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قیمت سکه و ارز ) به تومان(

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران:

قدرت خرید شیر از سوی مردم کاهش یافته است

قیمت بازارنوع سکه
1120500سکه تمام طرح جدید
1119000سکه تمام طرح قدیم

562000نیم سکه
291000ربع سکه

182000گرمی
113956هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3536دالر
3980یورو
4622پوند

966درهم امارات
1219لیرترکیه

یک اقتصاددان با اشاره به 
برنامه های دولت یازدهم، تأکید 
کرد: این برنامه ها مخالف تولید 

ملی و حامی واردات است.
حجت عبدالملکی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان، 
قراردادهــای پســابرجام و رویه 
دستگاه های دولتی پیش از برجام 
و طی سه سال گذشته را نشانگر 
ترجیح داشتن واردات بر صادرات 

برای دولت ارزیابی کرد.
وی در ادامــه با بیــان اینکه 
البته میزان واردات در ســال 94، 
نســبت به ســال 93، تقریبا 20 
درصد کاهش داشــته است، این 
کاهش واردات را ناشی از کاهش 
قدرت خرید مصرف کننده دانست 
و ادامه داد: وقتی قدرت خرید کم 
شود، توان مصرف کننده برای خرید 
کاالهای خارجی هم کاهش پیدا 
می کنــد، پس این کاهش واردات 
نبوده  برنامه ریزی دولت  محصول 
بلکه عکس العمل مصرف کنندگان 
به رکــود حاکم بــر اقتصاد طی 
ســال های اخیر بوده اســت، به 
همین دلیل ایــن کاهش واردات 
را نمی توانیم به عنوان دســتاورد 

لحاظ کنیم.

عبدالملکی با اشــاره به اینکه 
نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته 
تنها اندکی بیشــتر از صفر بوده 
است، گفت: سیاست ها و برنامه های 
دولت تشــویق کننده واردات بوده 

است.
این اقتصــاد دان به غیر فعال 
بــودن 60 درصــد ظرفیت تولید 
کشور اشــاره کرد و با بیان اینکه 
اکنون طبق آمارها 14 هزار واحد 
تولیدی به طور 100 درصد تعطیل 
هستند، افزود: بین 20 تا 30 هزار 
واحــد تولیدی هم زیر 50 درصد 

ظرفیت کار می کنند.
استاد دانشــگاه تعطیل بودن 
صنعت کشور را ناشی از مشکالت 
مختلفی دانســت و افزود: یکی از 
این مشــکالت واردات بی رویه و 
قاچاق کاال اســت که باعث شده 
تولیــدات صنعتــی و محصوالت 
ایرانی بازارشان را از دست بدهند 

و بخشی از آنها تعطیل شوند.
وی نقدینگی را مشکل دیگر 
صنعت ارزیابی کرد و با اشــاره به 
بــرای واحدهای  اینکه نقدینگی 
تولیدی مشکل درجه دو است، بیان 
داشت: منابع مالی از سوی بانک ها 
باید در اختیار تولیدکنندگان قرار 

بگیرد که این اتفاق نیفتاده و شبکه 
بانکی در عمل تسهیالت را به غیر 

تولیدکنندگان ارائه می کند.
قائــم مقام انجمن مدرســان 
اقتصاد مقاومتی در همین زمینه 
گفت: 3 یــا 4 هزار واحد تولیدی 
از سوی وزارت صنعت به بانک ها 
برای دریافت تســهیالت معرفی 
شــدند امــا تا االن حــدود 300 
واحد تولیدی موفــق به دریافت 
بخشــی از تسهیالت شده اند. این 
بدان معناســت که نظام بانکی با 
بخش تولید همراهی نمی کند که 
مستلزم برنامه ریزی جدی دولت و 

بانک مرکزی است.
ایــن اقتصاد دان با اشــاره به 
اینکــه از ابتــدای روی کارآمدن 

دولت یازدهم اثرات تحریم ها بیش 
از اندازه بزرگ نمایی شــد، تأکید 
کرد: اینکه تولید، اشــتغال، تورم، 
ســرمایه گذاری، محیط زیست و 
حتی آب و غذا را وابسته به تحریم 
بدانیم، خطــای راهبردی بود که 

دولت یازدهم مرتکب شد.
اســتاد دانشــگاه با تأکید بر 
اینکــه حتی اگر همــه تحریم ها 
بطور یکجا برداشــته شــود، اثر 
چندانی بــر بنگاه های ما نخواهد 
داشــت، گفت: مشکل بسیاری از 
واحدهای تولیدی تسهیالت ریالی 
است نه تسهیالت ارزی که احتیاج 
داشته  خارجی  سرمایه گذاری  به 
باشد. مشــکل دیگر تولید کننده 
داخلــی دانش فنی و کســب و 

کار اســت که خیلی تحت تأثیر 
تحریم ها نیست.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از 
بازارهای صادراتی را که در دولت 
گذشته به دست آورده بودیم، در 
دولت جدید از دست دادیم، اظهار 
داشت: اگر اکنون بیشتر نفت می 
فروشیم، به نفع اقتصاد ملی نیست 
و افتخاری ندارد، ما می توانستیم 
همین مقدار نفت را در شــرایط 
تحریم هم بفروشیم. اگر قبال پول 
فروش نفت را دریافت نمی کردیم، 
اکنون هم دریافت نمی کنیم، ضمن 
مبادالتی  کانال هــای  قبال  اینکه 
را معرفــی نکرده بودیم اما اکنون 
معرفی کردیــم و دیگر برای دور 
زدن هم نمی توانیم استفاده کنیم. 
در ســال 91، از 60 میلیارد دالر 
نفت خامی کــه فروختیم، حدود 
52 میلیارد دالر آن را صورت دالری 

به دست آوردیم.
عبدالملکی بیان داشت: دولت 
به برخی تولیدکنندگان کاالهای 
لوکس مجوز تأســیس شعبه در 
ایران داده است و به همین دلیل 
پس از برجــام، انتظــار افزایش 

واردات کاالهای لوکس را داریم.
این اقتصــاد دان با بیان اینکه 

یکــی از تولیدکننــدگان عمده 
کاالهــای لوکــس، از ایــران به 
عنوان »بهشــت بکــر« یاد کرده 
و موقعیــت فعلــی را بــه لحاظ 
اهمیت به برداشــته شدن دیوار 
برلین تشــبیه کرده است، تأکید 
کرد: اگر واردات کاالهای لوکس 
کنترل و مدیریت نشــود، قطعا با 
خسارت های جبران ناپذیری روبرو 

خواهیم شد.
استاد دانشــگاه تصریح کرد: 
متأســفانه اقداماتی که از ســوی 
دولت در راستای شعار حمایت از 
تولید ملی انجام شده، چندان زیاد 
نبوده بلکه سیاست ها و برنامه هایی 
وجود داشته که مخالف این شعار 

بوده است.
قائــم مقام انجمن مدرســان 
اقتصاد مقاومتی ابراز داشت: برای 
افزایــش تولید ملــی، باید تولید 
را محــور و مرکز همه برنامه های 
سیاسی و فرهنگی قرار دهیم در 
حالیکــه محور و مرکز برنامه های 
دولــت یازدهم روابط سیاســی و 
همگرایی با کشورهای غربی بوده 

است.
عبدالملکی با اشــاره به اینکه 
بورس در سال 92 یک روند حبابی 

را طی کرد و شــاخص از 80 هزار 
واحد فراتر رفت، ادامه داد: اما رفته 
رفته از اواخر سال 92 روند نزولی 
شاخص بورس آغاز شد تا اینکه این 
عدد به کانال 60 هزار واحد رسید 
ولــی در ماه هــای اخیر و پس از 
توافق هسته ای، مجدد شاهد رشد 
حبابی بودیم که به علت اطمینان 
وضعیت  از  ســهامداران  نداشتن 
آینده اقتصاد کشور، آنان ترجیح 
دادند ســرمایه خود را به تدریج 
از بــازار خارج کرده یا اینکه اصل 
سرمایه شــان را فعال در خارج از 

بورس نگه دارند. 
این اقتصاد دان در عین حال 
گفت: همزمان خطر ایجاد حباب 
دیگری هم وجود دارد زیرا عده ای 
دچار توهم شده و گمان می کنند 
با ارتباطات سیاســی مشــکالت 
اقتصادی حل خواهد شد درحالیکه 
اقتصاد چنین  هوشــمند  فعاالن 
پیش بینی را نمی کنند و معتقدند 
رشــد بازار ســهام بدون توجه به 
اتفاقات واقعی اقتصاد کاذب بوده 
و کسانی که با تحلیل های سطحی 
به سرمایه گذاری در بورس  اقدام 
بعدا دچار خســارت  می کننــد، 

خواهند شد.

عبدالملکی در گفت وگو با کیهان:

برنامه های دولت مغایر تولید ملی و حامی واردات است

تجارت  خاورمیانه ســازمان  بخش  مشاور 
خارجی ژاپن علت نیامدن شرکت های ژاپنی به 
ایران را نگرانی از تداوم تحریم های آمریکا علیه 

ایران دانست.
یوئیچی یاماموتو مشاور بخش خاورمیانه سازمان 
تجارت خارجی ژاپن در توکیو معتقد اســت با توجه 
به جمعیت ایران تقاضای خودرو در این کشور پایدار 
خواهد بــود. ایران حدود 80 میلیــون نفر جمعیت 
داشته که بنا به گزارش فکت بوک که از سوی سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا ارائه شده است 40 درصد از 

جمعیت ایران زیر 25 سال هستند.
یاماموتو تاکید کرد: ایران خود یک خودروساز است 

و نمی توان این کشــور را مقصد صادرات خودروهای 
تکمیل شده محسوب کرد. وی ادامه داد: ایران می تواند 
به عنوان یک نقطه تولید برای بازار داخلی و کشورهای 

همسایه محسوب شود.
به گــزارش فارس، دولت ژاپــن تحریم های این 
کشــور علیه ایران را در ماه ژانویه برداشــت و در ماه 
فوریه نیز دو کشور توافقی را در راستای تسهیل ورود 
شرکت های ژاپنی به بازار ایران امضا کردند. علی رغم 
انتظارات موجود از طرف ایران شــرکت های ژاپنی به 
دلیل نگرانی از تداوم تحریم های اقتصادی آمریکا علیه 
ایران و همچنین سیاست داخلی کشور روند کندی را 

در ورود به ایران داشته اند.

رئیس ســازمان اموال تملیکــی از انهدام 
سراســری کاالهای قاچاق در روز چهارشنبه 

)امروز( خبر داد.
امین دلیری در گفت وگو با فارس، با اشاره به اینکه 
امروز )چهارشــنبه( ساعت 10 صبح انهدام سراسری 
کاالهای قاچاق در کشور و نیز در استان تهران انجام 
خواهد شد، اظهار داشت: این کاالها در اختیار سازمان 
اموال تملیکی قرار گرفته و مجوز انهدام آن از ســوی 

مراجع قضایی صادر شده است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
با بیان اینکه بیش از 60 خودروی لوکس خارجی که 

به ظن قاچاق توقیف شده در اختیار این سازمان قرار 
دارد، تصریح کــرد: این خودروها در حال طی کردن 
فرایند تعیین تکلیف قانونی هســتند، تا پس از اخذ 
مجوز از مراجع قضایی نســبت به تعیین تکلیف آنها 
براســاس ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز اقدام شــود. وی با بیان اینکه هنوز مجوز قضایی 
برای انهدام خودروهای قاچاق صادر نشده است، ادامه 
داد: در صورتی که تقاضایی برای صادرات این خودروها 
وجود نداشته باشد، مجوز انهدام آنها صادر خواهد شد، 
همچنین در میان این خودروها برندهایی مانند پورشه، 

بنز و رولزرویز مشاهده می شود.

رئیس سازمان اموال تملیکی:

امروزانهدامسراسریکاالهایقاچاقانجاممیشود

ن  کمیســیو ئیــس  ر
بازرگانی  اتاق  کشــاورزی 
تهران از کاهش قدرت خرید 
شیر از سوی مردم خبر داد 
و گفت: روزانه ۱۸۰۰ تن شیر 
شیرخشک  به  تبدیل  مازاد 

می شود.
به گزارش مهر، کاوه زرگران 
در نشست هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران که با حضور وزیر 

بهداشت در حال برگزاری است، 
اظهار داشت: اجرای قانون مالیات 
مضاعف در بخش صنایع غذایی 
به دلیل نکاتی که وزارت بهداشت 
و درمان داشته، خود می تواند با 
توجه به فضای اقتصادی کشور، 
به ضرر بخش تولید باشد چرا که 
هم اکنون بــه دلیل رکود فعلی، 
شاهد کاهش فروش محصوالت 
غذایی هستیم و امروز در صنعت 

لبنیات به عنوان یکی از صنایع 
شاخص غذایی، روزانه 1800 تن 
شیر مازاد تبدیل به شیر خشک 

می شود.
کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران افزود: دلیل تبدیل شدن 
شیر تازه به شیرخشک آن است 
که مردم توان خرید این کاال را 
ندارند؛ به نظر می رســد اجرای 

مالیات مضاعف باعث شود سفره 
مردم کوچکتر شده و سالمت آنها 

به خطر افتد.
زرگران تصریح کرد: در حال 
حاضر اجرای این سیاست عملی 
اجرایی  پتانسیل های  اما  نیست 
آن اگر فراهم شود، ممکن است 
بتوان اجرا را در پروسه کوتاه تری 
عملیاتی کرد و این در شرایطی 
اســت که روح قانــون مالیات 

بــر ارزش افزوده نیــز می گوید 
»مالیات باید از مصرف کنندگان 
اخذ شود تا کاالیی که با سالمتی 
مردم منافات دارد، کمتر فروش 
برود«؛ در حالی که هنوز سازمان 
امور مالیاتی نتوانسته این قانون را 
اجرایی کند و فشار آن به جای 
تحمیــل بــه مصرف کنندگان، 
از جیــب تولیدکننــده یــا به 
تولیدکننده وارد شده و از جیب 

وی پرداخت می شود.
میزان  کرد:  خاطرنشان  وی 
نمــک روزانــه مجاز بــرای هر 
فــرد 11 گرم اســت که از مواد 
غذایی بــه مصرف کننده انتقال 
می یابد اما اعتقاد و بررسی های 
ما نشــانگر این است که کمتر 
از یک گــرم از این میزان نمک 
از طریق محصــوالت غذایی به 
مصرف کنندگان می رسد و بیش 

از پنج گرم آن از طریق مصرف 
نان وارد بدن می گردد.

کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران گفت: به دلیل اِشــکاالت 
زنجیره گنــدم، آرد و نان، نمک 
بیــش از حــد مجاز بــه بدن 
وارد می شــود  مصرف کنندگان 
که به نظر می رســد باید در این 

رابطه یک کار ملی انجام داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

برخیوزراهمبرنامهششمراقبولندارند

صادرات  دفتــر  کل  مدیر 
گمرک ایران از آزاد شدن ورود 
موقت شکر خام برای واحدهای 
تولیدی و صادرکننده خبر داد.

عبدالرضا غالمی مدیرکل دفتر 
صادرات گمرک با بیان اینکه ورود 
موقت شــکر خام برای واحدهای 
تولیــدی و صادرکننده آزاد شــد، 
گفت: گمرک جمهوری اســالمی 
ایران در اجرای بند 10 سیاست های 
تدوین اقتصاد مقاومتی و در راستای 
حمایت همه جانبه از مقوله صادرات 
کاال و خدمات، ورود موقت شکر خام 
را برای واحدهای تولیدی و صادراتی 

تسلیت
همکاران محترمه خانم ها 

اوگی و خورشیدی
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندم.
مدیریت امور بازرگانی و تولید آگهی ها

همکاران محترمه خانمها اوگی و خورشیدی
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده گرامیتان صمیمانه تسلیت عرض 
نمــوده، برای آن مرحوم رحمت و غفــران الهی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبائی خواستاریم.
ایرانی- بهــاری- بهنام- بیاتــی- پهلوانی-  احمدی- اســکندری- 
تنهایــی- تیره گری- جابانی- چرخنده- چیان- حســنان- حســن 
حیدری- حسینی- خزائی- دولتی- ربیعی- رمضانی- زندیه- زکی لو- 
زادهوش- سلطانی- صفریان- ظهره وند- علیزاده- عاشورنژاد- فرجی- 
قهرمانی- قدیمی- قائنی- قاضی خانلو- گرجی- مطیع الحق- مقیمی- 

مهردوستی- موسوی- موسویان- مرادنیا- نوروزی نیا- ناصر حیدری

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی گفت: برخی وزرا هم، برخی بندهای برنامه 

ششم را قبول و تأیید نمی کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی 
در گفت وگوی تلویزیونی به تشریح بایدها و نبایدهای الیحه 
برنامه ششم توســعه پرداخت، و آنچه را دولت در الیحه 
برنامه ششــم به مجلس ارائه کرده است، دست نیافتنی 
دانست و گفت: برنامه ششم در شرایط خاصی قرار گرفته 

و یک داستانی برای خودش شده است.
پورابراهیمی با اشــاره به اینکه دولت پارسال الیحه 
برنامه را به موقع به مجلس نهم تقدیم نکرد و همین امر 
امکان بررسی آن را در مجلس قبل فراهم نکرد، افزود: این 
الیحه زمانی به مجلس ارائه شد که ما مجبور شدیم برنامه 

را در سال 95 تمدید کنیم.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: چیزی که دولت آن را با عنوان برنامه به مجلس ارائه 
کرده بود برنامه نبود و تنها یک ســری احکام را پیشنهاد 
کرده بود. دولت می خواست مجوز این احکام را از مجلس 

بگیرد بعداً خودش آن را تنظیم کند.
پورابراهیمی این اقدام دولت را نوعی بدعت در تاریخ 
فعالیت های اقتصادی کشور دانست و گفت: این کار نه در 
پنج برنامه ای که بعد از انقالب تصویب کردیم و نه در تاریخ 

کشور سابقه نداشته است.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس افــزود: به نظر 
می رسد که دولت تمایلی به تدوین برنامه ششم و رویکرد 
برنامه در اقتصاد کشور نداشته باشد. وی تصریح کرد: آن 
چیزی که ما استنباط می کنیم و بارها به آن اشاره کرده ایم 
این است که باید دولت خودش را ملزم بداند به ارائه لوایحی 

که مکلف بر طبق برنامه ششم باشد.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: به اعتقاد 
مــن دولت خیلی نگاه برنامه ای بــه موضوعات اقتصادی 
ندارد و شــاید یکی از عللی که ما امروز شــاهد هستیم 
الیحه دیر به مجلس ارائه می شــود، این است که کیفیت 

الیحه مناسب نیست.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه 
از نظر شــکلی، تمام این موارد برنامه باید به تأیید هیئت 
وزیران و به امضای رئیس جمهور برسد، افزود: اآلن با یک 
مشکل مواجه شدیم و آن برخی اختالف نظر وزراست که 

در جلسات درباره برنامه عنوان می کنند.
وی گفت: شــاید یکی از عللی کــه در قانون تصریح 

شده است شــخص رئیس جمهور بعد از تصویب هیئت 
وزیران، برنامه را به مجلس ارائه کند، این اســت که تمام 

این موضوعات دیده شود.
پورابراهیمی با ابراز اینکه به نظر می رســد هم اکنون 
برخی از مواد برنامه حتی مورد تأیید تعدادی از وزرا نیست، 

گفت: این امر مجلس را در چالش قرار می دهد.
پورابراهیمی بار دیگر تأکید کرد: تصور ما این اســت 
که اعداد و ارقام ارائه شــده در الیحه دولت کاماًل آرمانی 
است به گونه ای که دولت به جای اینکه واقعیت های قابل 
تحقق را در برنامه بنویسد آرزوهای خود را نوشته و مورد 

تأکید قرار داده است.
پورابراهیمی برخی اهداف برنامه ششــم توسعه را با 
یکدیگر در تناقض دانست و گفت: دسترسی به تمام اهداف 

با همین رویکرد هم امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد با در 
نظر گرفتن نقدینگی موجود، موضوع اشــتغال و نیز تورم 
8/9 درصدی که در برنامه دیده شده، دور از واقعیت است.

وی با اعالم »قطعاً در کمیسیون تلفیق برنامه ششم 
توســعه در مجلس محکم مباحــث را پیگیری می کنیم 
و موضــع تخصصی خود را اعمــال خواهیم کرد« افزود: 
انتظار مجلس از دولت این بود که بعد از یک سال و نیم 
تأخیر در ارائه برنامه ششــم، برنامه ای را ارائه کند که اوالً 
تمام دولت آن را قبول داشــته باشد که این اآلن یکی از 
چالش های ماست، و دوم اینکه براساس واقعیت ها تنظیم 

شود نه براساس آرزوها.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این 
ســؤال که سرانجام مجلس می خواهد با این الیحه چکار 
کند، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که دولت آنچه را 
ارائه کرده است مجدداً پس بگیرد و بعد از یک بررسی جامع 
و کامل و اعمال نظر تمام اعضای هیئت دولت، با امضای 
رئیس جمهور به مجلس ارائه کند. وی افزود: این پیشنهاد 

ماست اما چقدر عملی باشد به نظر دولت بستگی دارد.
پورابراهیمی ادامه داد: حالت دوم این است که دولت 
بگوید الیحه همان چیزی است که ارائه شده است که در 
این صورت مجلس تا جایی که امکان پذیر باشد در چارچوب 
ضوابط و مقررات مجلس حتماً نظر خود را اعمال خواهد 
کرد. وی متذکر شــد: برنامه پنج ساله توسعه، ریل گذاری 
پنج ســال آینده اقتصاد کشور اســت و بنابراین اگر این 
موضوع را مد نظر قرار ندهیم، پنج ســال آینده کشور را 

دچار چالش کرده ایم.

بر اساس اعالم گمرک ایران

وارداتشکرخامبرایواحدهایتولیدیوصادرکنندهآزادشد
آزاد اعالم کرد.

رفــع  از  غالمــی همچنیــن 
محدودیت ورود موقت گندم برای 
واحدهای تولیدی و صادرکننده خبر 
داد و افــزود: محدودیت های ورود 
موقت گندم در راســتای حمایت 
از صــادرات غیرنفتــی و کمک به 
واحدهای تولیدی صادرکننده آرد و 
صنایع مرتبط کاهش یافته و مدت 
زمان ورود موقت گندم از 4 ماه به 

6 ماه افزایش یافته است.
وی در مــورد انجام رویه ورود 
موقت از طریق ســامانه جامع امور 
با راه اندازی سامانه  گمرکی گفت: 

جامع امــور گمرکی و با عنایت به 
پیگیری ها و رهنمودهای مســتمر 
ریاست کل گمرک موضوع استفاده 
از ســامانه جامع امور گمرکی در 
رویــه ورود موقت بــرای پردازش 
در دســتور کار معاونــت فنــی و 
امور گمرکــی، دفتر صــادرات و 
دفتر فناوری اطالعات است که در 
اولین فاز مقرر شــد دفتر صادرات 
مجوزهای ورود موقت برای پردازش 
که جزو مجوزهــای قبل از اظهار 
کاال تلقی می شــوند را با استفاده 
از ســامانه تجارت فرامرزی صادر 
نماید که این موضوع اجرایی شده 
و مجوزها پس از بررسی درخواست 
متقاضی و انجام مراحل مربوطه در 
سامانه تجارت فرامرزی وارد شده و 
کد رهگیری مجوز از طریق پیامک 

به متقاضی ارسال می شود.

ترحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

اســحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور سه روز بعد از 
تصویب مدل جدید قراردادهای 
نفتی در دولت ادعایی را مطرح 
کــرد که تاکنــون کمتر به آن 

پرداخته شده است.
جهانگیری در نخســتین جشن 
فارغ التحصیلی ادوار دانشــکده خبر 
به موضــوع قراردادهای جدید نفتی 
به عنوان یکی از موارد انتقادپذیری 
دولت اشاره کرد و گفت: »دولت در 
این زمینه نشان داد که به انتقادها و 
نظرات منتقدان توجه دارد و پس از 
آن که سال گذشته مصوبه ای مبنی 
بر اینکه قراردادهای نفتی باید از چه 
اصول و ســاختاری تبعیت کنند در 
دولت به تصویب رســید، نقدهایی 
مطرح شد و دولت تصمیم گرفت از 
منتقــدان بخواهد که نظرات خود را 
برای دولت ارسال کنند و در همین 
راستا ســاعت ها جلسات مختلف در 
وزارت نفــت با منتقدیــن برگزار و 
نظــرات آنها اخذ شــد. مقام معظم 
رهبری نیز تاکید داشتند که بررسی 
این قراردادها باید در ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی انجام شــود و این 
موضوع در دســتور کار ســتاد قرار 
گرفت و بطور همزمان گفت وگوهایی 
میان ســران کشــور با مقام معظم 
رهبــری انجام شــد و رهبر معظم 
انقالب دســتورهایی در این زمینه 
صادر کردند. هم اکنون اصالحات در 
این قراردادها اعمال شــده و در 20 
ماده آماده شده است، اما از زمانی که 
خبر این موضوع منتشر شد، برخی 
افراد فضایی در کشور ایجاد کرده اند 
و فکر می کنند که باید همواره با هر 
چیزی مخالفت کننــد، به صراحت 
اعــالم می کنم که کاری دقیقتر و با 
حوصله تر در تاریخ مصوبات دولت به 
اندازه تدوین این قراردادها تا به امروز 

سابقه نداشته است!«. 

این ادعا در حالی مطرح شــده 
است که بررسی روند برخورد دولت 
و بخصــوص وزارت نفت با منتقدان 
IPC به وضوح حاکی از آن اســت 
که دولت »تقریبا هیچ« ارزشی برای 
نظرات این کارشناسان قائل نیست و 
صرفا تالش کرده اســت با برگزاری 
جلساتی با آنها، ادای انتقادپذیری را 
دربیاورد. همین برخورد غیرمنطقی 
دولــت با منتقدان اســت که برخی 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
را ناگزیــر به ارائه طرحی دو فوریتی 
برای ورود جــدی قوه مقننه به این 
موضوع کرده است. در ادامه نگاهی 
به برخی از مستندات این استراتژی 

کالن دولت می پردازیم:
تقسیم بندی منتقدان به 
»دلسوز« و »غیردلسوز«! 

بیــژن زنگنــه، وزیــر نفت در 
کنفرانــس رســانه ای 20 بهمن ماه 
ســال گذشــته که همزمان با اوج 
فضای انتقادی بــر ضد مدل جدید 
قراردادهای نفتی بود، با بیان این که از 
انتقاد در این زمینه استقبال می کنیم، 
اما باید عنوان شود که هنوز قراردادی 
امضا نشده که عده ای خواستار لغو آن 
هســتند، گفت: »انتقاد باید درست 
باشــد و کس دیگــری را متهم به 
خیانت نکند از آقای توکلی نماینده 
مردم تهران نام می برم به این دلیل 
که شــما )خبرنگار( در پرسش های 
خود از ایشــان نام بردید، که اگرچه 
مخالــف من هســتند و در مجلس 
علیه مــن نیز صحبــت کردند، اما 
مخالف محترمی است و انتقادهایی 
که مطرح می کنند از روی دلسوزی 
برای کشور است«. سپس وزیر نفت 
تاکیــد کرد که من بــه عنوان وزیر 
نفت این انتقادهــا را می پذیرم زیرا 
از روی دلسوزی برای کشور و نظام 
است. با این وجود، زنگنه عمال توجه 
 IPC خاصــی به منتقدان دلســوز
هم نکرد و نتیجه آن شــد که حتی 
این نماینده ســابق مجلس شورای 
اسالمی هم به این جمع بندی برسد 
که اجرای مــدل جدید قراردادهای 
نفتــی برخالف منافع ملی اســت و 
ابتدای خردادماه امســال با ارســال 
این دیدگاه  به جهانگیــری  نامه ای 
خود را رســانه ای کند. در بخشی از 
گزارش پیوست این نامه که نتیجه و 
چکیده مباحثات چندین ماه جمعی 
از منتقدان مدل جدید قراردادهای 
بــا مقامات مســئول ذیربط  نفتی 
کارشناســان مستقل،  نفت،  وزارت 
اساتید برجســته دانشگاه و جوانان 
متخصص نفــت و گاز دربــاره این 
موضوع بود، اینگونه آمده بود: »الگوی 
قراردادهای باالدستی نفت  و گاز به 
علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت 
ملی، حرکت در خالف جهت اقتصاد 

مقاومتــی، اضمحالل شــرکت ملی 
نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید 
غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت 
به وجود  برای شرکت های خارجی، 
ایرانی  شــرکت های  تعدادی  آمدن 
مورد تأیید وزارت نفت )احتماال از بین 
اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان( 
و گذاشتن آنها در دامن شرکت های 
خارجی برای مشروعیت بخشیدن به 
دریافت کمیسیون های باال و مستمر 
بــرای حداقل 25 ســال، قراردادن 
میادین تمامی گستره سرزمین ایران 
به شرکت های خارجی حداقل برای 
7 ســال دوره اکتشــاف و 25 سال 
توســعه و بهره برداری که برای دوره 
دیگری نیز قابل تمدید است و عدم 
انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت 
ملی نفت و شرکت های تابعه، خالف 
مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام 
است و بایستی مذاکراتی که در حال 
حاضر با شرکت های خارجی در این 
راستا در جریان است متوقف گردد«. 
تنها واکنش زنگنه به این جمع بندی 
توکلی، »سکوت« بود که نشان دهنده 
عمــق بی تفاوتی عملی وزیر نفت به 
دیدگاه های منتقدان دلسوز IPC بود!

سکوت در برابر نتایج 
جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی درباره قراردادها و 
بی توجهی به آن

بهار امسال، با ابتکار عمل معاون 
اول رئیس جمهــور و رئیس ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی که بعدها 
مشــخص شد بدون تاثیر از تذکرات 
مقــام معظم رهبری نبوده اســت، 
چند جلسه مفصل بین نماینده آقای 
جهانگیری )آقای دکتر آقا محمدی( با 
کارشناسان و منتقدان IPC در ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شد و 
نهایتا جمع بندی این جلسات توسط 
نماینده آقای جهانگیری اینگونه انجام 
شد که این مدل قراردادی باید در 13 
محور زیر اصالح شود. این محورها در 
نامه 14 تیرماه توکلی به نمایندگان 
مجلس دهم رســما اعالم شــد که 

عبارت بودند از:
قراردادهای  ســبد  تعیین   -1«
متنوع با توجه به تفاوت های فراوان 
میادین و مخازن کشــور و تمرکز بر 

یک الگوی منفرد
2- تعییــن ســبد میادین قابل 
واگذاری و سهم کلی تولید نفت کشور 

براساس الگوی پیشنهادی
3- تعیین تکلیف صریح و صحیح 
موضوع بازگشت تحریم ها در الگوی 

پیشنهادی
4- تعیین دقیق میزان ریســک 
طرفیــن قــرارداد براســاس الگوی 

پیشنهادی
5- تبییــن ضمانت هــای وقوع 
انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی 

و همچنین مشخص نمودن سطوح 
و مصادیق انتقال فنــاوری در همه 
سطوح شامل E&P، GC، JOC و 
آموزش و همچنین تعیین نهاد ناظر 
بــر وقوع انتقال فنــاوری در الگوی 

پیشنهادی
6- مشــخص نمــودن وضعیت 
موضوعات اختالفــی بین کارفرما و 
پیمانکار در کمیته مدیریت مشترک 

پروژه براساس الگوی پیشنهادی
7- تبییــن ضمانت های اجرایی 
رعایت تولید صیانتی از سوی پیمانکار 

در الگوی پیشنهادی
تصریح هدف گذاری صورت   -8
گرفته برای ضریب بازیافت و چگونگی 

تحقق آن در الگوی پیشنهادی
9- تعییــن نهادهــای متولی و 
نفت،  وزارت  تفکیک مسئولیت های 
شــرکت ملی نفت و ســازمان های 

نظارتی در الگوی پیشنهادی
10- تعریف روش های نوین اخذ 

مالیات از قراردادهای پیشنهادی
11- مشــخص نمــودن نقش، 
و وظایف شــرکت های  اختیــارات 
ایرانی همــکار در قراردادها و نحوه 

انتخاب آنها
12- شفاف سازی ساختار الگوی 
پیشــنهادی با سیاســت های کالن 
اقتصاد مقاومتی و لزوم تبیین موضوع 

در سطح ملی و ایجاد اجماع ملی
13- تصریح ســایر مواد مبهم 
در متن الگوی پیشنهادی به منظور 

غیرقابل تفسیر بودن مفاد آن«.
با این وجود، همانطور که در نامه 
 IPC توکلی به نمایندگی از منتقدان
آمده بود، زنگنه در تهیه پیش نویس 
نسخه اصالح شده مصوبه هیئت دولت 
در زمینــه مدل جدیــد قراردادهای 
نفتی توجه خاصی به این اصالحات 
نکرد. در بخش هایی از این نامه آمده 
بود: »متاسفانه به رغم استقبال اولیه 
وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه 
به نــام اصالحات مورد نظر منتقدان 
در متن اصلی اعمال شــده است به 
هیچ وجــه وافی به مقصــود یعنی 
حفظ مصالــح و منافع دولت و ملت 
نیســت؛ زیرا اوال، به تغییر رویکردی 
که اصلی ترین ایــراد منتقدان بوده، 
توجهی نشده اســت؛ و ثانیا، همین 
13 محور نیز اعمال نگردیده اســت. 
تنها یکی از ده ها اشکال باقیمانده این 
است که حدود 30 سال که حتی برای 
25 سال بعد هم قابل تمدید خواهد 
بود، اختیار میادین نفت و گاز کشور 
به نحو خسارتباری به بیگانگان واگذار 

می شود«.
همانطور که پیش بینی می شــد 
در جلسه 13 مردادماه هیئت دولت 
همان نســخه تهیه شــده توســط 
وزارت نفت به تصویب رسید و عمال 
 IPC اصالحــات مدنظر منتقــدان

در مصوبــه جدید هم اعمال نشــد. 
این موضوع هــم در نامه توکلی به 
نمایندگی از منتقدان IPC به سران 
قــوا در 16 مردادماه رســما اعالم 
شــد. در این نامه آمده بود: »به  رغم 
اســتقبال اولیه وزارت نفت و دولت 
از انتقادهــا، آنچه بــه نام اصالحات 
موردنظر منتقدان در متن مدل جدید 
قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه 
مــورخ 95/05/13 هیئــت محترم 
وزیران، اعمال شده است به هیچ وجه 
وافــی به مقصود یعنی حفظ مصالح 
و منافع ملت و دولت نیســت... ما از 
موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که 
نسبت به میهن اسالمیمان ایران عزیز 
و ملت شریف ایران داریم، با صراحت 
اعالم می کنیم که جمع  بندی نهایی 
جلسات منعقده در ریاست جمهوری 
بسیار از آنچه در مصوبه اخیر هیئت 
وزیران آمده اســت متفاوت بوده و 
همچنان عمده اشکاالت آن به قوت 

خود باقی است«.
تنهــا واکنش زنگنــه به جمع 
بنــدی منتقــدان IPC و نماینده 
معاون اول رئیس جمهور در جلسات 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و 
 IPC همچنین جمع بندی منتقدان
درباره نسبت اصالحات صورت گرفته 
در مصوبه جدید با نظرات آنها، صرفا 
»ســکوت« بود و »ســکوت«! البته 
مجموعه ای از مدیران ارشــد دولت 
از چند روز قبــل از تصویب مصوبه 
جدیــد هیئت دولت تا چند روز بعد 
از آن تــالش کردند که این قضیه را 
بــه افکار عمومی تلقین کنند که در 
تهیــه این مصوبه جدید )مصوبه 13 
 IPC مردادماه( به نظرات  منتقدان
به صورت جدی توجه شــده است، 
ادعایی که »تقریبا هیچ« نســبتی با 

واقعیت نداشت. 
متهم کردن منتقدان به 

بی توجهی به منافع ملی و بازی 
در پازل کشورهای همسایه!

آخرین مرحله از تالش های دولت 
به نظرات منتقدان  برای بی توجهی 
IPC و دور زدن آنهــا، در روزهای 
اخیر از سوی معاون اول رئیس جمهور 
آغاز شــده است. ابتدا جهانگیری در 
نخستین جشن فارغ التحصیلی ادوار 
دانشکده خبر )16 مردادماه( با اشاره 
به روند اصالحــات در مصوبه دولت 
درباره مدل جدید قراردادهای نفتی  
گفــت: »هم اکنون اصالحات در این 
قراردادها اعمال شــده و در 20 ماده 
آماده شــده اســت، اما از زمانی که 
خبر این موضوع منتشر شد، برخی 
افراد فضایی در کشور ایجاد کرده اند 
و فکر می کنند که باید همواره با هر 
چیزی مخالفت کننــد، به صراحت 
اعــالم می کنم که کاری دقیقتر و با 
حوصله تــر در تاریخ مصوبات دولت 

به انــدازه تدوین این قراردادها تا به 
امروز ســابقه نداشته است«. معاون 
اول رئیــس جمهور یــک روز بعد 
هم در حاشــیه جلسه هیئت دولت 
گفت: »البته این طبیعی اســت که 
همــه دیدگاه های منتقــدان اعمال 
نشده باشد اما حدود 150 اصالح در 
آن صورت گرفته و به نظر می رســد 
دیدگاه کســانی کــه در این زمینه 
دغدغه داشــتند و خواهان توســعه 
ظرفیت هــای صنعت نفت کشــور 
بودند، تامین شده است. البته ممکن 
اســت برخی افــراد آن قدر دغدغه 
داشته باشند که تمایل داشته باشند 
ظرفیت های نفت کشور توسعه نیابد و 
نفت استخراج نشود. برخی کشورهای 
خارجــی که با ایــران دارای میدان 
مشترک هستند برای اینکه بتوانند 
از این میدان های مشترک، سهم ملت 
ایران را برداشت کنند، سعی می کنند 
مانع نهایی شدن قراردادهای ما بشوند 
اما ما به هیچ وجه تسلیم این شرایط 
نخواهیم شــد و بطــور حتم بزودی 
قراردادهای نفتی امضا خواهد شد«.

این اتهام زنی جهانگیری اینقدر 
بــرای منتقدان IPC ســنگین بود 
که واکنش برخــی از آنها را در پی 
به عنوان مثال، غالمحسین  داشت. 
حســن تاش که یکــی از منتقدان 
شــاخص اصالح طلب مــدل جدید 
قراردادهای نفتی و منتقدان قدیمی 
زنگنه است یادداشــتی در روزنامه 
شــرق در تاریــخ 20 مردادماه در 
این زمینه منتشــر کرد. در بخشی 
از ایــن یادداشــت این کارشــناس 
ارشد حوزه انرژی آمده بود: »جناب 
آقاي جهانگیري که در گذشــته نیز 
در مقامــات بــاال و در دولت حضور 
داشته اند حتما باید به خاطر داشته 
باشند که همین دوستاني که امروز 
القــاء مي کنند که مســیر بي بدیل 
توسعه میادین، قرارداد IPC است، 
روزگاري همین مسیر بي بدیل را عقد 
قراردادهاي بیع متقابل مي دانستد....

معــاون اول محتــرم خوب اســت 
ســوال کنند که در آن دوره اي که 
شرکت هاي خارجي به هرحال آمدند 
و  بــا شــیفتگان  بیع متقابل دیروز 
و IPC امــروز، بیع متقابــل امضاء 
کردند، چرا حتي یک میدان مشترک 
نفتي تحت قرارداد بیع متقابل براي 
توســعه، قرار نگرفت؟ )تنها قرار داد 
بیع متقابل مربوط به میادین مشترک 
قراردادهاي مربوط به فازهاي میدان 

گازي پارس جنوبي بوده است.(...
 چرا حتي به عنوان مستمسکي 
براي جا انداختن IPC هم نامي از این 
میدان }الیه نفتی پارس جنوبی{ یا 
بعضي میدان هاي مشــترک دریائي 
دیگر برده نمي شــود و گویا یا آقایان 
نمي خواهند هیچ تعهدي در این زمینه 
براي خود ایجاد کنند و یا شرکت هاي 
نفتي بین المللي مورد نظر که در آن 
ســوي میدان منافع دارند، عالقه اي 
به ایــن کار ندارند. در هرحال به نظر 
مي رسد که خود دوستان هم مي دانند 
که با وضعیتي که متاســفانه صنعت 
نفت دارد کار توســعه میادین پیش 
نمي رود و به نظر مي رســد که اخیرا 
IPC هم کارکرد دیگري پیدا کرده 
است. همه مسائل و تمهیدات مربوط 
 IPC به توســعه میادین به قرارداد
تقلیل داده شــده و بحث IPC همه 
مسائل دیگر را تحت الشعاع قرارداده 
اســت و از این طریق در آینده همه 
 IPC کاســه کوزه ها بر سر مخالفین
شکسته خواهد شــد!! همانطور که 
معاون اول محترم فرموده اند احتمال 
بسیاري دارد برخي از کشورهایي که 
با ما میادین مشــترک دارند خرج و 
هزینه  کنند که مانع سرمایه گذاري 
ما بر روي توســعه میادین شوند، اما 
خوب اســت یک سیستم اطالعاتي 
مطلع و تخصصــي را مامور فرمایند 
که تمام طرق پیچیده اي که مي تواند 
چنین کارشکني اي را تمهید کند را 
شناسائي کنند تا کسي نتواند آدرس 

غلط بدهد«. 

آدرسهایغلطدولتبرایدورزدنمنتقدانقراردادهاینفتی

یک مقام ژاپنی:

شرکتهایژاپنیازترستحریمهایآمریکابهایراننمیآیند

با نهایت تاســف و تاثر درگذشــت عالم 
ربانــی سالله الســادات حجت االســالم
حاج سید مهدی حسام 

)میرآفتاب(
را به اطالع کلیه دوســتان و آشنایان محترم 
می رســانیم. به همین مناسبت مراسم ختم 
روز جمعه مورخه 95/5/29 از ساعت 18 الی 

19/30 در مسجد خداداد واقع در بزرگراه شهید محالتی خ مخبر شمالی 
برگزار خواهد شد.

از طرف خانواده حسام )میرآفتاب( بدری، چه کینی، یوسفی، مسچیان، واصف، 
جهرمی، امیری - ستاد برگزاری مراسم )جامعه وعاظ، خطبا و علمای تهران(


