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آغاز حذف بي سروصداي يارانه بگيران ثروتمند
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ش�هروند| قانون هدفمن��دي يارانه ها با هدف 
اصلي هدفمند كردن يارانه هاي پرداختي از سوي 
دولت كه بارسنگيني بر دوش بودجه هاي سنواتي 
دارد به مرحله اجرا درآمد. ام��ا پس از اجراي 2 فاز 
از اين قانون و گذش��ت حدود 4 سال از آن مشكل 
هدفمند نبودن يارانه ها همچنان باقي است و اين بار 

به گونه ديگري خود را نشان داده است.
پي��ش از اجراي قانون هدفمن��دي اين انتقاد به 
بحث يارانه ها وارد بود كه يارانه ها به صورت مساوي 
ميان افراد جامعه توزيع مي شود و حتي كساني كه 
بيشتر مصرف مي كنند در نتيجه يارانه بيشتري هم 
مي گيرند. بر همين اساس نخستين فاز هدفمندي 
يارانه ه��ا از 28 آذرماه 1389 كليد خ��ورد. در اين 
قان��ون قرار بود ت��ا درآمدي ك��ه از افزايش قيمت 
حامل هاي انرزي به دست مي آيد صرف حمايت از 
واحدهاي توليدي و اجراي طرح هاي عام المنفعه 
شود. اما در عمل به جز يك بند، هيچ يك از بندهاي 
قانون هدفمندي يارانه ها اجرا نش��د. درواقع كاري 
كه انجام ش��د اين بود كه قيمت حامل هاي انرژي 
نظير بنزين، گازوييل، ب��رق، گاز، آب و... چند صد  
درصد گران ش��د و تم��ام درآمد به دس��ت آمده 
به اضافه بخش��ي از بودجه عمومي كش��ور صرف 
پرداخت يارانه نق��دي 45 ه��زارو 500 توماني به 

مردمي شد كه هر ماه بر تعداد آنها افزوده مي شد.
به طوري ك��ه در اواخ��ر عمر دولت ده��م تعداد 
كس��اني كه يارانه مي گرفتند از جمعيت كش��ور 
بيشتر شد. حال اين مش��كل با تمام ابعاد آن براي 
دولت يازدهم به ارث گذاشته شد و اجراي دومين 
فاز از قانون هدفمندي از ابتداي  سال جاري نيز آن 

را پيچيده تر كرد. 
ب��راي جلوگيري از روند اجرايي س��ال هاي قبل 
كه دس��تاورد چندان مثبتي براي كشور به همراه 
نداش��ته اس��ت، در قالب بودج��ه 93 نمايندگان 
مجلس دولت را مكلف كردند تا يارانه نقدي را تنها 
به نيازمندان واقعي بپردازد تا در كنار حل مشكالت 
كسري بودجه شديد هدفمندي كه به ماهانه  هزار 

ميليارد تومان مي رس��يد، با اختصاص بخش��ي از 
درآمدهاي قانون به ارتقاي نظام سالمت و بهداشت 
و درمان و تأمين اجتماعي گامي موثر براي حمايت 

از اقشار ضعيف جامعه برداشته شود.
بر همي��ن اس��اس دول��ت درروزه��اي پاياني 
فروردين ماه  س��ال جاري با دعوت مردم به انصراف 
داوطلبان��ه، ثبت نام مجدد از متقاضي��ان دريافت 
يارانه نقدي را برگزار كرد. ولي پس از 12 روز دوره 
ثبت نام هيچ يك از انتظارات دولت محقق نش��د و 
بيش از 95 درص��د از ايراني ها همچنان بر دريافت 
يارانه اصرار داش��تند و خود را محق دريافت يارانه 
دانس��تند. اس��تقبال كم ف��روغ م��ردم از انصراف 

داوطلبانه دولت را با چالش جديدي مواجه كرد.
دولت بايد با تكيه بر بانك هاي اطالعاتي محدود 
ك��ه هريك تنها بخش��ي از داده هاي م��ورد نياز را 
تأمين مي ك��رد، غي��ر نيازمن��دان را از نيازمندان 
جدا كند و در اين ميان حقي هم از كس��ي پايمال 
نشود. اين درحالي است كه قبل و در حين ثبت نام 
مس��ئوالن دولتي بارها از 45 بانك اطالعاتي خبر 
مي دادن��د كه دولت با اس��تفاده از آنه��ا به راحتي 

مي توانس��ت غيرنيازمندان را شناس��ايي و حتي 
براي آنها تا 3 برابر يارانه دريافتي جريمه هم درنظر 

بگيرد.
اما همان گونه ك��ه پيش بيني مي ش��د، يكي از 
نقايص بزرگ اقتصاد ايران، نب��ود بانك اطالعاتي 
كامل و جامعي اس��ت كه بتوان ب��ه آن تكيه كرد. 
بر همين اس��اس علي طيب نيا وزير اقتصاد اعالم 
كرد كه دولت تنها در شناس��ايي حدود 200 هزار 
غيرنيازمند مطمئن اس��ت. بدين ترتيب همچنان 
تكليف 75 ميلي��ون و 800 هزار نف��ري كه هرماه 
يارانه دريافت مي كنند، مشخص نيست كه آيا واقعا 
به اين يارانه نيازمندند يا به ده ها دليل ديگر خود را 

نيازمند معرفي كرده اند.
اكنون حدود 9 ماه از اج��راي قانون بودجه 93 و 
تكليف دولت براي پااليش يارانه بگيران مي گذرد 
ولي همچنان تقريبا كل مردم اي��ران هر ماه يارانه 
خ��ود را درياف��ت مي كنن��د. اما براس��اس گفته 
مسئوالن دولتي به نظر مي رسد اين وظيف قانوني 
درشرف اجراست. احمد ميدري معاون وزير تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي در همين زمينه در حاش��يه 

بيس��تمين نمايش��گاه مطبوعات و خبرگزاري ها 
در پاس��خ به س��والي درخصوص زمان آغاز حذف 
غير نيازمندان از فهرس��ت يارانه ها گفته است كه 
»شما از كجا مي دانيد كه حذف غير نيازمندان آغاز 
نشده است.« بنابراين به نظر مي رسد دولت حذف 
كساني را كه از غير نيازمند بودن آنها اطمينان پيدا 
كرده، آغاز كرده است. پيش از اين رئيس سازمان 
هدفمندي يارانه ها اعالم كرده بود كه با استفاده از 
3 شاخص كه اطالعات آن به طور كامل در اختيار 
دولت اس��ت مي توان ثروتمندان را شناسايي كرد. 
3 سفر خارجي در طول يك سال، مالكيت خودرو 
با قيمت ب��االي 60ميليون توم��ان و تملك واحد 
مسكوني باالي 500ميليون تومان شاخص هايي 
هس��تند كه مورد اس��تفاده احتمال��ي دولت قرار 

مي گيرد.
ع��الوه ب��ر اي��ن مع��اون وزير رف��اه از دس��تور 
رئيس جمهوری برای تش��كيل بانك شناس��ايی 
خانوارها ظرف 2 ماه خبر داده اس��ت. براساس اين 
دس��تور وزارت رفاه مامور شده است تا 2 ماه آينده 
دستگاه هايي را كه داراي اطالعات مفيدي هستند، 
به هيأت دولت معرفي كند تا از آنها در تكميل بانك 
اطالعاتي موردنظر استفاده ش��ود. البته آن طوري 
كه ميدري اع��الم كرده وظيفه اصلي شناس��ايي 
خانوارهاي غيرنيازمند بر عهده سازمان هدفمندي 
يارانه هاس��ت و وزارت رفاه تنها براي تشكيل بانك 

اطالعاتي موردنياز همكاري مي كند.
به گفته اين مقام مسئول درحين تشكيل بانك 
اطالع��ات خانوار حريم خصوص��ی مردم محفوظ 
است و از دس��تگاه ها به گونه ای اطالعات دريافت 
می كنيم كه وارد حريم خصوصی افراد نشويم. اما 
براساس اظهارات معاون وزير رفاه از بانك اطالعاتي 
كه در آينده تكميل خواهد شد، تنها براي شناسايي 
و حذف غي��ر نيازمندان از فهرس��ت يارانه بگيران 
اس��تفاده نخواهد ش��د و اين بانك در بس��ياري از 
طرح هاي ديگر دولت ازجمله بيمه تأمين اجتماعي 

و مشموالن آن نيز استفاده خواهد شد.

ش�هروند| چند روز پي��ش اظهارات اكبر تركان، مش��اور ارش��د 
رئيس جمهوری دوباره خبرساز شد آن هم وقتی می خواست از شرايط 
فعلی توليد و مزيت هايش و البته امكان رقابت آنها با خارجی ها بگويد. 
دبير ش��ورای مناطق آزاد و ويژه اقتصادی گفت: ايران در هيچ صنعتی 
به جز آبگوشت و قورمه سبزی برتری ندارد. گفته هايی كه به سرعت با 
واكنش به خصوص از س��وی بخش توليد و صنعت روبه رو شد. حاال او 
می گويد كه منظورش از اين اظهارات تضعيف توليد نبوده بلكه معتقد 
است برداشتن تعرفه ها بايد با برنامه ريزی صورت بگيرد. به گفته تركان 
اين جمله عين دفاع از توليد داخلی اس��ت چون با حذف تعرفه، توليد 

در مقابل هجوم واردات آس��يب خواهد ديد. او تأكيد كرد: همچنين با 
برداشته شدن تعرفه ها آسيبی گريبانگير كشور می شود كه همچون 
دولت های نهم و دهم شاهد اختصاص بخشی از بازار به كاالهای خارجی 
از جمله كفش، لباس زير و س��نگ كاش��ی ها بودي��م. او در مورد تردد 
خودروهای ويژه مناطق آزاد هم گفت: براساس مصوبه هيأت دولت در 
محدوده تعيين شده مجاز بوده و خارج از آن بايد توسط نيروی انتظامی 
برخورد شود در خوزستان نيز براساس مصوبه هيأت وزيران اجازه تردد 
خودروها تا اهواز صادر شده و خارج از آن تخلف محسوب می شود، اما از 
آن جا كه در خارج از مناطق آزاد عوامل برخورد و جلوگيری ارتباطی با 

مناطق آزاد ندارند و مسئوليت آن برعهده نيروی انتظامی است. مشاور 
ارشد رئيس جمهوری افزود: در صورت ايجاد بانك های ارزی در مناطق 
آزاد اين بانك ها پس اندازهای ارزی مردم را نگهداری كرده و سود ارزی 
می دهند. به گفته او بانك های داخلی چندين بار كوش��ش كردند اين 
كار را انجام دهند اما به دليل بدعه��دی كه با مردم انجام دادند فعال در 
موقعيت جلب اعتماد برای نگهداری پس اندازهای ارزی مردم نيستند. 
او گفت: اگر اين كار انجام ش��ود بانك های ارزی به نام آف ش��وربنك 
می توانند در مناطق آزاد ايجاد شوند كه اين بانك ها پس اندازهای ارزی 

مردم را نگهداری می كنند و سود ارزی می دهند.

تعرفهوارداتبابرنامهریزیحذفشود

مردم برای سپرده گذاری ارزی به بانک های داخلی اعتماد ندارند
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 نياز بيشتر به واردات گندم 
و تحقيق و تفحص از خودروسازان

ش�هروند| از البه الی آرش��يو اخبار اقتصادی، 
رخداده��ای مهم روز 24 آبان ماه در س��اليان پيش 
را برايتان گ��ردآوری كرده ايم: در اين روز در  س��ال 
92، خبر نياز بيشتر به واردات گندم روی خروجی 
برخی رسانه ها قرار گرفت. خبری كه نشان می داد 
با وجود چن��د  ميليون تن توليد گندم در كش��ور و 
حجم باالی واردات، باز هم نياز داخلی تأمين نشده 
اس��ت. البته كه نياز دوباره در 7 ماهه  س��ال 92 به 
دليل كاهش 50 درص��دی واردات اين محصول به 
كشور بوده است. در همين روز در  سال 91 اما يكی از 
نمايندگان مجلس از محورهای تحقيق و تفحص از 
صنعت خودرو  رونمايی كرد و گفت: موضوعاتی نظير 
بررس��ی هزينه های غيرضرور در خودروسازی های 
بزرگ كشور، تعامل خودروس��ازان و قطعه سازان و 
مباحث مربوط به قيمت و كيفيت ازجمله محورهای 
مهم اين تحقيق و تفحص است. ناگفته نماند نتايج 
تحقيقات چند س��اله نمايندگان مجلس از صنعت 
خودرو كه با مقاومت خودروس��ازان باالخره نهايی 
شد، چندماه پيش انتشار يافت كه نشان از تخلفات 

و نقاط ابهام فراوانی در اين صنعت داشت.

اقتصاد در چنین روزی

گزیده خوانی

تصمیماتجدیب�رایتغییرقیمتنان| 
جواد تقوی، رئيس س��ازمان حمايت از تصميمات 
جدی برای تغيير قيمت نان خبر داد و با اعالم اين كه 
هنوز بحث فاز سوم در ستاد هدفمندی مطرح نشده 
اس��ت، گفت: دولت تا به حال بار مالی قيمت نان را 
به  عهده گرفته است. او افزود: در رابطه با قيمت نان، 
آرد و گندم تا پايان  س��ال تصميم گيری خواهد شد 
چون اگر تغييری ايجاد شود بايد در بودجه يارانه های  

سال 1394 لحاظ شود.

   ط�الارزانت�رازای�ننمیش�ود| محمد 
كشتی آرای، رئيس اتحاديه كش��وری طالوجواهر 
تأكيد ك��رد: هم اكنون قيمت طال به كف رس��يده 
و ديگر كمت��ر از اي��ن رق��م نمی ش��ود. او كاهش 
40 درصدی قيمت جهانی ط��ال را موجب كاهش 
40 درصدی س��رمايه های مردم كشورهای جهان 
سوم و نفت خير دانست و گفت: االن با توجه به قيمت 
نفت و شاخص های اقتصادی قيمت طال به اين سطح 

رسيده است.

   سهمیههایسوختکمنمیشود| عليرضا 
فيض بخش، رئيس س��تاد مديري��ت حمل ونقل و 
سوخت گفت: قرار نيست سهميه سوخت كاهش 
يابد و تصميم گيری درباره چنين موضوعی به عهده 
ستاد هدفمندی يارانه هاست. وی گفت: خودروهای 
ديزلی تغيي��ر كالس پيدا كرده ان��د و اين خودروها 
پيش از اين در يك كالس دسته بندی می شدند و به 
هر كالس سهميه سوخت مشخصی تعلق می گرفت 
اما در ح��ال حاضر خودروهای ديزل��ی به 4 كالس 

طبقه بندی شده اند.

ش�هروند| در حوزه فناوری اطالعات اين روزها 
بحث داغ اول هوشمندس��ازی فيلترينگ اس��ت و 
بعد از آن س��رعت اينترنت؛ در هر دو مورد نيز دولت 
وعده هايی ب��ه قوه قضائيه و م��ردم داده اس��ت. در 
حوزه زمان اجرا، ظاهرا اهميت بيش��تر است چون 
ضرب االجل قوه قضائيه چند روز پيش به آخر رسيد. 
هرچند جزييات چندانی از چگونگی اجرا اعالم نشده 
اما دولت بايد هرچه س��ريع تر اين سيستم جديد را 
برای فيلت��ر راه اندازی كند؛ حتی اگ��ر توجه الزم به 

هزينه های راه اندازی آن نشده باشد.
بر اين اس��اس می توان گفت كه به صورت دقيق، 
هنوز معلوم نيست با چه فرآيند و موازينی قرار است 
دستور فيلترينگ اجرايی شود تا بگوييم فيلترينگ 
هوشمند ش��ده و از اين پس فيلتر برمبنای مفهوم 
اس��ت و نه كلم��ه! در تازه ترين اظه��ارات در جهت 
شفاف سازی هم واضح ترين توضيح درخصوص زمان 
اجرای اين طرح اعالم ش��ده اس��ت. محمود واعظی 
در حاشيه بازديدش از نمايشگاه مطبوعات از اجرای 
فيلترينگ هوش��مند س��ايت های اينترنتی در سه 
مرحله خبر داد و گفت: فاز اول اين پروژه از ماه آينده 
كليد می خورد. او با تأكيد بر اين ك��ه اين وزارتخانه 

محدوديتی برای هزينه در حوزه فيلترينگ هوشمند 
ندارد، افزود: دولت مصمم اس��ت وضع اينترنت را به 
نحوی بهبود بخش��د كه مردم بتوانن��د از اينترنت و 
ش��بكه های اجتماعی پيام رس��ان به نحو مطلوب و 

مناسب  استفاده كنند. 
اين گفته وزير احتماال می تواند به اين معنا باشد كه 
با فيلتر شدن بعضی شبكه های اجتماعی دسترسی 

به كل اين شبكه ها امكان پذير خواهد شد. 
محدودیتبرایسایتهایمخرب

واعظی معتقد اس��ت  دراين خصوص خانواده ها 
هم با دولت همراه هستند. به گفته او خانواده ها مانند 
دولت معتقدند ش��بكه های اينترنتی و سايت های 
غيراخالقی كه به كانون خانواده ها آسيب می رساند 
نبايد در دس��ترس عموم قرار گيرند بر اين اس��اس 
قصد داريم با اجرای طرح فيلترينگ هوشمند، تنها 

سايت های مخرب را مسدود كنيم.
او در تش��ريح جزييات طرح فيلترينگ هوشمند 
تأكيد كرد: در مرحله اول اين طرح كه از يك ماه ديگر 
اجرايی می شود به صورت هوشمند محتوای بخشی 
از سايت های اينترنتی مراقبت می شود. فاز دوم اين 
طرح از 3ماه بعد به اج��را درمی آيد و در نهايت در فاز 

سوم تا 6ماه آينده كل شبكه اينترنت تحت پوشش 
فيلترينگ هوش��مند قرار می گي��رد. او ادام��ه داد: 
فيلترينگ هوشمند به صورت كلی از »گيت وی« در 
سه مرحله انجام خواهد شد و ارتباطی به دسترسی 

كاربران نخواهد داشت.
اختصاصبودجهفیلترینگ

وزير ارتباطات و فناوری اطالع��ات با بيان اين كه 
نمی خواهيم برای عده ای متخلف همه را از استفاده 
از اينترنت محروم كنيم، اف��زود: فاز اول فيلترينگ 
هوش��مند ماه ديگر اجرايی می ش��ود و بنای ما در 
استفاده از اينترنت محدوديت نيست، بلكه صيانت 
است موضوع صيانت اجتماعی هم برای ما به عنوان 
دولت يكی از سياست های جدی محسوب می شود. 
واعظی ب��ر اين نكته ه��م تأكيد كرد ك��ه در وزارت 
ارتباطات اعتقاد ما بر اين اس��ت م��ردم نبايد برای 
استفاده از اينترنت و ش��بكه های اجتماعی دغدغه  
داشته باشند چون اينترنت امكاناتی در اختيار مردم 
قرار می دهد كه نمی ت��وان از اين امكانات صرف نظر 

كرد.
او با اشاره به بودجه 2 هزار  ميليارد تومانی وزارتخانه 
متبوع خود تأكيد كرد: حدود يك ماه است كه بخشی 

از بودجه را كه حدود 500 ميليارد تومان می ش��ود 
اختصاص داده اند و ما هم به س��رعت دنبال متمركز 
كردن اين رقم با اولويت اول روی شبكه ملی اطالعات 

و فيلترينگ هوشمند  هستيم.
قیمتهاچهمیشود؟

در م��ورد وعده هايی كه به مردم داده ش��ده يعنی 
درخصوص پهنای باند و سرعت اينترنت هم با بيان 
اين كه پنهای باند اينترنت در گذشته 500گيگابايت 
در ثانيه بود و طی  س��ال گذش��ته به 1300گيگا در 
ثانيه رس��يده، از افزايش اين پنهای بان��د به 2 هزار 
گيگابايت در ثانيه تا قبل از پايان  سال جاری خبر داد. 
او با بيان اين كه مردم در گذش��ته مدت طوالنی در 
نوبت استفاده از اينترنت قرار داشتند، اظهار داشت: 
با اقدامات به عمل آمده امروز هر فردی در هر كجای 
كشور می تواند به راحتی از اينترنت استفاده كند. او 
ادامه داد: در بخش هزينه استفاده از اينترنت نه تنها 
افزايش قيمت تعرفه نداريم، بلك��ه 20 درصد هم از 
تعرفه اس��تفاده از »ای دی اس ال« را كاهش داده ايم. 
وزي��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات اين را هم گفت 
كه هفته آينده در مورد تعرفه گ��ذاری »تری جی« 

تصميم گيری خواهد شد.

500میلیاردتومانبودجهبااولویتفیلترینگهوشمنداختصاصیافت

شروع فاز اول فیلترینگ هوشمند از یک ماه دیگر
پنهایباندامسالبه2هزارگیگابایتمیرسد

چند خط دلواپسی

جای خالی خدمات پس از فروش

طی س��ال های اخير بازار جهانی كاال دچار تحول 
عظيمی شده است. برخالف س��ال های دور، اكنون 
توليدكنندگان انواع كاال ب��ه محض فروش يك كاال 
از خود رفع مس��ئوليت نمی كنن��د. اكنون صاحبان 
صنايع تا آخرين مرحله كه همان استفاده كاال توسط 
مصرف كننده است، خريدار را همراهی می كنند و در 
صورت بروز مشكل يا خرابی كاالی مربوطه در كنار 
مصرف كننده هستند. در دهه های اخير ارايه خدمات 
پس از فروش به يك اصل غيرقابل تغيير تبديل شده  
و رقابت اصلی توليدكنندگان كاال بيش��تر به سمت 
اراي��ه خدمات پس از فروش بهتر و بيش��تر متمركز 
ش��ده اس��ت. درواقع توليدكنندگانی كه از كيفيت 
توليد خود مطمئن هستند، تا سال ها پس از فروش 
كاال را ضمانت كرده و معم��وال به صورت مادام العمر 
تأمين قطعات يدكی آن را برعهده می گيرند. اما اين 
موضوع در كشور ما چندان جانيفتاده است و برهمين 
اساس مصرف كنندگان برگه های ضمانتنامه كاالها را 
زينتی می  دانند كه هنگام بروز مشكل و نقص فنی به 
هيچ دردی نمی خورد. درواقع عملكرد ارايه دهندگان 
خدمات پ��س از فروش، مصرف كنن��دگان را به اين 
نتيجه رسانده اس��ت. توليدكنندگان با درج شروط 
كلی در ضمانتنامه های كاال هنگام لزوم ارايه خدمات 
به خريدار از مسئوليت شانه خالی می كنند و تفاسير 
مختلفی از ش��روط درج ش��ده ارايه می دهند. البته 
تعداد مع��دودی از توليدكنن��دگان با وف��اداری به 
مشتريان خود و اطمينان به كيفيت كاالی توليدشده 
به تعهدات خود پس از فروش نيز پايبندند و در عين 
ناباوری مصرف كننده عيوب احتمالی را برطرف يا كاال 
را تعويض می كنند. ولی متاسفانه اين رويه در ايران 
همه گير نشده است و خدمات پس از فروش به عنوان 
وظيفه ای كه ني��از به انجام ندارد تلقی می ش��ود.  با 
نگاهی به عوامل ش��كل گيری اين تلقی از خدمات 
پس از فروش بعد از آثار نهادينه نشدن فرهنگ آن در 
بين توليدكننده و مصرف كننده بايد به قدرت انتخاب 
كم مصرف كنندگان كاال اش��اره كرد. مصرف كننده 
برای خريد يك كاال در ب��ازار انتخاب های محدودی 
دارد كه گرانی كاالهای باكيفيت خارجی و برندهای 
مط��رح جهان��ی آن را محدودتر می كن��د. بنابراين 
خريدار يك كاال با توجه به وس��ع مالی خود مجبور 
به خريد كاالهايی می شود كه بدون خدمات پس از 
فروش قابل توجهی به فروش می رسد و توليدكننده 
پس از فروش ارتباط خود با خريدار را قطع می كند. 
اين در حالی اس��ت كه خدمات پ��س از فروش بايد 
از س��وی مصرف كنن��دگان به عنوان ي��ك مطالبه 
حقوقی و قانونی مط��رح ش��ود و از خريد كاالهايی 
كه در اين زمينه پايبند نيستند خودداری كنند اما 
قدرت انتخاب پايين مصرف كنندگان باعث ش��ده 
تا توليدكنندگان به خدماتی كه باي��د به خريداران 
كاالی خود ارايه كنند، بی توجه باشند. در اينجاست 
كه دستگاه های نظارتی بايد توليدكنندگان را وادار 
كنند تا به تعه��دات خود در زمين��ه خدمات پس از 

فروش عمل كنند.
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اکتشافمعدنباهمکاریروسها

 مجوز واگذاری معدن 
به همسر يک مدير دولتی لغو شد

مهدی كرباس��يان، مديرعامل ايمي��درو از لغو 
مجوز واگذاری معدن به همس��ر يكی از مديران 
دولتی با دس��تور وزير صنعت خب��ر داد و گفت: 
مشكل فاينانس چين هنوز برطرف نشده است. 
او افزود: س��ازمان ايميدرو پس از طرح پرس��ش 
يكی از نمايندگان مجلس در داليل واگذاری اين 
معدن به يك فرد، جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی 
طبق دستور معاون اول رئيس جمهوری را برگزار 
و نماينده اين س��ازمان هم در آن حاضر شد. وی 
افزود: خوشبختانه 2روز گذشته آقای وزير صنعت، 
معدن و تجارت دستور صريح لغو مجوز اين معدن 
را صادر كرده اند. كرباسيان از آغاز عمليات اجرايی 
اكتشاف معدن با حضور روسيه در كشور تا يك ماه 
آينده خب��ر داد و اف��زود: 7000كيلومترمربع در 
جنوب يزد و ش��مال كرمان پيش بينی شده كه 
اميدواريم در حوزه اكتش��اف مراح��ل نهايی آن 
ظرف يك م��اه آينده به اتمام رس��يده و عمليات 

اجرايی آن آغاز شود.

اتفاق روز

عدد خبر

عباس آخوندی وزير راه و شهرس��ازی با اش��اره به جزييات طرح زمستانی 
امسال، گفت: در  سال جاری برای بهسازی و رويه آسفالت حدود 8 هزار كيلومتر 
از راه های شريانی اقدام شده اس��ت. او با اشاره به اين كه نقطه به نقطه عاليم و 
موارد موردنياز در راه های شريانی مورد بازديد قرار گرفته و امكانات موردنياز 
برای آنها فراهم شده اس��ت، اظهار داشت: با اجرای طرح زمستانی، دولت هم 

مبلغ 200 ميليارد تومان را برای اين طرح تخصيص داده است.

ولی اهلل س��يف رئيس كل بان��ك مركزی از اب��الغ دس��تورالعمل پرداخت 
وام 50 ميليون تومانی مسكن تا يك ماه آينده به نظام بانكی خبر داد و گفت: پس 
از تدوين اين دس��تورالعمل ها در بانك مركزی، موضوع به شورای پول و اعتبار 
ارايه می شود و به دنبال تصويب آن در شورا، آيين نامه به بانك ها ابالغ خواهد شد.

۱
ماه

8000
کیلومتر

از راه ها بهسازی می شود

آينده ابالغ دستورالعمل پرداخت وام ۵۰ ميليون تومانی مسکن 
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