در گزارشی ویژه لیست دریافتکنندگان ارز دولتی بانک مرکزی بررسی شد

َابرتاجران ،غایبان بزرگ لیست نخود لوبیا و عدس!

گروه اقتصادی :انتشار لیست شرکتهای دریافتکننده ارز دولتی
توســط وزیر ارتباطات و در پی آن بانــک مرکزی قدم اول در
شــفافیت و مبارزه با فســاد و اقتصاد رانتی است .این افشاگری
باعث شــد عملکرد شــریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت
زیر ســؤال برود .چراکه در این لیســت که  1500شرکت وجود
دارد ،اقالمی وارد کشور شده که به نظر غیرضروری میرسد .در
کنار این موضوع ،لیست دریافتکنندگان ارز دولتی صبح دیروز
در حالی از ســوی بانک مرکزی منتشر شد که در این لیست از
واردکنندگان خودرو بسیاری اقالم درشت دیگر که نقش مؤثری
در التهابات اخیر بازار داشــتهاند،خبری نیست.به گزارش «عصر
ایرانیان» بانک مرکزی صبح دیروز با انتشار اطالعیهای ،لیست
اســامی و میزان ارز تخصیصی به واردکنندگان کاالهایی که از
ســوی وزارتخانه صنعت مشخصشده را منتشر و تأکید کرد که
این لیست دربرگیرنده تمام کاالهای تأمین ارز شده توسط بانک
مرکزی نیست.با این تصریح بانک مرکزی ،بهطور طبیعی انتظار
میرفت لیست منتشرشده صرف ًا محدود به تمام اقالم و کاالهای
مرتبط با حوزه صنعت  ،معدن و بازرگانی باشد اما باکمال تعجب
در این لیست از اسامی واردکنندگان خودرو ،قطعات خودرو ،لوازم
صوتی و تصویری و بسیاری از اقالم درشت دیگر که در التهابات
قیمتی اخیر در بازار نقش مؤثری داشتهاند ،خبری نیست.
لیســت بانک مرکزی بر مبنای فهرســتی اعالمی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت

محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی در گفتگو با مهر در
پاســخ به این سؤال که چرا اسامی واردکنندگان خودرو و دارو در
فهرســت اعالمی دریافتکنندگان ارز که از سوی بانک مرکزی
منتشرشده است ،قرار ندارد ،تأکید کرد :فهرست اعالمی از سوی
بانک مرکزی مبنی بر دریافتکنندگان ارز  ۴۲۰۰تومانی ،بر مبنای
فهرستی است که وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اختیار بانک
مرکزی قرار داده و همانطور که وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز
روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتی خود اعالم کرده ،این فهرست
را در نامهای رســمی به رئیسکل بانک مرکزی ارســال نموده
اســت.وی تصریح کرد :بانک مرکزی کامــ ً
ا آمادگی دارد تا در
صورت ارســال هرگونه فهرست دیگری از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،میزان ارز تأمینشده را با اسامی دریافتکنندگان
منتشر نماید.
بر اســاس این گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت با ارســال
فهرســتی به بانک مرکزی ،در حالی درخواســت اعالم اسامی
دریافتکنندگان ارز دولتی را داشته که این فهرست تکمیل نبوده
و بهخصوص واردکنندگان خودرو و دارو که بیشترین شبهات در
مورد دریافت ارز را داشتهاند ،نامشان در این فهرست قرار نگرفته
است .حال بانک مرکزی میگوید که اگر وزارت صنعت فهرست
جدیدی را اعالم کند ،بهطورقطــع بانک مرکزی آمادگی اعالم
اســامی دریافتکننــدگان ارز را دارد.همچنین در اطالعیه صبح
دیروز بانــک مرکزی نکات دقیق و ظریفی به چشــم میخورد
مبنی بر اینکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت نخواسته که اسامی
همه دریافتکنندگان ارز دولتــی را اعالم نماید .متن کامل این
اطالعیه به شرح زیر است «:بانک مرکزی از  ۲۱فروردینماه سال
جاری در راستای سیاست جدید ارزی اتخاذشده بهمنظور مدیریت
بهینه منابع ارزی کشــور ،به کاالهای ثبت سفارش شده از سوی
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،ارز موردنیاز را تخصیص داده و
تأمین کرده است .نظر به اهمیت موضوع و باهدف شفافسازی

مجلس در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به انتشار لیست ناقص
دریافتکنندگان ارز  4هزار و  200تومانی ،گفت :انتشــار لیست
دریافتکنندگان ارز  4هزار و  200تومانی به نفع کشــور و مردم
است و از ایجاد فضای رانت و سوءاستفادههای احتمالی در کشور
جلوگیری میکند.رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس ،افزود:
تمامی اطالعات کشور درزمینهٔ اقتصادی باید شفاف باشد و این
اطالعات در اختیار عموم قرار گیرد.رئیس کمیســیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی ،بابیان اینکه بانک مرکزی باید اطالعات
دریافتکنندگان ارز  4هــزار و  200تومانی را بهصورت کامل و
جامع اعالم و منتشر کند ،تصریح کرد :شخص رئیسجمهور روی
انتشار لیست کامل تأکید کردهاند و نظر مجلس نیز همین است،
لذا کمیســیون اقتصادی نیز این موضوع را پیگری کند تا لیست
کامل منتشر شود.
بسیاری از تولیدکنندگان موفق به دریافت ارز  ۴هزار و ۲۰۰
تومانی نشدهاند

و دسترسی آزاد شــهروندان به اطالعات و نیز با توجه به تأکید
و دســتور رئیسجمهوری محترم ،فهرست کاالها را به تفکیک
شرکتها و افراد -که طی این مدت ارز رسمی به نرخ  ۴۲۰۰تومان
دریافت کردهاند -منتشر میکند.یادآوری میشود ،این گزارش به
درخواست وزارت صنعت برای کاالهایی که از سوی آن وزارتخانه
مشخصشده ،تهیهشده است؛ بنابراین دربرگیرنده تمام کاالهای
تأمین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.همچنین گفتنی است،
بانک مرکزی عالوه بر تخصیص و تأمین ارز کاالهای مندرج در
این جدول  ،مقادیر قابلتوجهی ارز به مســافران خارج از کشور،
دانشــجویان ،بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص
داده که در اینجا به آنها اشاره نشده است.
لیست نخود و لوبیا و عدس

بر اساس این گزارش نکته مهم که با انتشار اسامی دریافتکنندگان
ارزهای دولتی برای مردم مشخص شد این است که شرکتهای
واردکننــده باوجود دریافت ارز دولتــی در هفتههای اخیر قیمت
کاالهای خــود را دو برابر کردهاند.در بین لوازمخانگی نیز باوجود
واردات اجناس مختلف ازجمله یخچال ،ماشین لباسشویی ،ماشین
ظرفشــویی ،انواع اتو ،گاز و فر ،هود آشپزخانه و  ...گزارشهای
رســیده از بازار لوازمخانگی نشان میدهد که فعاالن این بازار به
بهانه نوسانات بازار ارز دست از کار کشیده و از فروش اجناس به
مردم خودداری میکنند.در اولین نگاه به لیست دریافتکنندگان
ارزهای دولتی مشخص میشــود که بسیاری از ثروتهای ملی
صرف واردات نخود ،لوبیا ،عدس ،لپه و جو شده است.
شــرکتهای خودرویی چای و چایســاز و قهوه ساز وارد
کردهاند

اما این پایان ابهامات لیست دریافتکنندگان ارزهای دولتی نیست؛
چراکه مشــاهده لیست منتشره از سوی بانک مرکزی بیانگر آن
است که تعدادی از شرکتهای خودرویی با تعرفه دولتی ارز 4200
تومانی ،برای واردات چای و چایساز و قهوه ساز گرفتهاند.شرکت
رهروان خودرو پیشــگامان نگین جنوب  134.242هزار یورو ارز
دولتی گرفته و نام او در فهرســت واردکنندگان چای قرارگرفته
است.شرکت ماموت خودرو نیز  3461یورو ارز دولتی گرفته و نام

در گزارشی ارزبری هزار میلیاردی واردات ریل بررسی شد

تولیدملیبهآزمونمیدانیرسید

در حالی که به گفته یک نماینده مجلس ،تداوم واردات ریل،
در آینــده نزدیک به خروج هزار میلیارد تومان ارز از کشــور
منجر خواهد شــد ،خریداران داخلی می گویند پای حمایت از
تولید ملی ایستادهاند .به گزارش «عصرایرانیان» چندی پیش
حســینعلی حاجی دلیگانی ،عضو کمیسیون عمران مجلس
شــورای اسالمی ،از عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی به
ســبب عدم حمایت الزم این وزارتخانه به عنوان اصلی ترین
مصرفکننده خطــوط ریلی از تولید ریل ملی و در عین حال
استمرار واردات ،طرح سوال کرده بود .در همین ارتباط ،مازیار
یزدانی ،معاون فنی شرکت راهآهن در گفتگو با مهر خبر داد که
اولین محموله ریل ملی به حجم  ۵۰۰تن ،چهارشنبه  ۲۳خرداد
از سوی شرکت راه آهن خریداری و به انبارهای راه آهن برای
پروژه های ریل گذاری و زیربنایی منتقل شده است.
تولیدکننــده داخلی از دو دهه پیش پیگیر تولید ریل ملی
بود

حاجی دلیگانی در گفت وگو با مهر البته به این نکته هم اشاره
کرده بود که شــرکت تولیدکننده ریل از حدود دو دهه پیش
تالش هایی برای تولید ریل ملی داشــت و نمونه هایی هم
تولید کرد .وی افزود :متأسفانه این نمونه ها از نظر کیفی مورد
قبول شــرکت راه آهن واقع نشــد .در نتیجه شرکت سازنده
ریل ســرانجام به خرید کارخانه تولید ریل از آلمان که سطح
تکنولوژی قابل قبولی دارد ،اقدام کرد؛ ریل های تولید شــده
نیز مورد قبول بازرس فرانســوی راه آهن واقع شــد و نهایتا
 ۵۰۰تن ریل که از حدود یک ســال پیش به تولید رســیده
بود ،چهارشنبه به شرکت راه آهن تحویل داده شد.وی درباره
جزئیات طرح سؤال وی از وزیر راه و شهرسازی درباره عدم
حمایت این وزارتخانه از ریل ملی اظهار داشت :طبق ماده ۵۴
قانون برنامه ششم توسعه ،دولت باید از سازندگان تجهیزات
داخلــی مورد نیاز صنعت حمل و نقل ،به نحوی حمایت کند
که تا پایان برنامه ،حداقل  ۸۵درصد دانش طراحی و ساخت
تجهیزات ،بومی شــود.نماینده مردم شاهین شهر در مجلس
ادامه داد :یکی از نکاتی که باعث شد از وزیر راه و شهرسازی
طرح سوال کنیم این بود که متاسفانه وزارت راه و شهرسازی
حمایت الزم را از ایــن تولیدکنندگان به عمل نمی آورد ،در
صورتی که ریل های تولید شده به گواه کارشناسان ،از کیفیت
باالیی برخوردار بوده و حتی می تواند صادر شود .با این حال
وزارت راه و شهرسازی که مشتری اصلی به حساب می آید،
به شرکت تولیدکننده ریل تضمین خرید نمی دهد.

تداوم واردات باعث خروج ساالنه ارز معادل هزار میلیارد
تومان خواهد شد

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود :مطلب دیگر این است
که متاســفانه واردات ریل نیز همچنــان ادامه دارد .در حال
حاضر ما ریل وارداتی را عمدتا از دو کشــور چین و هند و به
جای پول نفت وارد می کنیم .با قیمت های امروز ،اگر بنا بر
واردات باشــد به زودی الزم است ساالنه حدود هزار میلیارد
تومان صرف واردات ریل بشود؛ در حالیکه سوال اینجا است
که در شرایط فعلی اقتصاد کشور ،آیا سزاوار است تولیدکننده
داخلی که ســرمایه گذاری کرده و نتیجه هم گرفته ،حمایت
نشــود و این میزان ارز از کشــور خارج شود؟حاجی دلیگانی

تأکید کرد :طبق گزارشــات رسیده ،ریل های تولید داخل از
کیفیت باالتری نســبت به ریل های وارداتی برخوردار است.
ت تولیدکننده ریل ملی
این نماینده مجلس همچنین به شرک 
توصیه کرد :با توجه به اینکه کیفیت این محصول مورد تأیید
کارشناســان بین المللی واقع شــده ،روند کیفی سازی ریل
داخلی را ادامه دهد به خصوص در شــرایطی که کشورهای
منطقــه در حال احداث خطوط ریلی هســتند ،ما می توانیم
بازارهای صادراتی ریل را نیز به دست بیاوریم.وی ادامه داد:
از ســوی دیگر شرکت تولیدکننده باید با کاهش هزینه های
تولید به کاهش قیمت تمام شــده ریــل ملی ،کمک کند تا
فضای رقابتی میان خرید از داخل و واردات ریل به سود تولید
داخلی تسهیل شود.
معاون فنــی راه آهن :متعهد به ادامــه خرید ریل ملی
هستیم

در همیــن خصوص مازیار یزدانی ،معــاون فنی و زیربنایی
شــرکت راه آهن در گفت وگو با مهــر در خصوص کیفیت
ریل تولید شرکت داخلی اظهار داشت :بازرس خارجی و مورد
تأیید بین المللی ،کیفیت ریل ملی را تأیید کرده اســت اما با
توجه به اینکه هنوز این ریل از نظر میدانی مورد استفاده قرار
نگرفته است ،باید بررســی های فنی و کیفی میان مدت و
حتی بلندمدتی هم پس از اســتفاده در خطوط از آن داشــته
باشیم.وی درباره گران بودن تولید ریل در داخل و اقتصادی
نبودن آن نســبت به مشــابه خارجی یادآور شد :به هر حال
هر محصولی که به صورت پایلوت و نمونه تولید می شــود،
از آنجایی که تیراژ آن نســبت به تولیدات کشورهای اصلی
تولیدکننده این محصول کــه در حجم باال تولید می کنند،
کمی گرانتر خواهد بود.
تیراژ تولید ریلی ملی باال برود ،هزینه تمام شده کاهش
می یابد

این مقام مسئول در شرکت راه آهن خاطرنشان کرد :با توجه
به اینکه ما قول داده ایم تا محصول ریلی ملی شرکت ایرانی
تولیدکننده ریل را به تیراژ باال تبدیل کنیم ،با این شــرکت
همکاری می کنیم و به تعهد خود در این زمینه پایبندیم .به
خصوص که قرارداد ما هنوز ادامه دارد و از نظر قانونی امکان
لغو یا تغییر قرارداد وجود ندارد.یزدانی تأکید کرد :چهار شرکت
راه آهن ،ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل ،عمران
شهرهای جدید و مترو خریداران ریل ملی هستند و این چهار
شــرکت در رابطه با افزایش تولید داخل این شرکت ایرانی و
در نتیجه کاهش قیمت تمام شــده آن ،با یکدیگر همکاری
خواهند داشت.وی با اشــاره به امکان صادرات ریل ملی به
دلیل کیفیت باالی آن درباره زمان تحویل محموله دوم ریلی
ملی به شــرکت راه آهن گفت :شرکت تولیدکننده باید به ما
زمان ارســال محموله دوم را اعالم کند؛ شرکت راه آهن به
محض اینکه تولیدکننده از آماده شــدن محموله  ۵۰۰تنی
اول خبر داد ،واگن باری برای حمل آنها به انبارهای راه آهن
اعزام کرد.معاون فنی و زیربنایی راه آهن تصریح کرد :هر چه
قدر تولید شود ما استفاده خواهیم کرد؛ ضمن اینکه قرار است
محموله های اول در مسیرهای آنتنی ،خطوط فرعی و خطوط
خاص استفاده شود.

او در فهرســت دریافتکنندگان ارز دولتی برای واردات چایساز
و قهوه ساز قرارگرفته است.نگاهی به شرکتهای دریافتکننده
ارز دولتی از ســوی بانک مرکزی نشان میدهد که  29شرکت
توانستهاند با دریافت بیش از  36میلیون یورو ارز دولتی موز وارد
کشور کنند .البته نام یکی از این شرکتها دو بار در لیست بانک
مرکزی آورده شــده است که نشــان میدهد این شرکت در دو
مرحله موفق به دریافت ارز دولتی شده است.
ابرتاجرانی که ازقلمافتادهاند

هرچند لیســت منتشرشده از ســوی بانک مرکزی ناقص است
چراکه بســیاری از برندها و مونتاژکارها که طبق آمار گمرک ارز
دولتی دریافت کردهاند ،در این لیست ازقلمافتادهاند.در این لیست
دو نکته مهم وجود دارد که در صورت عدم توجه به آن شفافیت
مدنظر رئیسجمهور در خصــوص برخورد با اخاللگران بازار ارز
ناکام باقی میماند؛ اول آنکه در لیست منتشرشده نام برندهایی
که ارز بگیران از طریق آن ثبت سفارش انجام دادهاند وجود ندارد
ی که در این لیست آمده برای
به همین دلیل بســیاری از اســام 
رسانهها و عموم مردم شفاف نیست.نکته بعدی اینکه اساس ًا به
نظر میرســد لیست مذکور حاوی اطالعات مربوط به تأمین ارز
برای واردات قطعات علیالخصوص قطعات خودرو نیست .توجه
به این نکته ضروری اســت که در سهماهه ابتدایی سال جاری
واردات قطعات خودرو در صدر لیست کاالهای وارداتی کشور قرار
داشــته است .آمار گمرک ایران نشان میدهد در دوماهه ابتدایی
سال حدود  500میلیون دالر قطعه خودرو وارد کشور شده است
اما ردیف تعرفه  9887در لیســت ارز بگیران بانک مرکزی ذکر
نشده است .در لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی ،اسامی
شرکتهای واردکننده از گوشی موبایل و حبوبات و خوراک دام
گرفته تا کود و کره و کاغذ درجشده است و مشخص نیست چرا
در این لیست از اسامی شرکتهایی که اقالم درشتی مانند خودرو
و قطعات خودرو را با ارز دولتی وارد کردهاند ،خبری نیست.
کمیسیون اقتصادی به انتشار لیست کامل ارز بگیران دولتی
ورود میکند

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی

در همیــن موضوع حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیســیون ویژه
حمایت از تولید ملی مجلس،در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری
خانه ملت ،در خصوص انتشار لیست دریافتکنندگان ارز  2هزار
و  400تومانی ،اظهار داشــت :اعتقادداریم باید زودتر درزمینهٔ
ارزی به جمعبندی برســیم و ساماندهی الزم صورت بگیرد ،در
جلسهای که با آقای سیف داشتیم به این جمعبندی رسیدیم که
زودتر تصمیمگیریها صورت بگیرد .این نماینده مردم در مجلس
شورای اسالمی در پایان با تأکید بر اینکه تعداد دریافتکنندگان
ارز  4هزار  200تومانی زیاد نیســت و بسیاری از تولیدکنندگانی
کــه به ما مراجعه میکنند موفق بــه دریافت ارز بهمنظور تهیه
مواد اولیه و ماشینآالت موردنیاز خود نشدهاند ،خاطرنشان کرد:
درخواســت تولیدکنندگان تا مرحله گشــایش اعتبار پیش رفته
امــا به دلیل وجود محدودیتها موفق بــه دریافت ارز موردنیاز
نشدهاند.
اتمامحجت سازمان حمایت به گیرندگان دالر دولتی

ِ

به گزارش تســنیم ،در اطالعیه شماره  2سازمان حمایت آمده
است« :پیرو اطالعیه مورخ 97/3/31این سازمان در خصوص
ضرورت درج قیمت عرضهکنندگان بهرهمند از ارز رســمی در
سامانه  124با رعایت ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین
و تثبیت قیمتها و نظر به اعالم فهرســت دریافتکنندگان ارز
رسمی توســط بانک مرکزی که از طریق سامانه این سازمان
نیز قابلدسترســی است به اطالع میرســاند:افرادی حقیقی و
حقوقــی موردنظر مکلفاند حداکثر تا تاریخ 97/4/17نســبت
به ارائه لیســت قیمت مورد عمل بر اســاس ضوابط مذکور به
ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان جهت درج
در سامانه  www.124.irاقدام نمایند.بدیهی است مسئولیت
مغایرت قیمتهــای مورد عمل بر عهده اشــخاص حقیقی و
حقوقی ذیربط بوده و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه
کاال و خدمت با نرخهای غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و
اعمال قانون خواهد شــد.ضمن ًا کماکان شماره تلفنهای  54و
 26200053برای راهنمایی و هماهنگی نحوه ارائه اطالعات و
ثبت قیمت آماده پاسخگویی است .از هموطنان عزیز درخواست
میشود همچون گذشته خدمتگزاران خود را برای انجاموظیفه
مطلوب و به هنگام با اعــام تخلفات از طریق تماس با تلفن
 124یاری نمایند».

آبرساني با  56تانکر سيار در شهرها و روستاهاي آبادان و خرمشهر

نماينده آبادان :وضعيت امروز را به مسئوالن تذکر داده بودم ولي توجهي نشد

گروه انرژي :رئيس امور آب و فاضالب شهرســتان آبادان با
اشاره به اينکه روزانه  400هزار ليتر آب معدني بستهبندي و
پاکتي در آبادان و خرمشهر توزيع ميشود ،گفت :هماکنون
 56تانکر در سه نوبت به طور متوسط حدود سه ميليون ليتر
آب شــرب مورد نياز مردم را در شــهرها و روستاهاي اين
مناطق تامين کردهاند.در روزهاي اخير اعتراضات شــديدي
عليه دولت به خاطر نبود آب در خرمشــهر و آبادان صورت
گرفته اســت و متاسفانه مسئوالن نسبت به اين معضل که
بارها نســبت به آن هشدار داده شــده بود بي توجه بودند.
نماينده مــردم آبادان در مجلس درباره بحران آب در آبادان
و خرمشــهر و اعتراضات ضددولتي گفــت :مردم اگر آب و
آرامش داشته باشند که اسلحه نميکشند تا تيراندازي کنند
يا به رگبارببندند.يک ســال و نيم است که وضعيت امروز
آبادان و خرمشهر را شــفاهي ،کتبي و حضوري و تلفني به
ريز و درشــت مسئوالن تذکر دادم اما به خرج کسي نرفت.
به گــزارش ايلنــا« ،عليرضا خليلينيا» رئيــس امور آب و
فاضالب شهرســتان آبادان با اشاره به اينکه در حال حاضر
 ECآب اين شهرســتان به ســه هزار و  800رسيده است،
گفت :براســاس برنامهريزي صورت گرفته با بهرهبرداري از
خط دوم پروژه آبرساني غدير به شهرهاي آبادان و خرمشهر
در نيمه تيرماه ســال جاري و به تبع آن توقف برداشت آب
از رودخانههــاي کم کيفيت منطقه ازجمله بهمنشــير براي
آبرســاني ،مطمئنا  ECآب آبادان نيز به ميزان  ECطرح
غدير خواهد رسيد.وي با تاکيد بر اينکه از نيمه تيرماه EC
آب آبادان به دو هزار و  300ميکروموس خواهد رسيد ،گفت:
در طي روزهاي اخير به دليل آســيب ديدگي خط انتقال آب
از رودخانه کرخه به شــهرهاي خرمشهر و آبادان قطع شده
بود و در پي اين اتفاق کيفيت آب منطقه نيز به دليل برداشت
از رودخانه بهمنشير نامطلوب شده و  ECآب افزايش يافته
بود که از روز شــنبه با ترميم خط غدير و استفاده مجدد از
منابع آبي اين پروژه براي آبرساني به آبادان EC،آب نيز به
شرايط مطلوبتري بازگشته است.
از  15خرداد ماه برداشت آب از رودخانههاي کم کيفيت
منطقه متوقف خواهد شد

خليلينيا به گاليه مــردم منطقه در خصوص بدي بوي آب
داخل شــبکه اشــاره کرد و گفت :با توجه به اينکه خط يک
طرح غدير دچار آســيب شده بود ما نيز به ناچار براي تامين
آب موقت منطقه شــروع به برداشــت از رودخانه بهمنشير
کــرده بوديم.اين رودخانه هم به لحــاظ  ECآب و کيفيت
به شــدت شرايط نامطلوبي دارد و با توجه به مشکل رخداده،
 50درصد برداشــت ما در طي چند روز اخير از اين رودخانه
بوده اســت که بوي بد داخل شــبکه هم مربوط به رودخانه
بهمنشــير بــوده و تاثير خود را بــر روي کيفيت آب منطقه
گذاشته اســت.رئيس امور آب و فاضالب شهرستان آبادان
خاطرنشان کرد :همانگونه که اعالم شد از پانزدهم خردادماه
پس از بهرهبــرداري کامل از خط دوم انتقــال آب از پروژه
آبرساني غدير به شــهرهاي آبادان و خرمشهر ،برداشت آب
از رودخانههاي کم کيفيت منطقه متوقف خواهد شد و EC
آب به دو هزار و  300ميکروموس خواهد رســيد.وي با اشاره
به اينکه روزانه  400هزار ليتر آب معدني بسته بندي و پاکتي

در مناطق ياد شده توزيع ميشود ،گفت :هم اکنون  16تانکر
در حال آبرساني ســيار به شهرهاي آبادان و خرمشهر و 40
تانکر نيز در حال آبرســاني سيار به روستاهاي اين دو منطقه
هستند تا مشکل آب آبادان و خرمشهر برطرف شود.خليلينيا
در پايان تاکيد کرد 56 :تانکر ياد شــده در ابعاد  16هزار32 ،
هزار و  40هزار ليتر در ســه نوبت به طور متوســط سه هزار
مترمکعب و يا حدود سه ميليون ليتر آبرساني سيار در شبانه
روز داشتهاند.شنبه شــب اعتراض برخي از مردم خرمشهر و
آبادان به شــوري آب شرب منجر به خشونت شد که در اين
باره برخي از مسئوالن استاني خوزستان به آن واکنش نشان
دادند.
مــردم اگر آب و آرامش داشــته باشــند که اســلحه
نميکشند

غالمرضا شــرفي نماينده مــردم آبادان با تاکيــد بر اينکه
وضعيت در خرمشــهر آرام است ،گفت :متاسفانه يک سري
رفتارهاي غيرمعمول در اين اعتراضات انجام شــده اســت
و نميتوانم بگويم اين رفتارها از ســوي مردم بوده اســت.
وي ادامــه داد :مردم در التهاب هســتند ،يک عده هم در
اين اوضاع سوءاســتفاده ميکنند ،اين سوءاستفادهها هم به
پاي مردم نوشــته ميشود.شرفي تاکيد کرد :مردم اگر آب و
آرامش داشته باشند که اسلحه نميکشند تا تيراندازي کنند
يا به رگبارببندند ،ولي کارد به استخوانشــان رسيده است.
نماينده مردم آبادان گفــت :در اين اعتراضات بعيد ميدانم
کسي کشته شده باشد.وي خاطرنشان کرد :يک سال و نيم
اســت که وضعيت امروز آبادان و خرمشهر را شفاهي ،کتبي
و حضوري و تلفني به ريز و درشت مسئوالن تذکر دادم.من
نــه جادو و جنبل بلدم و نــه جادوگري کردم از روي همين
گزارشهاي رسمياز وضعيت بي آبي ،کاهش نزوالت جوي،
برداشــتهاي بيرويه از منابع آبي و ...را که بررسي کرديم
به اين جمع بندي رســيديم و گفتيم که اينجوري ميشود
که شــد.وي ادامه داد :حتي گفتيم اگر نزوالت جوي نسبت
به ســالهاي پيش  20يا  15درصد کمتر شــود فاجعه به
وجود ميآيد اما به خرج کســي نرفت.شــرفي درباره شايعه
صدور آب ايران به کشــورهاي خليج فارس ازجمله کويت
يو
وعراق نيز گفت :مردم عزيز و همشهريان بزرگوار آبادان 
ي ميدانم دلنگرانيد ،ميدانم خاطري آزرده داريد،
خرمشهر 
ميدانم تنتان رنجور شده از اين همه سختي و گرماي شديد
و بيآبي و صفهاي طويل براي گرفتن يک دبه آب اما به
خدا به اين شــايعات گوش ندهيد.امروز که ما داريم در اين
رنج طاقت فرســا به ســر ميبريم کدام دولتمردي و کدام
وجداني اجازه ميدهد که آب را به کشــور ديگر بفروشــيم.
وي تاکيد کرد :حتي يک قطره آب براي حوزه خليج فارس
صادر نميشــود.يک سالهايي حدود  10-15سال پيش در
اين باره بحث شــد که اگر چنانچه آب ما افزايشي بيش از
سرانه مصرف داشت آن را صادر کنيم اما هيچوقت اين طرح
عملياتينشــد.اين نماينده مجلس گفت :حتي ميگويند در
اتفاقــات اخير مردم لولهاي کــه آب ايران را صادر ميکرده
ترکاندهاند.به خدا درست نيست.اگر اشتباه نکنم اين لوله در
مينودشــت آبادان قرار دارد و ترکيدگي آن نيز مشکل فني
است نه به دست مردم.مقصد آن لولهها نيز کشورهاي خليج
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اخبار
سکه  ۱۰۰هزار تومان ارزان شد

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم دیروز
 ۱۰۰هزار تومان کاهش یافت .به گزارش
تسنیم ،قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم
دیروز به دو میلیون و  730هزار تومان رسید
که نسبت به روز قبل با  100هزار تومان
کاهش مواجه شده است.قیمت سکه بهار
آزادی طرح جدید هم که  2روز پیش دو
میلیون و  980هزار تومان بود ،دیروز با 60
هــزار تومان کاهش به دو میلیون و 920
هزار تومان رسیده است.بنابراین گزارش،
روز گذشته هر قطعه نیمسکه بهار آزادی
یک میلیون و  463هزار تومان ،ربعسکه
 800هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی
 424هزار تومان فروخته شد.
آخرین جزئیات مقابله با
گرانفروشی «تلفن همراه»

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات
در گفتگو با فارس گفت :کمیتهای به نام
کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزارت
صنعت و معــدن ،تجارت ،وزارت اقتصاد،
وزارت اطالعات و گمرک ،ســتاد مبارزه
بــا قاچاق کاال و ارز ،ســازمان حمایت و
سازمان تعزیرات تشــکیل شده که این
کارگروه کار خود را با مدیریت ســازمان
تنظیم و مقررات جلو میبرد و اخباری که
در این حوزه مطرح میشود ،در اینجا مورد
بحث قرار گرفته و پردازش میشود .آذری
جهرمی ادامــه داد :درباره این موضوعات
حتم ًا نیاز به شفافسازی است اما اینکه
این خبر همه ابعاد کار باشــد را نمیدانم
ولی طبیعت ًا مجوزهــای واردات را وزارت
صنعت ،معدن و تجارت صادر کرده است
و احتما ًال بر اســاس روالهای قانونی که
داشتند بوده است و انشاءاهلل خودشان در
این زمینه شفافسازی انجام خواهند داد.
وزیر ارتباطات درباره سرانجام این مسئله
نیز خاطرنشــان کرد :اکنــون در مرحله
بازرسی از شرکتها هستند که انشاءاهلل
تکمیل بشود ،اطالعرسانی در این زمینه
انجام خواهد شد.
ضرباالجل  ۱۵روزه روحانی
برای شریعتمداری

رئیسجمهوری بــرای معرفی متخلفان
واردات غیرقانونــی و یا توزیع در صنعت
خودرو ضرباالجل تعیین کرد.به گزارش
ایسنا ،رئیسجمهوریبهوزیرصنعت،معدن
و تجارت دستور داد تا ظرف  ۱۵روز موضوع
تخلــف در واردات خودروی خارجی و نیز
توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را
بررسی و هر گونه تخلف را صریحا به مردم
و دستگاه قضایی اعالم نماید.در پی تخلف
اعالم شــده از سوی مراجع نظارتی مبنی
بر ثبت ســفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰
خودرو از مسیرهای غیر قانونی ،و همچنین
دریافت گزارشهایی مبنی بر نارضایتی مردم
و مصرف کنندگان از نحوه توزیع و یا قیمت
گذاری محصوالت خودروســازان داخلی؛
حجت االســام والمسلمین دکتر حسن
روحانی رئیسجمهور ضمن تاکید بر لزوم
شفافیت و مقابله با هر گونه فساد ،به دکتر
شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
دستور داد تا ظرف  ۱۵روز هر دو موضوع را
بررسی و چنانچه هر گونه تخلفی صورت
گرفته ،متخلفان را هر چه سریعتر به مردم
و دستگاه قضایی معرفی کند.
صادرات نفت از طريق بورس براي
مقابله با تحريم نفتي آمريکا

معاون اول رئيس جمهور گفت :به زودي
با همکاري وزارت نفت و ســازمانهاي
مربوطه نفت خام در بورس عرضه ميشود
تــا بتوانيم از ظرفيتهــاي بورس براي
تســهيل معامالت نفت استفاده کنيم.به
گزارش تسنيم ،اسحاق جهانگيري اظهار
داشت :به زودي با همکاري وزارت نفت
و سازمانهاي مربوطه نفت خام در بورس
عرضه ميشــود تا بتوانيم از ظرفيتهاي
بــورس براي تســهيل معامــات نفت
اســتفاده کنيم.معاون اول رئيس جمهور
افزود :شرکتهاي خصوصي ميتوانند با
اســتفاده از بسترهاي بورس براي عرضه
نفت خام شرايط متعادل تري براي کشور
در جهت معامالت نفت خام در دنيا ايجاد
کنند تا بتوانيم بخشي از فشارهاي آمريکا
و متحدان آن را کمرنگ کنيم.وي گفت:
با کشورهاي دوست خود گفتگو کردهايم
و راههــاي فروش نفت خود را باز کرديم.
نفت خام ايــران در بورس داخلي عرضه
خواهد شد و بخش خصوصي ،شفاف نفت
صادر کند.به ميزاني که نياز داشته باشيم،
بخــش خصوصي در تناژهــاي مختلف
وارد عرصه شــده است.جهانگيري افزود:
هــم اکنون روزي  60هزار بشــکه نفت
در بورس خريداري ميشود؛ اما ميتوانند
براي صــادرات حضور يابند.اين در دولت
و وزارت نفت برنامهريزي شــده است و
مطمئنيم که نفــت را در حد نياز خواهيم
فروخت.

