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دائمیشدن قراردادهای مخابرات روستایی
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اصرار مخابرات بر امضاي
قراردادهاي دائم مورد اختالف

ژاپن بهجاي ایران
نفتش را از عمان وارد کرد
 شــرکت فوجي ژاپن کــه پیشتر نفت ایــران را
خریداري ميکرد ،روز جمعه براي خرید نفت از عمان
از طریق مزایده اعالم آمادگي کرده اســت و ظاهرا با
پیشنهاد  ۲۰سنت باالتر در هر بشکه برنده این مزایده
شــده اســت.به گزارش فارس ،العربیــه اعالم کرد:
شرکت فوجي ژاپن که پیشتر نفت ایران را خریداري
ميکرد ،روز جمعه براي خرید نفت از عمان از طریق
مزایده اعــالم آمادگي کرده و ظاهرا با پیشــنهاد ۲۰
سنت باالتر در هر بشکه ،برنده این مزایده شده است.
ژاپنيها هرچند از ســوي آمریکا مجوز خرید نفت از
ایــران را دارند ،اما ترجیح دادند نفت خود را از عمان
وارد کنند.یک منبع گفت قیمت نفت خام عماني در
سطح بازار  ۱٫۳۰دالر در هر بشکه باالتر از قیمتهاي
پیشبینيشده براي نفت خام دوبي است.

لزوم بازارسازي منابع برداشتي
خسارت سیل از صندوق توسعه ملي
 رئیس بانک مرکزي در یادداشتي برنامه بازارسازي
منابــع برداشــتي تأمین خســارت ســیل از صندوق
توسعه ملي را اعالم کرد.به گزارش مهر ،عبدالناصر
همتي در اینســتاگرام خود نوشــت :نیاز به برداشت
از منابع صندوق توســعه ملي براي تأمین بخشي از
خســارتهاي سیل اجتنابناپذیر اســت؛ فروش این
منابع ،موجب عرضه بیشــتر ارز در بازار شده و منابع
ریالي الزم را تأمین ميکند .براي تســهیل این فرایند،
بانــک مرکــزي نقش ثباتســازي در بــازار را ادامه
خواهد داد و منابــع حاصل را صرف کنترل هدفمند
نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا خواهد کرد.بانک مرکزي
در ســال جاري بر تغییر ترکیــب ترازنامه خود )پایه
پولي( تأکید دارد .همزمان با کنترل اضافهبرداشــت
بانکهــا ،افزایش خالص ذخایــر ارزي بانک مرکزي
بــه دلیل تعدیل نرخها ،افزایش فروش ارز از ســوی
صادرکننــدگان و ...تحقــق خواهد یافت.این شــیوه
ميتواند منابع ریالي الزم را برای کارکرد بهتر اقتصاد
و رونق تولید از ناحیه رشــد پایه پولي فراهم کند.در
شــرایط حاضر ،افزایش نرخ سود کارکردي نتیجهای
جز افزایش هزینههاي تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه
بانکها نخواهد داشــت.قطعا کمک دولت در ارائه
منظم اوراق در بازار و شــکلگیري عملیات آن ،نتایج
خوبي را در سال جاري به دنبال خواهد داشت.

مسکن در اسفند
 ۹.۳درصد گران شد
 جدیدترین گزارش رســمي از بازار مسکن حاکي
از آن است که در اسفند  ۹۷قیمت مسکن نسبت به
ماه پیش از آن و ماه مشابه سال قبل ) (۹۶به ترتیب
 ۹.۳درصــد و  ۹۵.۵درصد افزایش یافته اســت.به
گزارش تســنیم ،مطابق آمار وزارت راه و شهرسازي
از بازار مسکن که در انتشار آن از آمار سامانه امالک
و مســتغالت اســتفاده شده در اســفند ماه امسال
متوســط قیمت هــر مترمربع آپارتمــان با افزایش
۹٫۳درصدي نســبت به ماه پیش از آن یعني بهمن
به ۱۱میلیونو  ۹هزار تومان رسیده است .در بهمن
ماه سال گذشته متوســط قیمت هر مترمربع واحد
مســکوني ۱۰میلیونو  ۶۶هزار تومان بود.بررســي
قیمت متوسط مســکن در اسفندماه سال گذشته با
اســفند سال  ۹۶حاکي از رشد ۹۵٫۵درصدي است.
در اسفندماه ســال  ۹۶هر مترمربع واحد مسکوني
پنجمیلیونو  ۶۲۸هزار تومان بود.

ﻋﮑﺲ :رﻫﺎ ﻋﺴﮑﺮىزاده

 شرق :مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با اشاره
به زحمات کارگزاران مخابرات روســتایی در سراســر
کشور که همواره مرکز توجه مدیریت شرکت مخابرات
ایران بوده است ،افزود :در راستای ارجگذاشتن به این
تالشهــا و کاهش دغدغههای این عزیــزان ،قرارداد
دائم تا زمان بازنشستگی با کارگزاران به امضا میرسد.
این جمله از ســوي مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
هرچند قدمي روبهجلو محســوب ميشود ،اما شائبه
این را به وجود آورده اســت که احتماال این شرکت بنا
دارد باز هم بر قراردادهاي بهظاهر دائميای که تنظیم
کرده ،تأکید و کارگزاران روستایي را از مزایا و رفاهیات
به بهانه بار هزینهاي محروم کند .این در حالي اســت
که هنوز مشخص نیست ۸۰۰میلیاردتوماني که دیوان
عدالت اداري براي جبران خســارت به آن اشاره کرده
است ،صرف چه خواهد شد؟ به گزارش روابطعمومی
و امور بینالملل شــرکت مخابرات ایران ،ســیدمجید
صدری افزود :در تهیه این قرارداد تالش شده با توجه
بــه صرفه و صالح کارگــزاران و با رعایت قانون کار و
آییننامه استخدامی شــرکت ،موارد درخواستشده
کارگزاران نیز تا جای ممکن در آن لحاظ شود .صدری
با تشــریح محدودیتها در منابع مالی شرکت و لزوم
ســرمایهگذاری در توســعه بخشهای مخابراتی در
ســطوح مختلف افزود :با وجود تمــام هزینهها و با
توجــه به ارزش و اعتبار ســرمایه انســانی کارگزاران
روســتایی برای شــرکت مخابرات ایران ،قرارداد دائم
بــا کارگزاران تهیه و تنظیم شــده اســت که افزایش
پرداختیهای ســال  ۱۳۹۸پــس از امضای قرارداد از
ســوی کارگزاران و تصویب شــورای عالی کار به این
کارکنان تعلق خواهد گرفت.

مرضیه امیری» :اینجا دیگه خونه من نیست .سرم رو به
هــر طرفش میچرخونم ،جای اشــیا و خودم رو قبل از
امــروز به یاد میآورم .هر قدمی کــه برمیدارم ،صدای
شلقوشلوق گلوالی میره تا ته جونم .لجن انگار مکش
داره ،پایم رو دودســتی چســبیده .ســهبار تمیز کردیم و
هربار ،باز آب باال میاد و همهجا بیشــتر نم میکشه .من
مــار ندیدم ،ولی شــنیدم تو خونه همســایه اومده بود.
حتما اینجا هم میاد .با دســت خالی و پای برهنه چطور
میتونم اینهمه لجن رو از اینجا بیرون ببرم؟ حاال بیرون
هم بردم ،کجا بریزم جز توی کوچه؟ از توی همین کوچه،
خودم باید بروم و بیام .این خونه باید تمیز بشه ،همهجا
بوی گند میاد«.
ورقهایشناسنامههایامدادیسیاهمیشود
اول از گلستان شروع شد؛ سیلی که کسانی نامش را
ســیل »مهربانی« گذاشتند و به قول محلیها شد جایی
بــرای عکسگرفتن و تبلیغ »مهربانی« ،اما برای مردمان
گنبد ،آققال و گمیشان تجربه »ازدسترفتن« بود ۲۳ .روز
بعد از آمدن ســیل به آققال و گمیشــان رفتیم .از آمدن
ســیل روزها گذشته و نام این دو شــهر را در میان اخبار
گم کردهایم .ماشینحســابهای نهادها برآورد میکنند
و خبــر میدهند» :هــزار و  ۹۰میلیــارد تومان به بخش
زراعی خسارت وارد شــد ۲۷۰ ،هزار هکتار از اراضی زیر
آب رفت ۱۰ ،هزار دام سبک و سنگین تلف شد ۳۰ ،واحد
صنعتی خسارت دید ۱۰ ،هزار واحد مسکونی آسیب دید
و شش نفر در سیل گمیشان کشته شدند«؛ خبرهایی که
البته ســخت هم جمعآوری شدهاند .مردم در اسکانها
میگویند از دست کســانی که »کارشناس« هستند و هر
روز یکــی از آنها میآید و ســؤالهای تکراری میکند و
یک جدول در شناســنامه امــدادی را پر میکند ،عاصی
شــدهایم .گرفتن این اطالعات باید بــه کار ما هم بیاید؟
چندبار تکرار کنیم .اســممان را ثبت میکنند و میگویند
برمیگردیم و ما منتظریم که برگردند.
شناســنامههای امــدادی یک ورق کاغذ پشــتورو
است .باالی صفحه نام و نامخانوادگی فرد نوشته شده و
در ادامه ،آدرس محل سکونت .این شناسنامهها هر روز
بعد از تحویل هرگونه کاال پر میشــود .شناسنامه دیگر
هم مربوط به خدمات بهداشــتی است؛ اینکه هر کس
در چند نوبت معاینه شــده ،اما این به معنای تشــکیل
پرونده ســالمت ،ســوابق بیمــاری و داروهای مصرفی
نیســت .عمال کارشناسانی که به محل اسکان میروند،
هرکدام یک فهرســت جداگانه برای خودشــان دارند و
همه اطالعات یکجا جمعآوری نمیشــود ۲۰.مدرسه
در آققال برای اســکان سیلزدگان آماده شده بود .ما به
مدرسه نبوت رفتیم .مدرسه نبوت برای برخی ششمین
محل اسکان بود؛ یعنی هر چندروز یکبار ،یکجا اسکان
داده شده بودند .این مدرسه تنها مدرسهای بود که مدیر
آن در روزهای ســیل در محل اســکان حضور داشت و
همــراه با گروههــای مردمی امدادرســانی میکرد ،اما
ســایر مدارس ،تحت سرپرســتی گروههای امدادرسان
رسمی مانند جمعیت هاللاحمر یا سپاه اداره میشدند.
روال مدیریت اســکان این مدارس اینطــور بود که هر
چندروز یکبار یک نفر از ســوی این گروهها به مدارس
فرســتاده میشــد و بعد از چند روز شــیفت خود را به
کس دیگری تحویل میداد .کســانی که در این مدارس
بودند ،میگفتند هــر آدم جدیدی که میآید ،یک حرف
دیگر میزند .هر روز همهچیز تغییر میکند؛ از ســاعت
و کیفیت ناهار گرفته تا اینکه هرکدام کجا بمانیم ،با کی
حرف بزنیم یا نزنیم.
در مدرســه نبــوت به کمک گروههــای مردمی یک
حمام ســیار گذاشــته شــده بود؛ چیزی که در مدارس
دیگر کمتر دیده میشد .برای کودکان حاضر در مدرسه
»جنگ شادی« برگزار
برنامههایی مانند نقاشــیکردن یا ُ
میشد .ناهارها از بیرون میرسید ،اما شام را خود افراد
به کمک یک نفر داوطلب دور هم میپختند .کارشناسان
بهداشت و ســالمت روان از بیرون مدرسه میآمدند و
سر میزدند .کســانی که در مدرسه ســکونت داشتند،
میگفتند کارشناسان بهداشت هر روز عوض میشوند،
اما سؤالها و نســخهها تکراری است .این کارشناسها
صرفــا داروهای عمومــی مانند انواع مســکن و قرص
ســرماخوردگی توزیع میکنند و کارشناســان بهداشت
روان هم از ما ســؤالهایی درباره اینکــه »آیا اضطراب
داری یــا نه« میپرســند .مدیــر مدرســه میگفت به
فرمانداری پیشــنهاد کرده در هر محل اسکان ،یک نفر
برای رســیدگی به بهداشــت و یک مددکار اجتماعی یا
روانشناس به طور ثابت حضور داشته باشد.
او از یک پســربچه ۱۳ساله حرف میزد که سابقه
مصرف دارو و اقدام به خودکشــی داشته؛ کسی باید
در این روزها مرتــب از این بچه مراقبت کند ،نهاینکه
هر روز یک نفر ســینجیمش کنــد» .اونقدر هر روز
یک »کارشــناس« اومــد برای تأمین ســالمت روان و
پنج دقیقه با هر کســی حرف زد و رفت که دیروز که
یکیشــون اومده بود ،یکی از بچهها که مشکل روحی
هــم داره ،خندید و بــه من گفت بــاز اینها میخوان
دربــاره اضطراب ســؤالپیچم کنن .ول کــرد و رفت
توی کوچه .حاضر نشــد صحبت کنه .«.آنطور که از
صحبتها و شیوه امدادرسانی میتوان فهمید ،هیچ
هماهنگیای میان نهادهای رسمی حاضر در مناطق
ســیلزده وجود نــدارد و ایــن عالوهبر مــوازیکاری
در مــواردی ماننــد ارائــه خدمات ســالمت ،باعث
بیاعتمادی و دلزدگی افراد هم شده است.
فقر و محرومیتی که از قبل در میان مردم این منطقه
وجود داشــته ،با آمدن سیل تشــدید شده .مدیر مدرسه
میگویــد از میان  ۲۰۰دانشآموز مدرســه ۵۰ ،نفر آنها
تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی هستند .بیشتر
پدران آنها یا بیکار هستند یا بیرون از شهر کار میکنند.
میگوید روزهای اول کسی حواسش نبود به کسانی که
اعتیاد دارند ،بعد از چند روز باالخره گروههای امدادرسان

رســمی را توجیه کردیم و توانســتیم توزیع متادون هم
داشته باشیم ،اما این تصمیم محدود به همینجاست و
در همه محلهای اسکان اجرا نمیشود.
سرپناهینداریم
در آققال آب سیل همانطور راکد باقی مانده است و
بعضیجاها عمق آب به دو متر هم میرسد .بعضیها
که در مدارس اسکان داده شدهاند ،هر روز راه میافتند و
با قایق یا تراکتور ،خودشان را به خانههایشان میرسانند.
قایقهــا و تراکتورهــا عمدتا از آن اهالــی ترکمنصحرا
است .در روز اول سیل ،یک نوبت سوخت رایگان به آنها
داده شده اما در روزهای بعد این خدمات حذف شد .هر
بار که تراکتور وارد آب میشود ،بعد از آن به روغنگیری
نیــاز دارد و هر دفعه ۱۲۰هزارتومان خرجش میشــود.
راننــدگان قایقها و تراکتورها خودشــان هزینه میکنند
اما میگویند جیبشــان بیشــتر از این جواب نمیدهد و
مجبورنــد ،ســاعتهای کمتری امدادرســانی کنند یا از
ایــن کار انصراف دهند.مردم خانههــا را تمیز میکنند و
میگویند هرچه تمیز میکنیم ،باز کثیف میشود .خانهها
از آب تخلیه شده اما حیاط خانهها را نیم متر آب گرفته
و فاضالبها باال زده است.
از هر کســی میپرســیم ،این آب قرار است چطور از
اینجا برود ،میگویند کســی به ما چیزی نگفته است اما
کسانی که ماشین تخلیه آب دارند ،از داخل کوچهها آب
را جمع و کمی آن طرفتر از محلههای مسکونی خالی
میکنند .همین باعث تجمیع آب در مسیرهای رفتوآمد
شــده و تعداد ماشــینهای لولهکشــی و تخلیه آب کم
اســت .آنهایی که مشغولاند ،از طرف گروههای مردمی
هســتند و خبری از گروههای »امدادی« رســمی نیست.
هیچ برنامه مشــترکی برای تخلیه آب در این منطقه از
طرف شرکت آبوفاضالب استان گلستان اجرا نمیشود
و تخلیه آب به دست تقدیر و برنامه تبخیر خودبهخودی
سپرده شــده و با وجود ترکیب آب فاضالب با آب سیل،
تبخیر هم نشــدنی است .به گفته مردم محلی در چنین
وضعیتی فقط باید چندین و چند کانال باز شــود و از این
کانالها آب به سمت دریا سرازیر شود که با وجود ترکیب
آب فاضالب احتمال آلودگی آب دریا هم وجود دارد.
برایبیمهفقطناممانراثبتکردند
به سمت محلههایی میرویم که هنوز تا دو متر غرق
در آب هســتند .باد میآید و آب راکــد تکانی میخورد.
زنی که خانهاش در همان محل اســت ،آب را نشانمان
میدهد و میگوید» :نگاه کن چطور آب جلو میآد ،روزی
که ســیل اومد همینجوری شروع شــد و توی ۲۰دقیقه
چنــان آب باال اومد که گفتیــم راه فراری نداریم .قبلش
هواشناسی هشدار داده بود اما فرماندار مصاحبه کرد و
گفت نگران نباشــید ،سیل میآید و میرود .به هیچکس
آسیبی وارد نمیشود .سیل اومد و موند .خونهمون رو با
هزار قرض و سختی ساخته بودیم .االن شده لجنزار«.
همســرش هم میگوید» :من راننــده کامیونم .برای
مردم بار میبرم پاکســتان و میام .االن دارن بهم فشــار
میارن که برگرد ســرکارت .اما چطور اینجا رو ول کنم و
برم .ماهی ۳۶۰هزار تومان بیمه تأمین اجتماعی میدم،
از کجا بیــارم خونــهم رو بیمه کنم .کل وســایل خونه
موند زیر آب .حتی کســی نیومد ببینــه چقدر از خونه و
وســایل خونه خســارت دیده ...ما که نبایــد بریم دنبال
کارشــناس بیمه و بهداشت ،اونها باید بیان و سر بزنند،
فقــط میان توی محل اســکانها .اصــال نیومدن ببینن
توی خونههای ما چه خبره .توی مدرســه میگن ،جارو
بزنین ،پنجره رو باز کنیند هوا عوض بشــه ،خب اینها رو
که خودمون بلدیم .عوض این تذکرها ،باید بیان توضیح
بــدن خونههامون چطــور باید ضدعفونی بشــه؟ چه
مریضیهایی میگیریم؟ مار بزنه باید چیکار کنیم؟ فقط
ماسک روی صورتهاشون میزنند و میآن دو متر دورتر
از ما میایستند ،انگار ما جذامی ،طاعونی چیزی گرفتیم«.
یکیدیگر از محلیها میگوید» :از طرف بیمه کسی
رو آوردیم اما به همه خونهها ســر نزدنــد .اونجاهایی
هم که رفتند فقط گفتند بیمه نبودی و حاال بعدا اطالع
میدیم و اگه شــد پیگیری میکنیــم .میگن بهتون وام
میدیم .خب از نظرخیلی از ما وام اشکال داره اما برای
تصمیمگیرها باور ما که مهم نیســت« .به گفته یکی از
کارشناسان مســکن محلی ،خانههای این منطقه عمدتا
اســکلت ندارنــد ،آجریانــد و خانههایی که  ۵۰ســال
پیش ســاخته شدهاند ،خاکی هســتند .حدود  ۷۰درصد
خانههای گمیشــان سیمانی نیستند و این باعث نشست
و تخریب خانهها خواهد شد؛ وضعیتی که حتی با رفتن
سیالب همچنان ادامه خواهد داشت.
محل ارتزاقمان از بین رفت
در خیابانی در آققال که از آب تخلیه شده ،جلوی در
یک پاساژ صنایعدستی ،فروشندگان ،اجناس صنایعدستی
ترکمن را جلوی آفتاب پهن کردهاند تا خشک شوند» .تو
همین پاســاژ هر کــدوم از مغازهها حداقــل ۵۰میلیون

خسارت دیده ،خود من ۷۰میلیون کل دارایی مغازهام بود
و همهاش رفت زیر آب .جنسهامون رو بعد از ۲۰روز از
زیر آب درآوردیم که خشــک بشن .اما کی دیگه اینها رو
میخره ،همهشــون پوسیدن .بیمه رفتیم و اسممون رو
ثبت کردیم .تا االن برای هر چیزی فقط اسممون رو ثبت
کردند و قول وام دادند .حاال مگه مردم توی سرپلذهاب
به زندگی قبل برگشتند که ما برگردیم یا آدمهایی که توی
پالســکو بودند اوضاع زندگیشون درست شد؟ خونهام
رفت ،از کجا بیاریم بخوریم«.کسانی که کارشان دامداری
و مرغداری بوده ،تمام محصوالت و ساختمانهایشان از
بین رفته اســت .البته مردم برخــی از دامها را در همان
روزهــای ابتدایی به گورســتانی روی یک تپه برده بودند
و آنها نجاتیافتگان گورســتان شــدند.در آققال بیشــتر
محصــوالت زراعــی از بین رفتــه و در گمیشــان هنوز
زمینها زیر آب اســت .دشتهایی وسیع که از دور شبیه
دریاچهای وهمآور شــده اســت .در گمیشان بعضی از
زمینها برای مالکان خرد است .هر کسی پنج هکتار تا ۱۰
هکتار زمین دارد .یکی از کشاورزان زمین خودش را نشان
میدهد و میگوید» :روی این زمین جو کاشتیم .تمام کار
کاشــت رو هم تمام کرده بودیم .به خاطر بارندگیهای
سال قبل خوشحال بودیم که امســال محصول پرباری
به دســت میآریم .کاشــت توی هر هکتار دو تا دوونیم
میلیون خرج برمیدارد .خیلیها محصول خودشــان را
پیشپیــش فروخته بودند که خرج کاشــت رو دربیارن.
االن ،هم بدهکارن و هم بیمحصول«.
زمین از سالهای بعد از  ۱۳۳۲در ترکمنصحرا تبدیل

به یک مســئله شد و این مسئله همچنان ادامه دارد .در
آن زمان زمینهای ترکمنها به نفع بنیاد پهلوی مصادره
شد یا به بهانه »قانون بهره مالکانه« درآمد آنها از زمین
حداقلی شــد .یکی از محلیها درباره مالکان زمین یا به
قول خودش »سیاست زمین« در ترکمنصحرا میگوید:
»مــا فکر میکنیم نقشــه فلســطین به شــکل دیگری
اینجا دارد اجرا میشــود .آنجا چطور زمینهایشــان را
میخریدند؟ اینجا هم ترجیح داده میشــود هر کســی
بیاید و مالک زمین باشــد ،جز ترکمنها« .این روزها هم
همه زمینداران به یک اندازه ســیلزده نشدهاند .ترکیب
زمینداری در این ســرزمین شــامل زمیــنداران دولتی،
زمینداران خصوصی و زمینداران خرد است .روزی که
به گمیشــان رفتیم ،تعدادی مشــغول ترمیم سیلبندی
بودنــد که به دســت مردم منطقه ســاخته شــده بود.
زمینداری شکایت به شهرداری برده و گفته بود ،شکافی
در مســیر سیل بدهید تا زمین من نجات پیدا کند .یک بار
سیلبند به خواست او شکاف خورده بود و بعد از اینکه
از همین دریچه آب به ســمت گمیشان رفته بود ،مردم
خبردار شده بودند و برای بســتن دوباره سیلبند دست
به کار شدند .کسانی که روی زمینها کارگری میکردند،
اگر روزمزد بودند ،دستمزد فصل کاشت را دریافت کردند
و حاال در ماه خرداد که فصل برداشــت امســال است،
محصولی نیســت کــه بــرای دروی آن کار کنند و مزد
بگیرند؛ اما شیوه دستمزد برخی کارگران متفاوت است.
زنی که روی زمینهای کشــاورزی کار میکرد ،میگفت:
»روزی  ۱۰ســاعت روی زمیــن کار میکنم ،دســتمزدم
را هر ســال ،بعد از فروش محصــول بهم میدادند .من
کجا بروم ،بیمه که اصال مــن را قبول نمیکند ،صاحب
زمین هــم که میگوید زمینم رفت ،پولی نیســت که به
تو بدهم« .ســلب مالکیت از زمین البته تنها محدود به
زمینهای زراعی نیست .زمینهای مسکونی این منطقه
اکثرا بدون ســند هســتند و هرکس بخواهد خانهاش را
سند بزند ،فرقی نمیکند  ۸۰سال ساکن آن خانه باشد یا
دو سال ،باید به قیمت روز کارشناسی شود و از »دولت«
بخــرد .به گفته محلیها حــدود  ۴۰درصد از زمینها و
خانهها به نام بنیاد علوی اســت و مردم برای ثبت سند
باید خانههایشان را از این بنیاد خریداری کنند.
روی مسیر سیل ،ریل راهآهن زدند
مردم از سد وشمگیر و ریل راهآهن گرگان-اینچهبرون
حرف میزنند .میگویند سد و ریل راهآهن دقیقا در مسیر
ســیل ساخته شدهاند و سد وشــمگیر  ۴۵سال است که
الیروبی نشده است.
ادامه در صفحه ۱۵
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 ۳راهکار مجلس براي توزیع کاالهاي
اساسي با ارز ۴۲۰۰توماني
 عضو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس
شوراي اسالمي با بیان اینکه بر نحوه عرضه کاالي
اساســي وارداتي بــا ارز چهارهــزارو  ۲۰۰توماني
ضعف نظارت مشــهود بود ،گفت :مجلس ســه
راهکار مختلــف براي توزیع  ۱۴میلیــارد دالر ارز
چهارهزارو  ۲۰۰توماني پیشروي دولت قرار داده
است.به گزارش تسنیم ،اخیرا ابهاماتي درخصوص
تداوم تخصیص ارز دولتي به  ۲۵کاالي اساســي
مطرح شــده اســت .ابتدا برخي مقامــات وزارت
جهــاد کشــاورزي قطعشــدن تخصیــص دالر
چهارهزارو  ۲۰۰توماني براي واردات گوشت قرمز
را مطرح کردند .همچنین ســخنگوي دولت نیز بر
برنامهریــزي دولت براي یافتن ســازوکاري جهت
تخصیــص بهینهتــر ارز دولتي تأکیــد کرد.محمد
حسیني با بیان اینکه دولت سال قبل  ۱۳٫۵میلیارد
دالر و طبــق مصوبه مجلس در ســال  ۹۸حدود
 ۱۴میلیــارد دالر ارز دولتــي بــراي واردات کاالي
اساسي تخصیص داده ،گفت :با توجه به حکمي
که در قانون بودجــه  ۹۸مبني بر اجازه به دولت
براي استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت جهت
واردات کاالي اساسي داده شده ،دولت ميتواند از
این مســیر اقدام کند .به گفته این عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس شــوراي اسالمي ،به هر
حال طبق قانون به  ۲۵قلم کاالي اساسي در سال
 ۹۸نیــز ارز چهارهزارو  ۲۰۰توماني تعلق ميگیرد
این در حالي است که مجلس سه راهکار مختلف
را بــراي اطمینان از رســیدن بهینهتر ایــن ارز به
مصرفکننده نهایي در نظر گرفته است.حســیني
گفت :مجلس در آخرین روزهاي بررســي الیحه
بودجه سه شــیوه براي دولت لحاظ کرد تا کاالي
واردشــده بهنحو مطلوبي در اختیار تولیدکننده و
مصرفکننده نهایي قرار گیــرد.وي افزود ،یکي از
روشها این اســت که مواد اولیــه وارداتي با ارز
دولتي قیمتگذاري شــوند اما با کوپن الکترونیک
در اختیار مردم قرار گیرد.حسیني ادامه داد :روش
دوم ایــن بود که دولت قیمت کاال را افزایش دهد
امــا یارانه ریالي را بهعنوان مابهالتفاوت در اختیار
مردم قرار دهد.این نماینده مجلس گفت :راهکار
سوم نیز این بود که جهت حمایت از تولید ،یارانه
ریالــي تنها در اختیار تولیدکننــدگان قرار گیرد .به
هر حال دولت ميتواند یکي از این ســه راهکار را
انتخاب کند.

