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جزئیات ورود محموله های سرم 
به ایران

ایرانی-  توسعه 
طبق اعالم معاون فنی 
گمرک ایران، به تازگی 
محموله های سرم وارد 
ایران شده و ده ها کامیون 
دیگر نیز از مرز بازرگان در حال ورود است که بدون 
هیچ ایســتایی ترخیص و تحویل وزارت بهداشت 
خواهد شــد. مهرداد جمال ارونقــی، گفت: طی 
هماهنگی های صورت گرفته در چند روز اخیر ۲۵ 
پالت از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( وارد کشور 
شده که انجام تشریفات گمرکی آن در حداقل زمان 
ممکن صورت گرفته و تحویل وزارت بهداشت شده 
است. وی ادامه داد: از ســوی دیگر قرار است ده ها 
کامیون ســرم از ترکیه و از مرز بازرگان وارد ایران 
شود که هم اکنون ۱۸ کانتینر حاوی انواع سرم مورد 
نیاز از گمرک بازرگان عبور کرده و در حال حرکت به 

سمت تهران است.
    

احتمال بروز خاموشی به علت 
رشد سریع مصرف برق

ایرنا- معــاون هماهنگی توزیــع توانیر گفت: 
مشترکان اگر مدیریت مصرف برق را جدی نگیرند 
احتمال بروز خاموشی ها بیشتر خواهد شد. غالمعلی 
رخشانی مهر افزود: افزایش گرما در نیمه دوم تابستان 
منجر به افزایش مصرف برق شده است. وی ادامه داد: 
هر یک درجه دمایی که میانگین کشوری افزایش 
می یابد حدود یــک هزار و ۵۰۰ تــا ۲ هزار مگاوات 
مصرف را باال می برد. اعداد و ارقام امروز حدود ۵ هزار 
مگاوات  بیشتر را نشــان می دهد. معاون هماهنگی 
توزیع توانیــر گفت: به جز اصفهــان، چهارمحال و 
بختیاری، کهگلیویه و بویراحمــد در بقیه مناطق 

مصرف خیلی بیش از مرزهای تعیین شده است.
    

خبر مهم برای متقاضیان وام 
مسکن روستایی

 - یــن نال آ خبر
مســکن  یــرکل  مد
روستایی بنیاد مسکن از 
برطرف شدن مشکالت 
ارائه تســهیالت ۱۰۰ 
میلیون تومانی مسکن روستایی خبر داد و گفت: 
تسهیالت ۱۲۵ هزار واحد مسکونی به بانک های 
عامل ابالغ شده اســت. »حمیدرضا سهرابی« از 
رفع مشــکالت بانک های عامل بــرای پرداخت 
تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی 
خبر داد. مدیرکل مســکن روستایی بنیاد مسکن 
با اشاره به اینکه تسهیالت مسکن روستایی از ۵۰ 
میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته 
است این اقدام را گامی برای تشویق روستاییان به 
اجرای طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی 

روستایی برشمرد.
    

یک کارشناس اقتصادی:
برجام برای مردم از نان شب 

واجب تر است
ایلنا- یک کارشناس اقتصادی گفت: کسی به 
صورت دقیق و قاطع نمی توانــد از نرخ ارز در آینده 
حرفی بزند اما با ادامه همین روند موجود ادامه دالر 
4۰ هزار تومانی تا پایان سال وجود دارد. به هر حال 
عامل تعیین کننده در نرخ دالر و ارز موضوع برجام 
اســت، امروز مساله برجام از نان شــب برای مردم 
واجب تر است. احمد حاتمی یزد درباره نگرانی ها از 
شرایط اقتصادی بدون برجام اظهار داشت: نگرانی 
کارشناسان از وضعیت اقتصادی با ادامه همین روند 
و عدم لغو تحریم ها به جاست و معتقدم با ادامه این 
شرایط نرخ تورم بی سابقه ای را تجریه خواهیم کرد 

و رکورد می زنیم.
    

بیل گیتس در فهرست ثروتمندان 
یک پله سقوط کرد

فوربس-  بر اساس 
رتبه بندی میلیاردرهای 
مجلــه فوربــس، بیل 
گیتس، مؤسس شرکت 
آمریکایی مایکروسافت، 
با انتقال اخیر سهام خود به همسر سابقش پس از 
جدایی، عنوان چهارمین فــرد ثروتمند جهان را از 
دست داد. برآورد شده است که ارزش دارایی ملیندا 
فرنچ گیتس، بعد از دریافت سهام بیل گیتس، همسر 
سابقش، به ۵.۶ میلیارد دالر رسیده است. این زوج 
پس از نهایی شدن طالقشــان طی هفته گذشته 
در حال تقسیم دارایی های خود هستند. بر اساس 
رتبه بندی میلیاردرهای فوربس، انتقال این سهام 
به ملیندا کافی بود تا بیل جایــگاه خود را به عنوان 

چهارمین فرد ثروتمند جهان از دست بدهد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

امروز اولین یارانــه نقدی 4۵ هزار و 
۵۰۰ تومانی دولت سیزدهم به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شود تا طعم 
گس یارانه نقدی در کام دولت سیزدهم 

نیز بنشیند. 
یارانه ها میراث دولــت دهم برای 
آیندگانش بود. حاال سومین دولت پس از 
احمدی نژاد می رود تا در سایه بدتر شدن 
وضعیت اقتصادی، یارانه ها را سامانی 
دهد و با حمایت نقدی فضای اقتصادی 

خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد.  
درست وقتی محمود احمدی نژاد 
وعده پرداخت یارانه 4۵ هزار تومانی را 
با هدف تقویت اقتصاد خانوار به مردم 
می داد برخی کارشناسان وضعیت امروز 
را پیش بینی می کردند. می گفتند یارانه 
نقدی چاه ویل اقتصاد ایران است و خروج 
از آن عوارض اجتماعی سنگین تری را 

نســبت به تداوم پرداخت آن داراست. 
بررسی ها نشان می دهد در ۱۱ سالی که 
از پرداخت یارانه گذشته، بیش از ۵۰۰ 
هزار میلیارد تومان یارانه در قالب پول 

نقد میان مردم توزیع شده است. 
این رقم البته بر مبنای ســنجش 
ارزش واقعی آن در هر دوره، رقمی بسیار 

شگرف می شود. 
از آذرمــاه ســال ۱3۸9 تــا کنون 
جمعیتی بالغ بر 77 میلیون نفر یارانه 
نقدی از دولت دریافــت می کنند و از 
آبان ۱39۸ تا کنون نیز یارانه معیشتی 
به واجدان شــرایط تعلق گرفته است. 
فهرســت دوم یارانه بگیــران یعنــی 
یارانه بگیران معیشتی ۶۰ میلیون نفر 

می شوند. 
 به این ترتیب دولت ســیزدهم باید 
پرداخت یارانه ۱37 میلیون نفر را برای 
ایران تدارک ببیند اما این همه داستان 
نیســت. بررســی وعده رییس دولت 

سیزدهم نشان می دهد یارانه جدیدی 
در راه است. 

 ســید ابراهیم رییســی در جریان 
انتخابات ریاست جمهوری وعده داده 
بود که ۵ دهک اول درآمدی یارانه ویژه 
دریافت خواهند کــرد. به عبارت یکی 
از وعده های معیشتی او اعطای کارت 
اعتباری معیشت خانوار تلقی می شود. 
در این طرح پنج دهک اول جامعه به دو 
گروه تقسیم می شوند. گروه اول شامل 
ســه دهک اول جامعه هســتند که به 
صورت ماهانه ۲۰۰ هزار تومان و گروه 
دوم دهک های چهار و پنج هستند که 
ماهانه ۱۵۰ هــزار تومان به ازای هر نفر 
دریافت می کنند. گفته شده که طرح 
کارت اعتباری از آذر امســال اجرایی 

می شود.
بسنده کردن به کلیات

 سخنرانی های رییسی در این حوزه 
اما تنها بر کلیات در بخش یارانه داللت 

دارد. وی چنــد روز قبــل از برگزاری 
انتخابات ســیزدهم ریاست جمهوری 
گفته اســت: موضوع ما این اســت که 
یارانه ها باید به صورت عادالنه تخصیص 
یابد. برخی یارانه ها آشکارا و برخی دیگر  
پنهان هستند و  ما خانواده هایی داریم که 
در روستا زندگی می کنند خودرو ندارند 
و از همین روی از یارانه سوخت استفاده 
نمی کنند و به همین دلیل یارانه باید به 

صورت عادالنه تخصیص یابد.
وی اضافه کرد: مردم باید عدالت را 
حس کنند و یارانه هــا اینگونه به مردم 
داده شود، 3۵ درصد از خزانه دوم دولت 
باید به بهره بــرداری از تولید تخصیص 
یابد و موضوع مطابق با قانون هدفمند 
کردن یارانه ها است و آنچه که ما اطالع 
داریم بخشی که باید به تولید تخصیص 
یابد آن چنان که بایــد برای حمایت از 
تولید  خرج نشــده و بنای ما این است 
که این 3۵ درصد برای افزایش بهره وری 
از تولید خرج شود. رئیسی با بیان اینکه 
دخل و خرج باید مشخص شود، اظهار 
کرد: دخل و خــرج یارانه ها باید کاماًل 
مشخص باشــد و ما به شفاف سازی در 
دولت اعتقاد داریم یعنی مردم و نخبگان 
و تصمیم سازان باید از آنها آگاه باشند زیرا 
این موضوع جلوی تخلفات را می گیرد 
و اعتماد مردم را نسبت به دولتمردان 

افزایش می دهد. 
اعالم زمان پرداخت یارانه جدید 

 بررسی ها نشــان می دهد آذرماه 
یعنی دوازدهمین ســالگرد پرداخت 
یارانه نقدی در ایــران، موعد پداخت 
یارانه وعده داده شــده زا سوی دولت 

سیزدهم است . 
هنوز اما روشن نیســت که آیا این 
یارانه دویســت هزار تومانــی به یارانه 
کنونی یعنــی یارانه 4۵ هــزار و ۵۰۰ 
تومانی و ۵۵ هزار تومانی افزوده می شود 
یا این مبالغ کنونی به دویست هزار تومان 
افزایش خواهد یافت. در صورت تحقق 

وضعیت اول، دهک های پایین درآمدی 
با گشایشی اندک مواجه می شوند اما در 
صورت لحاظ شدن وضعیت دوم، تغییر 
چندانی در عرصه اقتصادی این خانوارها 

رخ نخواهد داد. 
 نکته مهم اینجاســت که در طول 
۱۲ سال گذشــته وضعیت اقتصادی 
خانوارهای ایران به مراتب بدتر از زمان 
قبل از سهمیه بندی یارانه ها شده است 
و اگر در آن مقطع زمانی شمار اندکی از 
جمعیت ایران به این یارانه نیاز داشتند، 
امروز حداقل ۶۰ میلیون نفر واجد شرایط 
دریافت یارانه دوم یعنی یارانه ناشی از 
افزایش قیمت بنزین شناخته شده اند. 
پرداخت یارانه وضعیت اقنصادی 

را بهتر می کند؟
بســیاری از کارشناســان بر این 
اعتقادنــد کــه یارانه های نقــدی در 
درازمــدت نمی تواننــد وضعیــت 
اقتصادی را بهبود بخشــند. خصوصا 
آنکه بســاری نوع پرداخــت یارانه در 
ایران را غیرهدفمنــد می دانند. طبق 
جدیدترین برآوردهای صورت گرفته 
بخش مهمی از کسانی که از یارانه های 
پنهان در حوزه انــرژی و نان و ... منتفع 
می شود را برخورداران تشکیل می دهند 
اما در حوزه پرداخــت یارانه نقدی نیز 
ذی نفعان اصلی باز برخوردارانی هستند 
که در موج های تورمی آسیب کمتری را 
متحمل می شوند .   توزیع حجم عظیمی 
نقدینگی در میان مردم، در عمل به تکه 
تکه کردن منابع در ایران در شــرایطی 
منجر می شود که دولت با کسری بودجه 

بزرگی روبروست . 
 میثم رادپور، کارشناس اقتصادی 
معتقد است که مهمترین دلیل ایجاد 
این کسری بودجه بزرگ در ایران همین 
وضعیت کنونی است. وی معتقد است 
در سال های گذشته همواره هزینه های 
دولت در حال افزایش است اما شرایط 
اقتصادی ناشی از تحریم ها سبب کاهش 

درآمدهای دولت می شود و در نتیجه 
دولت با کاهش درآمد و رشــد هزینه 
روبرو می شود که محصول این وضعیت 
ایجاد کســری بودجه و در نتیجه رشد 
تورم اســت.وی به توسعه ایرانی گفت: 
در نهایــت این شــیوه تصمیم گیری 
مضرات باالیی برای اقتصاد ایران دارد و 
به نظر می رسد راه شکستن حلقه زیان 
مداوم در ایران، جراحی اقتصادی در این 

حوزه است. 
 هر چه هست شمارش معکوس برای 
از راه رســیدن یارانه جدید یا به عبارت 
دیگر یارانه چهارم آغاز شده است. یارانه 
اول در سال ۱3۸۸، یارانه دوم در سال 
۱39۸ و یارانه سوم به صورت مقطعی در 
دوره کرونا به مردم پرداخت شده است 
و حاال دولت سیزدهم قرار است پرونده 
یارانه چهارم را در اقتصاد ایران بگشاید. 
آیا چهارمین یارانه می تواند نجاتی برای 
دهک های پایین درآمدی محســوب 
شــود یا غول تورمی کــه از دل بهمن 
نقدینگی سر بر می آورد همه مزایای آن 
را خواهد بلعید؟ تجربه نشان می دهد در 
صورت تداوم توزیع غیرهدفمند یارانه ها 

این اتفاق دور از ذهن نخواهد بود. 

رئیسی قرار است پرونده یارانه چهارم را در اقتصاد ایران بگشاید

دستبهدستشدنمیراثشوموبیبرکتاحمدینژاد
در طول 12 سال گذشته 

وضعیت اقتصادی 
خانوارهای ایران به 

مراتب بدتر از زمان قبل 
از سهمیه بندی یارانه ها 

شده است و اگر در آن 
مقطع زمانی شمار اندکی از 
جمعیت ایران به این یارانه 
نیاز داشتند، امروز حداقل 

60 میلیون نفر واجد شرایط 
دریافت یارانه دوم یعنی 

یارانه ناشی از افزایش قیمت 
بنزین شناخته شده اند

عضو کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه کشورها به 
خاطر مشکالت آبی به هر نحوی منابع آبی موجود را مدیریت 
می کنند، خاطرنشان کرد: ما خارج از ضوابط و قوانین جهانی 

اقدامی را بروی آب های مشترک نداشته ایم.
فریدون عباسی در گفت وگو با ایلنا، درباره این اظهارات 
وزیر منابع آبی عراق مبنی بر بســتن دو رودخانه سیروان و 
کارون موجب کمبود آب در استان دیالی شده است، توضیح 
داد: طبق یک کنوانسیون و سیاست آبی جهان هر کشوری 
فرصت داشته که تا ســال ۲۰۱۸ اقدام به احداث سد و یا هر 
سازه آبی بروی آب های مرزی و یا مشترک کند و بعد از آن هر 
فعالیت آبی روی منابع مشترک باید با هماهنگی کشورهای 

همسایه باشد. 
وی افزود: تاکنون و تا زمانی که این کنوانسیون جاری بود، 
کشورهای ترکیه، عراق، ســوریه و حتی افغانستان اقدام به 

احداث سدهای زیادی کردند، به طوری که اکنون مانع ورود 
آب های دجله و فرات و هامون به سمت کشور ما شده اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با اقداماتی که روی 
دجله و فرات انجام شده، آب اروند در سمت ایران بسیار کم 
شــده و در واقع فاضالب دجله وارد این رود می شــود. آب 
شور دریا نیز پیشــروی کرده و منجر به خشــکی و نابودی 

نخلستان های ایران شده است.
وی تاکید کرد: طبیعی اســت ما هم طبق کنوانســیون 
سدهایی را برای احداث تا قبل از پایان مهلت تعیین شده در 
کنوانسیون پیش بینی کرد  ایم اما هیچگاه اینگونه نبوده که 

جلوی ورود آب به کشورهای دیگر را بگیریم.
افغانستان هامون را خشک کرد

عباسی با اشاره به سدسازی های افغانستان تصریح کرد: 
اکنون افغانستان با احداث سد بروی هیرمند جلوی ورود آب 

به هامون را گرفته و منجر به خشک شدن این دریاچه شده 
است. وی با بیان اینکه کشورها به خاطر مشکالت آبی به هر 
نحوی منابع آبی موجود را مدیریت می کنند، خاطرنشان کرد: 
ما خارج از ضوابط و قوانین جهانــی اقدامی را بروی آب های 
مشترک نداشته ایم. این نماینده مجلس بیان داشت: طبق 
کنوانسیون که از ۲۰ سال پیش مطرح بوده کشورها می توانند 
آب های جاری در محدوده خــود را کنترل کنند و پس از آن 

باید به قاعده جهانی و مفاد کنوانسیون پایبند باشند.
اظهارات عراقی ها ربطی به کم آبی ندارد

وی یادآور شــد: اظهارات مقام عراقــی هیچ ارتباطی به 

موضوع کم آبی اخیر در خوزســتان ندارد و مشکل آبی این 
استان منجر به هیچ اقدامی از سوی ایران برای بستن آب بروی 
کشور عراق نشده است. عباسی گفت: در هر حال اکنون در 
تمام دنیا مشکالتی بر سر آب وجود دارد به طوری که شاهدیم 
سودان و مصر نیز با اتیوپی دچار چالش شده اند و موضوع به 
سازمان ملل کشیده شده اســت.  وزیر منابع آبی عراق روز 
دوشنبه ۱۸ مرداد) 9 اوت( ادعا کرده است که ایران با بستن دو 
رودخانه سیروان و کارون موجب کمبود آب در استان دیالی 
شده است. مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق  از 
قطع آب دو رودخانه سیروان و کارون توسط ایران خبر داده 
و   در دیدار با نزار الخیراهلل، قائم مقام وزارت امور خارجه عراق 
بر لزوم دیدار با مقام های ایــران با توجه وضعیت آب منطقه 
به ویژه پس از قطع آب این دو رودخانــه تأکید کرده و گفته 
است: حقابه عراق و تقســیم ضرر ناشی از کمبود آب بین دو 
کشور باید رعایت و تعیین شود. به گفته الحمدانی قطع آب دو 
رودخانه سیروان و کارون از سوی ایران منجر به کمبود آب در 
استان دیالی و تأثیر بر کیفیت آب در شط العرب )اروندرود( 

شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

فاضالب دجله وارد اروند می شود

خبر

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران می گوید تغییراتی که در سال های اخیر در 
فهرست شرکای تجاری ایران به وجود آمده تا حد زیادی تحت تاثیر تحریم ها و تبعات 

آن بوده است.
به گزارش ایسنا، محمد الهوتی گفت: خوشبختانه در سال های گذشته میزان رشد 
ارزش صادرات ایران نســبت به وزن باالتر بوده که این نشان دهنده افزایش صادرات 
کاالهایی با ارزش افزوده بیشتر اســت، هرچند در این زمینه راه بسیار طوالنی باقی 
مانده است اما این امید وجود دارد که با افزایش کیفیت، کاالهای ایران توان حضور در 

بازارهای بزرگ تر را پیدا کنند.
وی با بیان اینکه تحریم ها و سیاســت های داخلی بر وضعیت تجارت کشــور در 
سال های گذشته تاثیرات فراوانی گذاشته است، بیان کرد: در فهرست واردکنندگان 
کاالی ایران، امارات متحده عربی جایگاه چین را گرفته و صدرنشین شده است. این در 
حالی است که امارات بیشتر بر روی ری اکسپورت یا صادرات مجدد متمرکز است یعنی 

کاالهایی امکان ورود مستقیم به ایران را نداشته اند و از این طریق به کشور رسیده اند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در کنار آن، در ماه های گذشته آلمان و سوییس 
در میان اصلی ترین صادرکنندگان کاال به کشور قرار دارند که این موضوع در دو محور 
اهمیت دارد. نخست امید به احیای برجام و امکان از سرگیری ارتباط با اروپایی ها را 

بیشتر می کند و دوم آنکه مواد اولیه ای که از این کشورهای اروپایی وارد می شود در 
تولید ایران به کار گرفته شده و می تواند به افزایش کیفیت تولیدات منجر شود.

 اهمیت بازگشت آلمان به اقتصاد کشور
الهوتی درباره مقاصد صادراتی ایران نیز گفت: در سال های گذشته هندوستان 
از فهرســت واردکنندگان کاال از ایران خارج شــد و ترکیه جای آن را گرفت. این 
نشــان می دهد که تحریم های آمریکا روی هند و میزان خرید کاالی این کشور 
تاثیر گذاشته است. در رابطه با افغانستان نیز ناامنی های اخیر ریسک ارسال کاال را 
افزایش داده و تداوم آن می تواند به کاهش صادرات منجر شود البته برای تصمیم 
گیری در این زمینه زود اســت و باید دید در آینده چه تغییراتی در این کشور به 
وجود می آید. وی ادامه داد: در موضوع عراق و افغانستان ما یک چالش جدی دیگر نیز 
داریم و آن نحوه ایفای تعهدات ارزی است. در این کشورها بانک و صرافی معتمد مورد 
تایید بانک مرکزی امکان فعالیت ندارد و از سوی دیگر کاالیی نیز در آنها تولید نمی شود 
که صادرکننده بخواهد در ازای صادرات آن را به کشور وارد کند. از این رو باید راهکاری 
برای عبور از این شرایط و فراهم کردن مقدمات الزم برای ایفای تعهدات و صادرات کاال 
در این بخش با هماهنگی بانک مرکزی و دولت سیزدهم اجرایی شود. با این وجود در 
صورت کنار رفتن تحریم ها، صادرات به کشورهای همسایه نیز قطعا رشد خواهد کرد.

رییس کنفدراســیون صادرات درباره افق پیش روی تجارت کشور در موضوعات 
تحریم و اف ای تی اف نیز گفت: در رابطه با برجام ما دیدیم که صرف از سرگیری مذاکرات 
تاثیر روانی مثبتی بر فضای اقتصادی کشور داشت، هرچند در حال حاضر تصویر دقیقی 
از آینده مذاکرات وجود ندارد اما گفت و گوی دیروز رییس جمهور ایران با فرانسه این 
امید را به وجود آورده که نتایج مثبتی در راه باشد و با جذب سرمایه های جدید، اقتصاد 

ایران از شرایط فعلی عبور کند.
الهوتی افزود: در رابطه با اف ای تی اف نیز ما باید بدانیم که بســیاری از کشورهای 
جهان به عضویت در آن درآمده اند و ایران نیز هنوز آن را رد نکرده و در مجمع تشخیص 
بررسی ها ادامه دارد. امیدواریم با توجه به نزدیکی بیشتر دیدگاه های دولت جدید با 

سایر دستگاه ها، الاقل این موضوع زودتر تعیین تکلیف شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پاسخ داد: 

چرا هند دیگر از ایران کاال نمی خرد؟


