشــاورزی اظهار کرد:
ثبت ســفارش تخم مرغ انجام شده است و
در صورتی که بازار متالطم باشد برای تنظیم
بازار وارد خواهد شــد .کمبود تخم مرغ در
بازار وجــود نــدارد و واردات این محصول
تنها به منظــور تنظیم بازار اســت .میزان
ثبت سفارش انجام شده حدود دو هزار تن
اســت و بر اساس محاسبه قیمت تمام شده
در بازار عرضه میشود.
بنابراین گزارش قیمت هر شــانه تخم مرغ
 30عــددی در خرده فروشــیهای تهران
حدود  17هزار تومــان تا  18هزار تومان و
قیمت این محصــول در میادین میوه و تره
بار شهرداری تهران  13هزار و  800تومان
اســت .میزان عرضه تخم مــرغ در میادین
میوه و تره بار کافی نیست و در ساعت کمی
از روز این محصول برای عرضه وجود دارد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

فروش ارز مســافرتی از روز گذشته آغاز شد و یورو
با قیمت  ۱۴هــزار و  ۵۰۰تومان با ارائه مدارک به
متقاضیان پرداخــت گردید .به گزارش ایبِنا ،فروش
ارز مســافرتی در شعب منتخب بانک ملی با شرایط
و مدارک پیشــین و با نرخ جدید ،از دیروز در شعب
میرداماد ،اســکان ،مرکزی ،بازار ،امام حســین (ع) ،هفتم تیر،
اســتاد معین و کاشــف انجامشــد که البته با گذشت زمان و
بهتدریج ،تعداد این شعب بیشتر خواهد شد.

فروش ارز مسافرتی در بانکها آغاز شد

الزم به ذکر اســت ،ارز پرداختی به مسافران یورو
اســت و دالر بــه متقاضیان پرداخت نمیشــود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز
ی
مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق بانکها 
ملی ایران ،ملت ،سامان ،تجارت و پارسیان به نرخ
بازار بالمانع است که در حال حاضر بانک ملی به عنوان نخستین
بانک اقدام به پرداخت کرده است .بر این اساس بانکها مجازند
ی شــده و با تامین اســکناس از محل
از محل ارزهای خریدار 

منابع خود ،نســبت به فروش و پرداخت ارز مســافرتی به نرخ
بازار در سطح شــعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل
ط مســافرت هوایی ،ویزای کشــور مقصدـ
گذرنام ه معتبر ،بلی 
در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند اقدام کنند .همچنین
الزم اســت مدارک مزبور به منظور نظارت بازرســان بانک در
ســوابق نگهداری شــود و اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر
خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز معتبر
الزامی است.

جزئیات همکاری تازه تهران و دهلی نو در توسعه بندر چابهار

بندر چابهار ناجی نفت ایران میشود؟
هادی حق شناس :بنادر کشور قابل واگذاری نیستند

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :طی دو روز گذشــته،
خبری در فضای مجازی بارها بازنشر شد و انتقادات
بسیاری توسط کاربران به آن وارد گردید .عنوان این
خبر «توسعه بندر چابهار تا یک ماه آینده به هند
واگذار میشود» بود .بر این اساس ،عباس آخوندی،
وزیر راه و شهرسازی کشورمان گفت ،ایران طی یک
ماه آینده به موجب یک قرارداد موقت توسعه بندر
استراتژیک چابهار را به یک شرکت هندی خواهد
سپرد .وی که به هند سفر کرده گفت ،ما آماده ایم تا
بهره برداری بندر چابهار را در قالب یک موافقتنامه
موقــت که قبال با یک بندر هندی برای مدت یک
سال و نیم داشته ایم ،به شرکت هندی واگذار کنیم.
آخوندی پس از مالقات با همتای هندی خود گفت:
«مــا قبال یک گام رو به جلو برداشــته ایم .ما باید
یک کانال بانکی برای هند ایجاد کنیم که قبال این
کار را انجام داده ایم و خوشــبختانه طرف هندی
نیز به صورت رسمی این مسئله را پذیرفته است».
آخوندی همچنین گفت« :هند نیز یک کانال بانکی
خشــکی آسیای میانه (افغانســتان ،ترکمنستان،
ایجاد کرده که به تایید بانک مرکزی ایران رسیده
ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان و قزاقستان) به
است .طرف هندی در بندر چابهار سرمایه گذاری
آبهای آزاد است از اهمیت فراوانی برخوردار است
کرده و ما اکنون به سمت بهره برداری از بندر چابهار
و سازندگی و سرمایهگذاری فراوانی در آن صورت
پیش میرویم .تحویل بندر به شرکت هندی در طی
میگیرد؛ از جمله ساخت اسکله و افزایش گنجایش
یک ماه آینده انجــام خواهد گرفت .ما همه کارها
بارگیری کشتیهای اقیانوسپیما (در خلیج چابهار)
را انجــام داده ایم ».وزیر راه و شهرســازی ایران با
و ساخت راهآهن به سوی
توجه به تاثیر تحریمهای
آمریکا بر تجــارت نفت ،از منظر برخی ناظران ،توسعه همکاری آســیای میانــه و احداث
ابــراز امیــدواری کرد که ایران و هند در منطقه چابهار ارتباط فــرودگاه بینالمللی .این
راهی بــرای ادامه فروش مســتقیم به همکاری این کشور در بنــدر یکــی از مهمترین
نفــت ایران بــه هند پیدا حوزه نفــت دارد .در واقع به عقیده چهارراههــای کریــدور
شــمال-جنوب بازرگانی
شــود .وی با بیــان اینکه
این کارشناسان ،این همکاری میتواند
جهانی است.
تحریمها فروش نفت ایران
به هند را متوقف نخواهد موجب شود که هند بیشتر در مقابل بنــدر چابهــار همچنین
کرد افــزود« :طبیعتا این تهدیدها و فشارهای آمریکا برای عدم میتواند موجب تســهیل
مســئله بر تجارت میان خرید نفت ایران مقاومت کند
دسترســی هنــد بــه
کشورهای آسیای میانه و
دو کشــور تاثیــر خواهد
افغانستان شود و با توجه به استقرار چین در بندر
گذاشت ».اما این اظهارات آخوندی ،برای برخی از
گوادر پاکســتان ،که در فاصله  80کیلومتری بندر
مردم ناخوشــایند به نظر رسید و تا لحظه نگارش
چابهار قرار دارد ،موجب موازنه قوا میان هند و چین
این گزارش ،نظرات نقدگونهای نســبت به آن وارد
در این منطقه خواهد شد .فاز نخست بندر چابهار
میشود .برخی معتقدند که با توجه به مطرح شدن
ایران در دســامبر  2017با حضور حسن روحانی،
تجارت نفتی میــان ایران و هند ،از بندر چابهار به
رئیس جمهــوری ایران به بهره برداری رســید و
عنوان ابــزاری جهت تداوم این تجارت اســتفاده
یک مسیر اســتراتژیک جدید میان ایران ،هند و
شــده است و اجرایی شدن واگذاری این بندر مهم
افغانستان ایجاد کرد.
به هند از ماه آینده به موضوع بازگشت تحریمها و
تالشهای دوجانبه هند و ایران برای امکان واردات
> آغاز همکاری ایران و هند در چابهار
نفت ایران توسط هند بیارتباط نیست .در همین
الزم به ذکر است که خبر واگذاری بندر چابهار به
رابطه دولت هند در هفته جاری به شــرکتهای
هندیها از دو سال پیش مطرح شد و شهریورماه
پاالیشگاهی خود اجازه داد از نفتکشها و بیمههای
 ۱۳۹۵اکبر ترکان ،مشــاور وقت حسن روحانی و
ایرانی برای واردات نفت استفاده کنند .پیش از این
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران
شرکتهای پاالیشگاههای هندی موظف بودند برای
اعالم کــرد ،اداره بندر چابهار برای مدت معینی و
واردات نفت از نقتکشها و بیمههای هندی استفاده
مطابق با فرمولی به هندیها واگذار شــده است.
کنند در غیر این صورت مجوز واردات به آنها داده
ترکان گفته بود که توافق نامه واگذاری این بندر با
نمیشد .اکنون باید دید که بندر چابهار تا چه حد و
شرایط و مدت تعیین شده در سفر وزیر کشتیرانی
حدودی در اختیار طرف هندی قرار خواهد گرفت و
هند به تهران با وزیر راه و شهرسازی ایران به امضاء
آیا این موضوع لطمهای به تمامیت ارضی کشورمان
رسیده است.
وارد خواهد کرد یا خیر؟
پس از آن قرارداد همکاری میان ایران و هند برای
> اهمیت بندر چابهار
مدیریت و توسعه بندر چابهار پس از دیدار تاریخی
روسای بلندپایه دو کشــور به دعوت ناندرا مودی،
چابهار یکی از شــهرهای جنوب شــرقی استان
نخست وزیر هند از حسن روحانی ،رئیس جمهوری
سیستان و بلوچستان و تنها بندر اقیانوسی کشورمان
ایران ،در ماه مه سال  ۲۰۱۶میالدی صورت گرفت.
است که در کرانه دریای مکران و اقیانوس هند قرار
نخســت وزیر هند در این دیدار وعــده داد که در
دارد .لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشــتیهای
بندر شــهید بهشــتی چابهار  ۵۰۰میلیون دالر
اقیانوسپیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی است.
سرمایهگذاری خواهد کرد.
بندر چابهــار به دلیــل موقعیت راهبــردی ،که
پس از مالقات مودی و روحانی ،بیانیه مطبوعاتی
نزدیکترین راه دسترســی کشورهای محصور در

مشترکی منتشر شد که بند پنجم و ششم آن در
خصوص فاز یک بندر چابهار و امضای قرارداد موقت
عملیاتی شدن طرح توسعه این بندر بود.
هنــد همچنین اعالم آمادگی کــرد که برای بهره
برداری کامــل از ظرفیت چابهــار و اتصال آن به
افغانستان و آســیای مرکزی ،از توسعه خط آهن
زاهدان -چابهار حمایت کند .در بیانیه مشــترک
طرفین آمده بود که شرکت "ایرکن هند" و شرکت
"ساخت و توسعه زیربناهای جمهوری اسالمی" در
حال مذاکره برای تعیین گزینههای تامین مالی و
چارچوب زمانی پروژه هستند.
از ســوی دیگر باید گفت ،شکی نیست که چابهار
برای هندوستان اهمیتی سوقالجیشی دارد و نقطه
اتصال ایــن قدرت نوظهور اقتصــادی با بازارهای
هدفش در کشورهای آسیای میانه و در مراحل بعد
هم با شرق اروپا و منطقه قفقاز است.
هرچند هند برای اتصال به بازارهایش در آســیای
میانه و قفقاز ،از بنادر پاکستان هم میتواند استفاده
کند اما چابهار چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ
اقتصادی از بنادر پاکســتان بــرای هند باصرفهتر
و مطمئنتر اســت .بنابراین اهمیت ژئوپلوتیکی و
جغرافیایی بندر چابهار ایران موجب شده است که
هند برای توسعه و مدیریت این منطقه آزاد تجاری
سرمایه گذاریهای هنگفتی کرده و با ایران در این
خصوص همکاری کند.

پیمانکار تخلیه و بارگیری فقط یک ترمینال از بندر
چابهار برعهده یک شرکت هندی قرار گیرد و این
شرکت با تجهیزات و هزینه خودش ملزومات تخلیه
و بارگیری را فراهم کند».

>

بنادر کشور قابل واگذاری نیست

معاون سازمان بنادر افزود« :به عبارت سادهتر ،بندر
واگذار نشده ،بلکه پیمانکاری تخلیه و بارگیری به
اعتبار اینکه تجهیزات متعلق به شــرکت هندی
اســت واگذار شده است .در این راستا ارسال بار از
هند به چابهار و افغانستان یا از کشورهای دیگر به
افغانستان ولی توسط هند انجام خواهد گرفت یا بار
هند از افغانســتان به چابهار و هند خواهد رفت و
این تعریف صورت مسئله است ».حقشناس تاکید
کرد« :این مســئله اصال و ابدا ارتباطی با واگذاری
بنــدر چابهار نــدارد .ما طبق هیــچ قانونی ،هیچ
بندری را نمیتوانیم به هیچ کشور خارجی واگذار
کنیم .چون موج شکن ،اسکله و ...زیرساختهای
یک کشور هستند .واگذاری بندرچابهار مانند این
اســت که بگوییم فرودگاه مهرآباد به یک شرکت
خارجی واگذار شد .چنین چیزی محال است ،چون
زیرســاخت قابل واگذاری نیست .همچنین زمین
قابل واگذاری نیست ،هر چند بهرهبرداری از زمین
قابل واگذاری است».

> فقــط پیمانــکاری
تخلیه و بارگیری چابهار
به هند واگذار میشود

در عین حال ،مسئلهای
کــه اکنــون پــس از
تصمیم اخیر وزارت راه
و شهرســازی بیــش از
هر چیز مطرح اســت،
احتمال از دســت دادن
یکــی از بنــادر مهــم
کشــورمان است .جهت
بررسی ابعاد این مسئله
حســاس و حائز اهمیت توضیح آشنا مشاور رئیس جمهور درمورد ناشیگری خبرگزاری اصولگرا
باهــادی حقشــناس،
از منظر برخی ناظران ،توسعه همکاری ایران و هند
کارشناس اقتصادی و معاون سازمان بنادر گفتوگو
در منطقه چابهار ارتباط مستقیم به همکاری این
کردیم.
کشــور در حوزه نفــت دارد .در واقع به عقیده این
حقشناس در این راستا به آفتاب یزد گفت« :بندر
کارشناسان ،این همکاری میتواند موجب شود که
چابهار مثل همه بنادر ایران دارای پیمانکار تخلیه و
بارگیری اســت .ما  25اپراتور تخلیه و بارگیری در
هند بیشــتر در مقابل تهدیدها و فشارهای آمریکا
بنادر شمال و جنوب کشورداریم .قرار است انتخاب
برای عدم خرید نفت ایران مقاومت کند.

اعالم بخشی از جزئیات بستههای حمایتی دولت

افراد تحتپوشش کمیته امداد و بهزیستی۳۵هزار تومان میگیرند!

با تصمیم دولــت قرار بر این اســت که بهزودی
۹میلیون نفر از افراد تحتپوشش کمیته امداد و
بهزیستی ،بهازای هر نفر ۳۵هزار تومان کارت خرید
کاال دریافت نمایند ،اما جزئیات طرح دیگر حمایتی
دولت در دستور کار است.
به گزارش تســنیم ،علی ربیعی ،وزیر سابق رفاه
در  25اردیبهشــت ماه سال جاری از توزیع سبد
غذایی بــرای نیازمندان خبر داد و گفت :در چهار
چوب سیاستهای رفاهی دولت در بسته حمایت
غذایی ،توزیع اولین مرحله از سبد غذایی را در سال
 97آغاز کردیم که سیزدهمین مرحله توزیع سبد
غذایی بهشمار میرود.
وزارت تعاون اکنون میگوید :توزیع مواد غذایی در
ادامه سالهای قبل است و ارزش ریالی این سبد
 130هزار تومان برای خانوادههای کامل است که
شامل گوشت قرمز ،مرغ ،تخممرغ ،برنج ،حبوبات و
ماکارونی ،لبنیات ،روغن مایع و غیره میشود .افراد
میتوانند بهانتخاب خــود از هر میزان کاال به هر
میزانی که بخواهند دریافت کنند .سعی کردهایم
در این مرحله از توزیع سبد کاال آرامآرام بهسمت
گروههایی برویم که در نهادهای حمایتی ما نیستند.
ســهم هر نفر از افراد خانوار در این ســبد کاالیی
 35هزار تومان اســت ،بر این اساس کارت خرید
مشموالن این طرح بهمبلغ تعیینشده و بهتعداد
خانوار قابلیت شارژ و خرید دارد.

وزارت تعاون تأکیــد کرده که باید واحدهای تابع
و کلیه فروشــگاهها هماهنگی کافی را برای ارائه
خدمات به مشــمولین دریافت سبد کاال داشته
باشند .همچنین بهمنظور استعالم موجودی کارت
مشمولین از طریق دســتگاههای پوز مربوطه از
تراکنش 200تومانی اســتفاده شود .گفتنی است
کلیه فروشــگاهها بایستی بدون دریافت هیچ نوع
کارمزد نسبت به تحویل کاالی مورد نیاز مشمولین
بهارزش مجموع تراکنشهای انجامشده اقدام کنند.
شایان ذکر است شماره کارت مربوط به مشمولین
کمیته امداد امام خمینی(ره) تا اطالع ثانوی همان
شماره کارت یارانهبگیری سابق سرپرستان خانوار
خواهد بود .در همین راســتا چند روز گذشــته
انوشیروان محسنی بندپی ،سرپرست وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعی اعالم کرده بــود :بهزودی با
مشارکت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی بسته حمایتی اجتماعی تهیه میشود
تا آحاد جامعه بتوانند تحت پوشش حمایتهای
اجتماعی قرار بگیرند.
وی تأکید کــرده بود :در حال حاضــر با افزایش
قیمتها در جامعه روبهرو هســتیم که با بســته
سیاست حمایت اجتماعی دولت بهصورت جدی
پیگیری میشود که بنده شخصاً و هم معاونت رفاه
پیگیر آن هستیم.
امیرخسرو فخریان ،رئیس اتحادیه فروشگاههای

زنجیرهای نیز درباره بســته حمایتی افراد تحت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت :این طرح
در ادامه طرحی است که دولت چندین سال است
اجرا میکند .با اجرای این طرح ،کارتهای خرید
به نام سرپرستان خانوار شارژ شده و بهازای هر نفر
35هزار تومان به آن واریز میشود؛ اما خانوارهای
باالی چهار نفر بهازای هر نفر  30هزار تومان شارژ
صورت گرفته و بهازای هر نفر اضافه 10 ،هزار تومان
به مبلغ چهار نفر اضافه خواهد شد؛ بر این اساس
سقف درنظر گرفتهشده برای هر خانوار  130هزار
تومان است.
وی افزود :ارائه سبدهای کاالیی به اقشار ضعیف،
قب ً
ال هم انجام میشد اما با توجه به مشکالتی که
توزیع سبد کاالیی داشت ،تصمیم بر این شده که
کارت بانکی سرپرســتان خانوار ،شارژ نقدی شده
و برای خرید کاال از فروشگاههای زنجیرهای قابل
استفاده باشد .با تصمیم دولت ،قرار بر این است که
بهزودی  9میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته
امداد و بهزیســتی ،بهازای هر نفر  35هزار تومان
کارت خرید کاال دریافت نمایند.
اما طرح دیگری در دستور کار دولت است که طبق
اظهارات امیرخسرو فخریان هنوز جزئیات آن نهایی
نشده است.
انوشیروان محسنی بندپی درباره این طرح میگوید:
برنامه تأمین کاالی اساســی برای هشت دهک یا

تمامی افراد جامعه را با اعطای کوپن الکترونیکی در
دستور کار داریم .اعطای کوپن هنوز قطعی نشده
اما اجرای برنامههای حمایتی حتمی است.
همچنین محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و
بودجه نیز پیشتر گفته بود :برای حمایت از مردم و
جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره
مردم داشته دولت پنج بسته حمایتی از یک برنامه
مقابله با تحریــم را در این خصوص تعریف کرده
است .معاون رئیس جمهور با ابراز اینکه "نخستین
بســته مرتبط اســت با تأمین کاالهای اساسی و
داروی مردم که بهطور کلی میتوانیم تمام کاالهای
روزمره مردم را در این بخش دستهبندی کنیم"،
افزوده بود :در جلســه فوقالعاده ستاد اقتصادی
دولت که با مسئولیت رئیس جمهور تشکیل شد،
بهصورت نهایی این بسته تأیید و  13میلیارد دالر
برای  25قلم از کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم تا
پایان امسال اختصاص داده شد که دارو و نهادههای
کشاورزی هم در این مجموعه قرار میگیرد.
نوبخت با اشــاره به اینکه از حقوقبگیران باید با
توجه به مشــکالت اقتصادی که در جامعه وجود
دارد حمایت شود ،افزوده بود :بسته دیگری برای
حمایت از تولیدکنندگان داریم و همچنین بسته
حمایتی دیگری برای پیمانــکاران داریم که ابن
بستهها در دستور ستاد اقتصادی دولت است و در
قالب بخشی از برنامه مقابله با تحریم است.

