
اقتصادی
صفحه 4

چهار شنبه ۶ آبان ۱۳۹4 
۱4 محرم ۱4۳۷ - شماره ۲۱۱۹۳

قیمت سکه و ارز ) به تومان(

روش عجیب تنظیم قراردادهای جدید نفتی
جوان

روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی جدید که از ســوی دولت یازدهم 
رونمایی شده است نوشت: پس از استقرار زنگنه در وزارت نفت کميته اي به 
سرپرستي مهدي حسيني طراح قراردادهاي پرحاشيه بيع متقابل تشكيل شد 
تا نسل نوین قراردادهاي نفتي را تدوین کنند. این کميته پس از 9 ماه مدلي 
را طراحي کرد که جزئيات اصلي آن اعالم نشــد و قرار شــد مراسم رونمایي 
از آن در لندن برگزار شــود. با افشاي پشت پرده نشست لندن و تعویق هاي 
مكرر زمان برگزاري، وزیر نفت تصميم گرفت مراسم رونمایي از قراردادهاي 

نفتي جدید معروف به IPC در تهران برگزار شود.
در هميــن حال، قراردادهاي نفتي به دولت رفت و مورد تصویب هيئت 
وزیران قرار گفت؛ مصوبه اي که بيشتر کارشناسان آن را کليات مي دانند... در 
عين حال کميته تدوین الگوي جدید قراردادهاي نفتي با تفســير ویژه اي از 
قانون نفت )که مورد تأیيد بسياري از کارشناسان و نمایندگان مجلس نيست( 
الگــوي جدید قراردادهاي نفتــي ایران را بدون نياز به تصویب مجلس اعالم 
کرده و به همين بهانه الگوي جدید قراردادهاي نفتي حتي به مجلس شوراي 

اسالمي هم ارائه نشده است.
مشــابه همين اتفاق براي قراردادهاي بيع متقابل نيز افتاد و سياســت 
محرمانه نگه داشــتن قراردادهاي بيع متقابل باعث شد دست کارشناسان و 
نمایندگان مجلس از این قراردادها دور بماند و اغلب قراردادهاي بيع متقابل 
نتوانســتند به اهداف از پيش تعيين شده دست پيدا کنند و در بعضي موارد 

حتي به این اهداف نزدیك شوند.
در حالي دليل محرمانه نگه داشته شدن جزئيات IPC امكان کپي برداري 
و استفاده از این متن در کشورهاي همسایه و رقباي نفتي ایران براي جلب 
سرمایه گذاري عنوان مي شود که کارشناسان معدودي که موفق به رؤیت متن 
کامل این الگوي جدید شــده اند، معتقدند این الگوي جدید تقریباً کپي برابر 
اصــل قراردادهاي جدید نفتي عراق یعني fee per barrel اســت و حتي 
جداول موجود در الگوي قراردادي عراق دقيقاً در IPC کپي و تكرار شده اند. 
یك منبع آگاه در گفت  و گو با »جوان« با بيان اینكه اساس طراحي این مدل 
مشخص نيســت، گفت: در کميته اي که براي تدوین این قراردادها تشكيل 
شــده برخي چهره هاي ناآگاه به مسائل قراردادي حضور داشتند که در اتاق 

جلسات پرتقال پوست مي کندند!
وي با طرح این پرســش که مهندس معدن چه نقشــي مي تواند در این 
کارگروه داشته باشد، گفت: سطح دانش این کميته در سطح باالیي نبود به 
طوري که قراردادهاي عراق را کمي دستكاري کرده و طي مدت کوتاهي به 
توافق رسيدند، البته در این جلسه تعدادي از کارشناسان به صورت دوره اي 
حضور پيدا و اعتراض خود را اعالم مي کردند اما در نهایت حرف چهره هایي 

که پيشتر عملكرد خود را نشان داده بودند به کرسي نشست.
این منبع آگاه افزود: بدون شــك اتفاقاتي که قرار اســت رخ دهد شبيه 
همان اتفاقاتي اســت که در جریــان قراردادهاي بيع متقابــل رخ داد زیرا 
روند همان روند اســت. کارشناســان داخلي و مطرح که اساس تحصيالت و 
تجربياتشــان در قراردادهاست کنار گذاشته شــدند و از افرادي بهره گرفته 
شد که از پيچيدگي هاي قراردادي دور هستند. امثال دکتر درخشان و دکتر 
شمس اردکاني کنار گذاشته شدند تا مدل جدید قراردادها با کمترین مزاحم 

به تصویب رسد.
چند دستگی در تیم اقتصادی دولت

جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت در مورد صحبت های جنجالی اکبر ترکان درباره 
4 وزیر کابينه نوشت: پس از گذشت سه هفته از انتشار نامه چهار وزیر کابينه 
به روحانی، روز گذشــته مشاور ریيس جمهور در اظهار نظری جنجالی آنها را 

متهم به رانتخواری کرد...
این نامه از ســویی منجر به انتقاد شدید از سياست های اقتصادی فعلی 
دولت شــد و از دیگر سو، عمق شكاف در نظریه و عمل را در کابينه روحانی 
و حداقل در بخش اقتصادی آن به نمایش گذاشــت؛ موضوعی که اکنون با 
گذشــت زمان و محور قرار گرفتن بسته جدید سياست های اقتصادی دولت، 
می رفت تا به فراموشی سپرده شود تا آنكه اکبر ترکان، امروز بار دیگر خاطره 

نامه چهار وزیر را جنجالی زنده کرد...
از سوی دیگر، این اظهارات ترکان در حالی است که به گفته علی طيب نيا، 
چندی بعد از این نامه نگاری روحانی دستور اکيد داده است که بازار سرمایه 
و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی در هيئت دولت بررســی و سپس در 
صورت لزوم سياست های الزم تهيه شود. وی سپس گفت که بعد از این دستور 
روحانی  در جلســاتی با حضور سيف، نوبخت و مسعود نيلی بسته ای را تهيه 
کرده که در عين مهار تورم، مشكل رکود را هم در اقتصاد کشور حل می کند.
گفته هایی که البته بيراه نبود و بعد از مدتی بسته سياستی جدید محرک 
دولت برای اقتصاد ایران نشــان داد که تمامی آنچه طيب نيا در مورد علل و 
عوامل نامه نگاری با ریيس جمهور و پيامدهای آن گفته اســت، رنگ واقعيت 

به خود گرفته است.
حــال اکبر ترکان به شــكلی عجيب و با طعنه های فراوان ســعی کرده 
اســت، وجهه دیگری به این نامه ببخشد؛ موضوعی که خود به نظر نشان از 
اختالفات فاحش و چند دســتگی عميق در ميان دولتيان دارد و به احتمالی 
بسيار قوی تر واکنش های فراوان از جمله از سوی چهار وزیر امضا کننده نامه 

را به دنبال خواهد داشت.
تالش برای پنهان کردن احکام قضایی پرونده کرسنت

رسالت
رسالت با اشاره به حكم پرونده فساد نفتی در زمان وزارت زنگنه موسوم 
به کرسنت نوشته است: به ادعاي رئيس کل دادگستري استان تهران در سال 
93 در قبال حقوق تضييع شده شهروندان ایراني 45 پرونده مورد رسيدگي 

قرار گرفته و 50 ميليارد دالر عليه آمریكا راي صادر شده است...
در پرونده کرسنت اخبار موثقي حاکي از صدور احكامي عليه مدیران تحت 
امر وزیر وقت نفت و وزیر نفت فعلي اســت که رفت و آمدهایي براي اجرایي 
نشدن آن انجام مي شود. آیا مردم نباید از طریق درج چنين احكامي در روزنامه 
رسمي کشور از مفاد آن آگاه شوند؟ پرونده کرسنت تا همين جاي کار بنا به 
اطالع رساني وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 13 و بنا به روایتي 18 ميليارد دالر 
خسارت و ضرر و زیان را به موجب راي یك مرجع بين المللي بر بيت المال 
تحميل کرده است. آیا وزیر دادگستري که در این باب سكوت کرده، وظایف 
خود را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي در اطالع رساني تفویض کرده است؟

آن 50 ميليارد به گفته رئيس کل دادگستري استان تهران و این 13 تا 
18 ميليارد دالر به گفته وزیر فرهنگ به عالوه 5/3 ميليارد دالر بدهي شرکت 
اینوک که به تنهایي 50 پرونده از پرونده هاي دادگستري را تشكيل مي دهد، 
جمعا مي شود 73/3 ميليارد دالر که اگر در دالر 3000 توماني ضرب کنيم، 
مي شود 219 هزار ميليارد تومان که بيش از بودجه عمومي دولت در سال 94 
است اما نه مردم عوام و نه خواص مملكت از کم و کيف آنها خبري ندارند، چرا؟
وزیر نفت هرازچندگاهي با طرح موضوع بابك زنجاني از بخور بخور شرکت 
ایســو )iso( که طرف قرارداد با شرکت نفت بوده، زیر علم 2/6 ميليارد دالر 
نوحه خواني مي کند. هيچ کس نيســت از وي بپرسد آقا مگر شرکت ایسو با 
شــرکت اینوک فرق مي کند چرا بدهي 2/6 ميلياردي ایسوي بابك زنجاني 
بزرگ نمایي مي شود اما از بدهي 5/3 ميليارد دالري شرکت اینوک یك کلمه 
هم حرف زده نمي شود. آیا وزیر نفت و روزنامه هاي زنجيره اي که در جریان 
فتنه 88 عدد 13 ميليون راي یكي از سران فتنه را از عدد 25 ميليون راي 
منتخب ریاســت جمهوري دهم بيشتر مي دانستند در صدد بازسازي ترویج 

این فریب که عدد 2/6 ميليارد بزرگ تر از عدد 5/3 ميليارد دالر نيستند؟

اقتصاددرآینهرسانهها

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

کشف یک باند بزرگ کالهبردار در بانک ملی

عادل آذر:

دستگاه های دولتی از ماموران مرکز آمار گروکشی می کنند

قیمت بازارنوع سکه
945000سكه تمام طرح جدید
942000سكه تمام طرح قدیم

472000نيم سكه
250000ربع سكه

169000گرمی
96174هر گرم طالی 18 عيار

نوع ارز
3492دالر
3890یورو
5345پوند

950درهم
1225لير ترکيه

مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با اعالم اینکه 
در ۷ ماهه نخست امسال واردات 
بنزین ایــران نزدیک به دو برابر 
به  گفت:  اســت،  یافته  افزایش 
زودی افزایش قیمت کارمزد فروش 
بنزین در جایگاه ها اعالم می  شود.
ناصر ســجادی در نشست خبری 
در تشریح آخرین وضعيت عرضه انواع 
فرآورده های نفتی در کشــور، گفت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون متوسط 
مصرف بنزین با ثبت رشدی بيش از 
ســه درصدی به حدود 72/7 ميليون 

ليتر در روز رسيده است.
وی با اعالم اینكه برخالف بنزین، 
رشد مصرف تمامی فرآورده های نفتی 
همچون گازوئيل، نفت ســفيد، نفت 
کــوره و گاز مایع در طــول 7 ماهه 
نخست سال جاری منفی شده است، 
تصریح کرد: بر این اســاس، در طول 
هفت ماهه نخست سال جاری متوسط 

مصرف نفت سفيد حدود 16 درصد، 
مصــرف گازوئيل 18 درصد و مصرف 
نفت کوره بيش از 34 درصد با کاهش 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

روبرو شده است.
مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی ایــران، یكی از 
مهمترین دالیل کاهش مصرف سوخت 
مایع در کشور را افزایش گازرسانی به 
صنایع و نيروگاه ها عنوان کرد و گفت: 
از ابتدای ســال جاری تاکنون بيش از 
6/7 ميليارد ليتر در مصرف گازوئيل 
و نفــت کوره صرفه جویی شــده که 
علت این کاهش مصرف، افزایش 5/4 
ميليارد مترمكعبی گازرسانی به صنایع 

و نيروگاه ها بوده است.
مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران با اشــاره به 
توزیــع بنزیــن با اســتاندارد یورو 4 
اتحادیه اروپا در کالنشهرهای تهران، 
کرج، اراک، تبریز، مشــهد و اصفهان، 

گفت: بــه زودی عرضه بنزین یورو 4 
در کالنشهر شيراز آغاز می شود، ضمن 
اینكه از ابتدای سال جاری تاکنون به 
طور متوسط روزانه بالغ بر 12 ميليون 
ليتر بنزین یورو 4 در کشــور عرضه و 

توزیع شده است.
عضو هيئت مدیره شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتــی ایران با 
اعالم اینكه از ابتدای امسال حدود 10 
ميليون ليتر گازوئيل با استاندارد یورو 
4 هم در کشور توزیع شده است، اظهار 
داشت: هم اکنون کالنشهرهای تهران، 
کرج، اصفهان، اراک، اهواز، شيراز، قم و 
مشهد مقدس تحت پوشش گازوئيل 

یورو 4 قرار گرفته اند.
ســجادی در ادامه با بيان اینكه 
اگر سهميه بندی و نظام عرضه کارتی 
بنزین در کشور اجرایی نمی شد، هم 
اکنــون ميــزان واردات بنزین بدون 
احتساب CNG به 154 ميليون ليتر 
در روز افزایش پيــدا می کرد، گفت: 

هم اکنون قيمت بنزین ایران با توجه 
به ســقوط قيمت جهانی نفت خام به 
محدوده قيمت های منطقه ای و جهانی 
نزدیك شده است. وی یادآور شد: در 
شرایط فعلی قيمت هر ليتر بنزین در 
بازار فوب خيلج فارس به حدود 1200 

تومان رسيده است.
مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران همچنين از 
آخرین مراحل تصویب افزایش کارمزد 
فروش بنزین در شــورای اقتصاد خبر 
داد و افزود: پيش بينی می شود تا 10 
روز آینده شورای اقتصاد مصوبه جدید 
افزایش کارمزد فروش بنزین و گازوئيل 
در جایگاه های ســوخت را ابالغ و در 
نهایت این مصوبه اجرایی خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکيد بر اینكه 
هم اکنون بررسی افزایش کارمزد فروش 
بنزین و گازوئيل در شورای اقتصاد در 
مراحل پایانی خــود قرار دارد، گفت: 
در صورت ابالغ، شــرکت ملی پخش 

فرآورده هــای نفتی ایــن مصوبه را از 
ابتدای ســال جاری محاســبه و اجرا 

می کند.
ســجادی در ادامه، ميزان بدهی 
ایرالین هــا بــه شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی را حدود یك هزار 
ميليــارد تومان اعالم کــرد و افزود: 
تاکنون جلســات متعددی با وزارت 
راه و شهرسازی و سازمان هواپيمایی 

کشوری انجام شده است.
مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتــی ایران در ادامه در 
خصوص آخرین وضعيت واردات بنزین 
ایران از ابتدای ســال جاری تاکنون، 
گفت: دولت مجوزی به منظور واردات 
روزانه 10 ميليون ليتر بنزین به وزارت 
نفت داده است که در 7 ماهه نخست 
ســال جاری تاکنون به طور متوسط 
حدود 8/4 ميليون ليتر بنزین در روز 

وارد کشور شده است.
سجادی در پاســخ به سوال مهر 

با تائيــد افزایش نزدیك به دو برابری 
واردات بنزیــن در مقایســه با مدت 
زمان مشابه سال گذشته، یادآور شد: 
سال گذشــته به طور متوسط روزانه 
4/6ميليــون ليتر بنزین وارد کشــور 

شده بود.
این مقام مســئول، یكی از دالیل 
افزایش حجم واردات بنزین از ابتدای 
سال جاری تاکنون را تعميرات اساسی 
و دوره ای پاالیشگاه  نفت شازند اراک 
اعالم کرد و اظهار داشت: عالوه بر این، 
متوســط مصرف بنزین هم از ابتدای 
سال جاری تاکنون حدود سه درصد 
در مقایســه با مدت زمان مشابه سال 

گذشته افزایش یافته است.
وی در پایــان با تاکيــد بر اینكه 
بنزین وارداتی  تمامی محموله هــای 
دارای استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا 
بوده اند، خاطرنشــان کرد: در شرایط 
فعلی ذخایر استراتژیك بنزین کشور 

در وضعيت بسيار مطلوبی قرار دارد.

رئیس سازمان ملی اســتاندارد با اعتراف به سیاسی بودن موضوع 
بنزین ، ضمن تأیید خبر آلوده بودن بنزین های وارداتی، واردات بنزین از 

شمال کشور را ممنوع اعالم کرد.
به گزارش تسنيم، نيره پيروزبخت دیروز در نشستی خبری به ارائه توضيحاتی 
در مورد نتایج آزمایش های کيفيت بنزین های وارداتی پرداخت و اظهار داشــت: 
سازمان ملی اســتاندارد با همكاری وزارت نفت اقدمات مناسبی را برای ارزیابی 
کيفيت بنزین های وارداتی انجام داده است. البته کيفيت بنزین امروز یك موضوع 
سياسی شده است و به عنوان یك کاالی استراتژیك از اهميت زیادی برخوردار 
است.رئيس سازمان ملی اســتاندارد در زمينه کيفيت بنزین های وارداتی گفت: 
موضوع کيفيت بنزین های وارداتی از اول سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفت به 
نحوی که 66 محموله بنزین از جنوب و شمال کشور مورد پایش قرار گرفتند که 
در نهایت ســه مورد رد شــد.  وی تصریح کرد: اکثر محموله های که از هرمزگان 
وارد کشور می شوند اکتان آنها کمتر از 95 بوده و حدود 92/5 است در حالی که 

اکتان بنزین باید بين 95 تا 98 باشد. 
پيروزبخت با اشاره به اینكه طی دو هفته اخير واردات بنزین از شمال کشور 

ممنوع شده است، گفت: فقط بنزین از جنوب کشور وارد می شود. 
رئيس سازمان ملی استاندارد با بيان اینكه هم اکنون در 8 کالنشهر موضوع 
ارزیابی کيفيت بنزین در دســتور کار مسئولين قرار دارد، گفت: پاالیشگاه شازند 
45 روز به دليل توليد بنزین های بی کيفيت تعطيل شده بود اما از اول شهریورماه 

با اصالح اقدام به توليد بنزین یورو4 می کند.
وی افزود: از اول ســال 95 در 17 کالنشهر بررسی کيفيت بنزین های توليد 
شده آغاز خواهد شــد این موضوع در قالب تفاهمنامه ای که با وزارت نفت شده 
اجرایی می شود البته در کنار این امر قرار است از تجهيزات استفاده شده در پایش  

کيفيت بنزین نيز مورد تایيد سازمان استاندارد قرار گيرد.
وی با گالیه از اینكه سازمان ملی استاندارد تنها متولی ارزیابی بنزین نيست 
اظهار داشــت: در مقطعی موضوع کيفيت بنزین سياســی شــد و مجلس و هر 
دســتگاهی خود را متولی بررسی این موضوع می دانست در نهایت قرار شد یك 
کارگروه تشكيل و با همكاری سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت مرحله به مرحله 

کيفيت بنزین مورد ارزیابی قرار گيرد.
شایان ذکر است ادعای رئيس ســازمان ملی استاندارد درباره سياسی شدن 
موضوع بنزین در ماه های گذشته بيش از هر کس به ایشان و برخی مدیران دولتی 
برمی گردد. آن زمان که وزیر نفت و رئيس ســازمان محيط زیست به فضاسازی 
رسانه ای عليه بنزین های داخلی توليد شده در پتروشيمی ها پرداختند و با آلوده 
دانستن آن شرایط را برای واردات بنزین بوسيله دالالن نفتی وابسته مهيا کردند، 
این موضوع وارد فاز سياســی شد. حتی پس از افشای نامرغوب بودن بنزین های 
وارداتی که به اســم یورو4 حتی استاندارد یورو2 هم نداشتند و همچنين پس از 
اعالم نظر گزارش کميسيون اصل 90 مجلس نيز این مدیران حاضر به عذرخواهی 
از مردم نشدند. رئيس سازمان ملی استاندارد که در جلسه روز گذشته بارها از پاسخ 
به علت تأخير دوســاله سازمان متبوع خود برای اعالم نتایج آزمایش بنزین های 
آلــوده وارداتی طفره رفت، باید توضيح دهد که آیا به تعویق انداختن اعالن این 

نتایج از سوی ایشان سياسی کاری محسوب نمی شود؟!

مشاور کانون صنایع غذایی تأکید کرد: مردم گول قیمت های ظاهری 
فروش محصوالت غذایی توسط دست فروشان را نخورند.

علی شــریعتی در گفت وگو با ایسنا، درباره فروش محصوالت غذایی توسط 
دست فروشان در مترو و سایر اماکن عمومی با قيمت هایی پایين تر از قيمت درج 
شــده برای مصرف کننده اظهار کرد: به طــور کلی در بحث مواد غذایی یكی از 
آسيب ها، فروش غيرقانونی محصوالت است؛ چرا که نظارتی بر آنها وجود ندارد.

وی با بيان این که اکثر مواد غذایی توزیع شــده توســط دستفروشان فاقد 
اســتاندارد و جعلی هســتند، تصریح کرد: در مواردی که این محصوالت دارای 
اســتاندارد و قيمت مصرف کننده است با معضل دستكاری تاریخ مصرف روبرو 
هســتيم. مشــاور کانون صنایع غذایی افزود: اینگونه جنس ها اکثراً محصوالتی 
هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته یا مدت کمی به پایان این تاریخ مانده است.
شریعتی ادامه داد: این که دست فروشان این محصوالت را از کجا تهيه می کنند 
و چه مافيایی پشــت سر آنهاست که به راحتی در اماکن عمومی اقدام به فروش 
محصوالت می کنند، ســؤالی است که هنوز حل نشده و باید آن را پيگيری کرد. 
وی با بيان این که کســانی که اقدام به توزیع این محصوالت می کنند به دنبال 
ســودهای بيشتری هستند، گفت: فروش این محصوالت از طریق دست فروشان، 

اقدامی است که نه ماليات دارد، نه اجاره مغازه و نه هزینه آب و برق.

تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بسته اقتصادی دولت 
روحانی هیچ تأثیری ندارد و مشکالت را هم بیشتر می کند.

جمشيد پژویان؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با فارس درباره بسته 
اقتصادی دولت اظهار کرد: این بســته هيچ تأثيری ندارد و کار خاصی نمی کند، 
نشاط هم ایجاد نخواهد کرد و نه تنها قادر به رفع رکود نيست بلكه ممكن است 
مشــكالت جدیدی ایجاد کند. وی ادامه داد: مسائل اقتصادی یكی از شعارهای 
اصلی دولت بود اما شاهد هيچ پيشرفتی در زمينه شاخص های اقتصادی نبودیم.
رئيس سابق شورای رقابت افزود: دولت اميد داده بود که در زمينه های اقتصادی 
می تواند موفقيت کسب کند اما حاصل نشد و دليلش به کارگيری سياست های غلط 
بود. به جای اینكه اصالح ساختار اقتصاد را دنبال کند باز هم یكسری سياست های 
پولی که قادر به حل مشــكالت ســاختاری نيست را در پيش گرفته بود. پژویان 
تصریح کرد: ما واقعا از رکود خارج نشدیم بلكه اینها شایعات یا دلخوشی هایی بود 

که بخشی از دولت به خود می داد.
همچنيــن علی دینی؛ عضو هيئت علمی مؤسســه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی به نسيم گفت: بسته اقتصادی دولت ممكن است تورم را تشدید کند و 
احتمال آن بسيار زیاد است. وی ادامه داد: آقای روحانی اعالم کردند که ما تورم 
نقطه به نقطه را رصد کرده و به محض اینكه افزایش پيدا کند، سياست خروج از 
رکود را متوقف خواهيم کرد، در صورتی که این نگاه، نگاه صحيحی نخواهد بود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مشكالت اقتصادی ما ساختاری است و تا آنها 
برطرف نشود، اتفاقی نخواهد افتاد.

نبود شفافیت در سیاست گذاری دولت
در همين حال علی رحمانی؛ مدیرعامل اسبق بورس اوراق بهادار تهران درباره 
بسته خروج از رکود دولت به فارس گفت: آنچه در صنعت کشور موجب ایجاد رانت 
می شود، نبود شفافيت در سياست گذاری ها و نحوه نظارت بر صنایع از سوی دولت 
اســت.  وی ادامه داد: در حال حاضر همواره بر عدم خام فروشی در کشور تاکيد 
می شود و فعاالن معدنی کشور تالش می کنند تا از طریق فرآورده های محصوالت 
معدنی بيشترین ارزش افزوده را برای کشور ایجاد کنند، اما با سياست های متناقض 
دولت قادر به ایستادن به روی پای خود نيستند. مشابه همين مسائل در حوزه های 

پاالیشی و نحوه رابطه با وزارت نفت وجود دارد.
مدیرعامل اســبق بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: بيش از دو سال 
است که مكانيزم مشخصی برای قيمت گذاری خوراک مجتمع های پتروشيمی و 
پاالیشگاهی وجود ندارد. قيمت 13 سنتی خوراک پتروشيمی در دوره ای بود که 
نفت با قيمت بشكه ای 100 دالر فروش می رفت اما با قيمت فعلی نفت و حفظ نرخ 
خوراک پتروشيمی هيچ کس حاضر به سرمایه گذاری در صنعت پتروشيمی نيست. 
رحمانی با اشاره به ميل انحصارگری در دولت گفت: این ميل موجب می شود 

دولت سرمایه گذاران بخش خصوصی را متهم به رانت خواری کند.
اقتصاد فقط خودرو نیست

یك کارشناس مسكن نيز درباره تسهيالت ارائه شده در بسته خروج از رکود 
به ایسنا گفت: مبلغ اقساط ماهيانه وام های 60 ميليون تومانی حدود یك ميليون 
تومان است که با سطح درآمد اقشار پایين جامعه تناسب ندارد. بنابراین تا زمانی 
که سياست های ميان مدت و بلندمدت برای افزایش قدرت خرید متقاضيان اعمال 

نشود، نمی توان به خروج مسكن از رکود اميدوار بود.
محمدمهدی مافی با انتقاد از توجه محض دولت به صنعت خودرو افزود: دولت 
صاحب نظران اقتصادی را توجيه کند که چرا از ميان همه بخش های بزرگ اقتصاد، 
یك بخش جزئی مثل صنعت خودروسازی را انتخاب کرده و منابع را فقط به این 
بخش پرداخت می کند. حميدرضا صالحی؛ عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران هم درباره ارائه تسهيالت به خودرو به ایسنا گفت: افزایش وام برای خرید 
خودروهایی که از کيفيت الزم برخوردار نيســتند نمی تواند تأثيری در خروج از 
رکود داشــته باشد و به سرنوشت وام های زودبازده دچار خواهد شد. وی تصریح 

کرد: تمام اقتصاد ایران خودرو نيست، این صنعت باید روی پای خود بایستد.

معاون وزیر اقتصاد از کشف یک باند بزرگ که قصد سوءاستفاده کالن 
در بانک ملی را داشتند، خبر داد.

محمد پاریزی معاون امور بانكی، بيمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد 
اعالم کرد: با اقدام به موقع مدیریت بانك ملی و همراهی سازمان اطالعات استان 
تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حساب های بانك ملی را داشتند، کشف 
و دســتگير شدند. وی در ادامه افزود: در تاریخ 1394/4/30 گزارشی به مدیریت 
حراســت بانك ملی واصل شــد که حاکی از قصد یك باند کالهبردار با هدایت 

خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حساب های بانك ها از جمله بانك ملی بود.
وی در ادامــه افزود: این موضوع بالفاصله از ســوی حراســت بانك ملی به 

ســازمان اطالعات اســتان تهران انعكاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانك 
ملی و همكاری حراست، بازرسی بانك و سازمان اطالعات استان تهران اقدامات 

و تماس های آنها مورد رصد قرار گرفت.
معاون امور بانكی، بيمه و شــرکت های دولتی تاکيد کرد: این باند در نهایت 
در پنجشنبه گذشته که قصد داشتند، از طریق معاون یكی از شعب بانك، مبالغ 
کالنی را به حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حساب های دیگر واریز کنند 
که با توجه به تمهيدات قبلی بانك، تمام حساب ها مسدود و اعضای باند توسط 
سازمان اطالعات تهران بازداشت شدند، در حالی که این گروه هيچ گونه اطالعی 

از کنترل و نظارت بانك ملی و سازمان اطالعات تهران نداشتند.

پاریزی در ادامه با اشاره به اینكه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده 
آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود، تصریح کرد: این افراد قصد 
داشــتند با استفاده از تعطيلی ایام تاســوعا و عاشورا انتقال وجوه را تكميل و از 

کشور خارج شوند.
معاون امور بانكی، بيمه و شرکت های دولتی در پایان ضمن تشكر از مدیریت 
بانك ملی ایران  و نيز همكاری کارشناســان ســازمان اطالعات استان تهران و 
مدیریت حراست و بازرسی بانك ملی در خنثی کردن این توطئه، قدردانی کرد.

فعاليت اعضای این باند کالهبردار که از خارج کشــور هدایت می شدند از 3 
ماه پيش رصد می شد.

رئیس مرکــز آمار با انتقاد از 
عملکرد دولت در انتشار آمار گفت: 
دســتگاه های دولتی از ماموران 

مرکز آمار گروکشی می کنند.
به گزارش ایســنا، عــادل آذر در 
مراســم بزرگداشــت روز ملی آمار و 
برنامه ریزی با انتقاد از عدم همكاری 
دستگاه های دولتی با مرکز آمار اظهار 
کرد: شعار ما این است که نظام آماری 
باید نيمه متمرکز باشد و ما نيز انحصار 
نمی خواهيم، اما مرکز آمار باید به عنوان 
آزمایشگاه آماری شناخته شود و ارائه 
هر آماری از ســوی دیگر مراکز الزم 
است پيش از نشر مهر تایيد مرکز آمار 

را داشته باشد.
رئيس مرکز آمار در ادامه با گالیه 

از وضعيت انتشار آمار در کشور گفت: 
نباید وقتی مرکز آمار آماری را انتشار 
می دهد و یك دستگاه موازی دیگر نيز 
اقدام به نشر آمار متفاوت می کند، مرکز 
آمار در مورد این تفاوت مورد پرسش 
قرار گيرد، بلكه الزم است از آن دستگاه 
دیگر ســؤال شود چرا که آن دستگاه 
استانداردها و نرم های آماری را ندارد.

عادل همچنيــن بحث مرجعيت 
مرکز آمــار را از دیگر چالش های این 
مرکز در انتشار آمار رسمی دانست و 
با انتقاد از عدم همكاری دستگاه های 
دولتــی در تهيه آمارهــا عنوان کرد: 
دستگاه های دولتی برای دادن اطالعات 
به ماموران آماری گروکشی می کنند و 
در مقابل اطالعات از ما اطالعات آماری 

می خواهند، در حالی که گرفتن آمار 
و اطالعات از مردم و خانوارها برای ما 

راحت تر از دستگاه های دولتی است.
وی تصریح کرد: ســپس دولت از 
ما آماری را می خواهد که دســتگاه ها 
همــكاری بــرای دادن اطالعات آن 
نكرده اند بایــد دقت کرد که اگر آمار 
کشور درست باشد اقتصاد آن اصالح 

می شود.
در حالی که مدت هاســت مرکز 
آمار ایران به عنوان مرجع آمار رسمی 
در مورد نرخ رشد سكوت کرده است 
رئيس مرکز آمار درباره استانداردهای 
بين المللی نرخ رشد و وضعيت ایران 
گفت: طبق استانداردهای بين المللی 
نرخ رشــد هر فصل را باید فصل بعد 

ارائه داد و این در حالی اســت که ما 
نرخ رشــد بهار را در اواخر مرداد ماه 

منتشر کردیم.
آذر همچنين درباره نرخ بيكاری 
اظهار کرد: طبق استاندارد نرخ بيكاری 
هــر فرد 45 روز پــس از پایان فصل 
منتشر می شود، اما بدون هيچ اغراقی 
ما نهم ماه بعد از فصل آن را منتشــر 

می کنيم.
آذر بــا انتقــاد از ایــن که گفته 
می شــود مرکز آمار بایــد فرهنگ و 
سواد آماری کشور را ارتقاء دهد، گفت: 
وظيفه ما آمارگيری است و این وظيفه 

دولتمردان و حكومت است.
وی در پاســخ به این ســؤال که 
چطور ممكن اســت بــا وجود منفی 

بودن شــاخص توليــد در بخش های 
نفت، صنعت و معدن نرخ رشد شش 
ماهه مثبت باشــد، با تاکيد بر این که 
نرخ رشــد با برآیند تمام بخش های 
مختلف اقتصادی محاســبه می شود، 
تصریح کرد: طبق اعالم بانك جهانی 
نرخ رشد نيمه نخســت امسال ایران 
چيزی بين صفر تا نرخ مثبت اســت 
که ما می گویيم این نرخ مثبت است 
و آن را تا آخر آبان ماه منتشر می کنيم.
رئيس مرکــز ملی آمار همچنين 
درباره این شــائبه که گفته می شود 
آمارهای رشــد به دليل پایين بودن 
منتشر نمی شوند، ادامه داد: سياست 
بر این است که آمار رشد در دوره های 
زمانی طوالنی تری محاســبه شود تا 

جامعه آن را بهتر درک کند بنابراین ما 
آمار دوره شش ماهه را اعالم می کنيم.
وی در ادامه درباره انتشار آمارها از 
سوی بانك مرکزی گفت: طبق قانون 
برنامه پنجم توســعه انتشار آمارهای 
رسمی تكليف مرجع آمار است، ولی 
سایر دســتگاه ها نيز در ایران زحمت 
می کشــند و این آمارها را به دســت 

می آورند.
آذر درباره علت اختالف آماری بين 
یافته های مرکــز آمار و بانك مرکزی 
گفت: این را باید از خود بانك مرکزی 
بپرسيد، اما درخواست ما از معاون اول 
رئيس جمهور این است که چرا قانون 
در مــورد مرجعيت مرکز آمار رعایت 

نمی شود؟

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

امسال واردات بنزین ۲ برابر شد

کانون صنایع غذایی:
مردم فریب ارزانی مواد غذایی 

دست فروشان را نخورند

کارشناسان:

بسته اقتصادی دولت
مشکالت را بیشتر می کند

رئیس سازمان ملی استاندارد:
بنزین غیراستاندارد وارد کشور شده است

با گذشت 2 سال از عمر دولت 
یازدهم می توان با بررسی وضعیت 
اقتصادی کشور میزان اهتمام این 
دولت به مقوله اقتصاد مقاومتی را 

تا حدودی ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنــگار ما، از نيمه 
سال 93 و با گذشت یك سال از شروع 
فعاليت های دولت یازدهم و مشخص 
شدن نحوه عملكرد و جهت گيری های 
دولت، عده ای از کارشناسان که حتی 
برخی از آنها جزء حاميان دولت بودند 
اعتقاد داشتند که دولت تدبير و اميد 
تمامی مشكالت را به تحریم ها گره زده 
و کليد حل آنها را در خارج جســتجو 

می کند.
ولــی ایــن صحبت هــا از طرف 
مســئولين دولت قویاً تكذیب شد و 
حتی معــاون اول رئيــس جمهور با 
بيــان اینكه واهلل، نگاه دولت به خارج 
نيســت، دولت را بســيار مصمم در 
مقاومتی  اقتصاد  اجرای سياست های 
دانست و گفت 170 سياست در این 
زمينه تنظيم شــده و آماده اجراست. 
در ادامه دولت برای اثبات ادعای خود 
ستاد اقتصاد مقاومتی را تشكيل داد و 
جهانگيری رئيس این ستاد و مسئول 
پيگيری اجرای سياســت های اقتصاد 

مقاومتی شد. 
اکنون که پس از دو ســال عمر 
دولت به نيمه رســيده است، بررسی 
وضعيــت اقتصادی کشــور با نگاه به 
عملكــرد دولــت و ميــزان عملياتی 
شــدن اهداف اقتصاد مقاومتی و بروز 
آثار آن در اقتصاد، به خوبی می تواند 
ميــزان اهتمــام دولت را نســبت به 

مقاومتی  اقتصاد  اجرای سياست های 
نشان دهد. 

وضعیت نابسامان تولید
این روزها وضعيت توليد داخلی را 
می توان به مریض بدحالی تشبيه کرد 
که نه تنها مورد حمایت قرار نمی گيرد 
بلكه از هر ســو ضربات مهلكی هم به 

آن وارد می شود.
در شــرایطی کــه بــه واســطه 
انقباضی دولت و حاکم  سياست های 
شدن رکود شدید در بازار که به گفته 
کارشناســان و حتی با اعالم 4 وزیر 
کابينه، اقتصاد کشور را به مرز بحران 
نزدیك کرده و توليد داخل را عمال در 
شرایط بحرانی قرار داده است، نه تنها 
توليدکنندگان از عدم پرداخت یارانه 
توليد و یا هر گونه تسهيالت حمایتی 
برخوردار نيســتند بلكــه واحدهای 
توليدی ملزم به پرداخت ماليات هایی 
هستند که به هيچ وجه توان پرداخت 

آن را ندارند. 
این در حالی اســت کــه واردات 
بی رویــه و افزایش قاچــاق و کاهش 
صادرات نيز عمــال آخرین نفس های 
توليــد را می بــرد. در واقع بر خالف 
اظهارات رئيس جمهور مبنی بر حمایت 
از صنایع کوچك و پایين دســتی، در 
عمل سياســت های دولت در راستای 
کارگاه های  و  کارخانه هــا  تعطيلــی 

کوچك پيش رفته است. 
در واقع عدم پرداخت سهم یارانه ای 
توليد و بی توجهی به توليدکنندگانی 
که با مشكالت عدیده ای دست و پنجه 
نرم می کنند باعث رکودی بی ســابقه 
طی 30 ســال اخير در کشــور شده 

اســت که عالوه بر اینكه کشور را در 
بلندمدت با مشــكل مواجه می کند، 
بــا تعطيلی کارخانه هــا و کارگاه ها و 
یا تعدیل نيــروی آنها موجب کاهش 
اشــتغال و افزایش بيكاری شده است 
به طوری که آمار نشان می دهد طی 
این دو ســال نرخ بيــكاری 4 درصد 
افزایش یافته و شــاخص های بورس 
نيز به عنوان تابلوی آشكار اقتصاد به 
سراشيبی شدیدی کشيده شده است.
ایــن در حالی اســت که یكی از 
مولفه های اساســی اقتصاد مقاومتی 
حمایــت از توليد ملی بوده و در واقع 
ضعف توليد ملی و عدم توان خودکفایی 
در توليد کاالهای استراتژیك مورد نياز 
کشــور از چالش های اساسی اقتصاد 

مقاومتی به حساب می آید. 
ریخت و پاش های دولت

در همين حال و در شرایطی که با 
کاهش قيمت نفت درآمدهای دولت به 
شدت کاهش یافته است از دولت انتظار 
می رفت با اتخاذ مشــی کاهشــی در 
هزینه های جاری خود به تامين منابع 
برای سایر بخش های اقتصاد از جمله 
بخش های توليد و پروژه های عمرانی 
کمــك کند، اما ظاهــرا تدبير دولت 
بر این قرار گرفته اســت که حتی به 
قيمت معطل ماندن بخش های اساسی 
اقتصاد، ریخت و پاش های دولتی کم 
نشود به طوری که بودجه جاری دولت 
که در سال 91 حدود 90 هزار ميليارد 
تومان بود، در سال 94 به باالی 170 
هزار ميليارد تومان رســيد. این یعنی 
هزینه های دولت ظرف سه سال نزدیك 

به دو برابر افزایش پيدا کرده است. 

از سوی دیگر یكی از اساسی ترین 
نقاط ضعف اقتصاد ایران، دولتی بودن 
آن است که زمينه  تهدیدهای خارجی 
را نيز فراهــم می آورد. از این رو یكی 
از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مردمی 

کردن اقتصاد به شمار می رود.
دولــت اما نه تنهــا قائل به عدم 
اختصاص به جــای درآمدها و منابع 
به بخش های توليدی و تقویت بخش 
خصوصی نيســت، بلكــه دائما خود 
را ميــراث دار مشــكالت دولت قبل 
می خوانــد و مثال پرداخت یارانه ها به 
مردم را عــذاب اليم و یكی از عوامل 
کســری بودجه و برداشــت های زیاد 
از منابعی مثل صندوق توســعه ملی 
معرفی می کند. این در حالی است که 
کمتر صحبت از درآمدهای حاصل از 
هدفمندی یارانه ها و عواید حاصل از 

افزایش قيمت ها به ميان می آید. 
امســال پس از اجرای گام سوم 
هدفمندی یارانه هــا، عواید حاصل از 
فــروش حامل های انــرژی و در واقع 
نزدیــك 70 هزار  درآمد هدفمندی 
ميليارد تومان شــده است که دولت 
حــدود 41 هزار ميليــارد تومان آن 
را بــه مــردم می پــردازد و 30 هزار 
ميليــارد تومان دیگر به گونه ای بابت 
سایر هزینه های دولت به خزانه واریز 
می شــود. یعنی عمال اجــرای قانون 
هدفمندی یارانه ها در شــرایط پایين 
آمدن درآمد نفتــی، کمك به دولت 

هم محسوب می شود.
وابستگی به نفت در سایه 

کاهش سطح تکنولوژی
همچنين یكی از مشــكالت مهم 

کشور، وابســتگی اقتصاد به صادرات 
مواد معدنی و خام بــدون فرآوری و 
با ارزش افزوده پایين است که نمونه 
بــارز آن صادرات نفــت و مواد نفتی 
اســت. تامين عمــده درآمد دولت از 
این راه، یكی از چالش های اساســی 
اقتصاد ما اســت زیرا این اقتصادها به 
شــدت به عوامل بيرونی وابسته و از 
ایــن مجرا آســيب  پذیرند به گونه ای 
که استفاده دشــمنان از اهرم تحریم 
نفتی یا کاهش قيمت و تاثير زیاد آن 
بر اقتصاد داخــل نتيجه همين عدم 

استقالل اقتصادی است.
آنچــه از آمارهای تــراز تجاری 
غيرنفتــی شــش ماهه ســال جاری 
بر می آید، صــادرات غيرنفتی ایران به 
4 قاره دنيا کاهش داشته است. ضمن 
اینكه 10 قلم عمده صادرات هم شامل 
مواد نفتی و فراورده های نفتی است. 
در واقع گرچــه دولت جهت کاهش 
صادرات مواد بــا ارزش افزوده پایين 
برنامه هایی مانند پرهيز از نوسان شدید 
نرخ ارز، تشویق صادرات با ارزش افزوده 
باالتر و وضع عوارض روی صادرات مواد 
خام پيش بينی کرده است، اما همچنان 
اقتصاد داخل وابستگی شدیدی به نفت 
و مــواد خام دارد و تغيير عمده ای در 
این زمينه در طــول این مدت اتفاق 

نيفتاده است.
البته ریشــه  اصلی این معضل در 
ضعف دانش و تكنولوژی و نبود صنایع 
تبدیلی مناسب و شرکت های فعال در 
حوزه های مختلف است که متأسفانه 
این مســئله باعث شده است یا منابع 
موجود به صــورت غيربهينه مصرف 

شوند یا نقطه قوتی به نام وجود منابع 
زیرزمينی و خام به اهرمی برای تحریم 

و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود. 
یكــی از راه های افزایش ســطح 
تكنولوژی و تقویــت صنایع تبدیلی، 
تقویت مراکز تحقيق و توسعه همزمان 
با رشد علمی کشور است. متاسفانه طی 
دو ســال اخير نه تنها در این زمينه 
پيشرفتی نداشــته ایم بلكه با اولویت 
یافتن مســائل سياســی و حاشيه ای 
در دانشگاه ها، مراکز علمی با کاهش 
شدید شتاب رشــد علمی و عقبگرد 
مواجه شده اند. به صورتی که توليدات 
علمی ایران در سال 2014 نسبت به 
ســال 2012 به ميزان 51.1 درصد 
افت داشــته اســت. همچنين نباید 
فراموش کرد کــه یكی از علوم نوین 
که به دسترســی کشــور به سطوح 
تكنولــوژی باال و انرژی های پربازده و 
کم هزینه کمك شایانی می کند، علوم 
و تكنولوژی بومی هســته ای است که 
متاسفانه طی مذاکرات انجام شده در 
مدت دو سال عمر دولت تدبير و اميد، 
رشد حرکت علمی آن کند شده است.

شواهد نشــان می دهد اکنون که 
دولت یازدهم نيمی از مسير را پشت 
ســر گذاشته، با توجه به آثار عملكرد 
دولــت در اقتصاد، تقریبا هيچ یك از 
اهــداف اقتصاد مقاومتی بروز و ظهور 
نيافته انــد و برعكس، اهتمام و تالش 
دولــت طی این مدت بــرای کاهش 
تحریم ها، تكيه بــه خارج و آنچه که 
جذب سرمایه های خارجی و باز شدن 
درهــای جهان بر روی مــا می نامد، 

بوده است.

کیهان در گزارشی بررسی کرد

میزان پایبندی دولت به اقتصاد مقاومتی از شعار تا عمل

مدیرعامل راه آهن در اظهارات 
قانون  نفت  وزارت  عجیبی گفت: 
اختصاص 20 درصد درآمد حاصل 
از فروش گازوئیل به توسعه ریلی 
را اجرا نمی کند پس دولت باید 20 
درصد قیمت گازوئیل را گران کند!
محسن پورسيد آقایی در گفت و گو 
با فارس  با اشــاره به درخواست خود 
بــرای افزایش 20 در صــدی قيمت 
نفــت گاز )گازوئيــل( بيــان کرد:  در 
ماده70  قانون بودجه دولت الزام شده 
که 20 در صد قيمت گازوئيل به صورت 
عوارض اخذ و صرف توسعه راه آهن و 

نگهداری از راه های کشور شود.
وی اظهــار داشــت: وزارت راه و 

شهرســازی همه تالش خود را انجام 
داده  و نماینــدگان مجلــس را بر آن 
داشته است تا این قانون اجرایی شود 
اما   قانون مذکور باید توسط وزارت نفت  
اجرا شود که هنوز عملياتی نشده است.
مدیــر عامــل شــرکت راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران اضافه کرد: 
در هميــن راســتا مكاتباتی با رئيس  
جمهور و معــاون اول صورت گرفته 
کــه طی آخرین مذاکــرات  با معاون 
اول رئيس جمهور مقرر شــد تا حدود 
یك ماه آینده، قيمت گازوئيل دوباره 
بررسی شود و امكان افزایش آن مورد 

ارزیابی قرار گيرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی به رقم 

بودجــه ای که از محل این 20 در صد 
افزایش نرخ گازوئيل  به بخش راه آهن 
و جاده تخصيص می یابد اشاره کرد و 
افــزود: از محل این 20 درصد هزار و 
280 ميليارد تومان برای دو بخش در 
ردیف بودجه ای پيش بينی شده است 
کــه 640 ميليارد تومان آن به بخش 
ریلــی و 640 ميليارد تومان دیگر به 
نگهداری جاده ها به صورت ســاليانه 

اختصاص می یابد.
راه آهــن  شــرکت  مدیرعامــل 
جمهوری اســالمی ایران درباره علت 
اجرا نشدن این قانون و مصوبه توسط 
شــرکت نفت، اظهار داشت: شرکت 
نفت معتقد اســت که افزایش قيمت 

سوخت یك تصميم دفعی نيست که 
توسط شرکت نفت اتخاذ شود بلكه باید 
در قالب تصميم جمعی صورت بگيرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان 
کرد: در همين راستا شرکت نفت ادعا 
می کند که در سال جاری 20 درصد 
افزایش را به قيمت سوخت اختصاص 
داده و از طرف دیگر سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور نيز  بر این مدعا 
اســت که آن افزایش در اوایل ســال 
جاری ربطی به اجرایی شدن این قانون 
ندارد و مربوط به تأمين کسری منابع 

پرداخت یارانه ها بوده است.
پور ســيد آقایی افزود: با توجه به 
اختالف نظرهایی کــه در این زمينه 

وجود دارد،  طــرح و قانون مورد نظر 
آن طــور که انتظار مــی رود وارد فاز 
عملياتی نشــده اســت، در این ميان 
دولت دو راه بيشــتر ندارد و آن اینكه 
یا باید از پرداخت یارانه ها بخشــی را 
کاهش داده و یا اگر کســری منابع را 
نمی تواند جبران کند، مجبور است به 
فكر افزایش 20 در صد دیگر باشد که 
رسيدن به اتفاق نظر واحد حدود یك 

ماه زمان خواهد برد.
راه آهــن  شــرکت   مدیر عامــل 
جمهوری اسالمی ایران با بيان اینكه 
افزایــش 20 در صدی نرخ ســوخت 
تأثيری در قيمت هــای حمل و نقل 
جــاده  ای ندارد، عنوان کرد: دليل این 

امــر را می توان اینگونه تشــریح کرد 
که افزایش قيمــت 20 درصدی نرخ 
ســوخت که در گذشــته اعمال شد، 
هيچ تأثيــری در قيمت های حمل و 

نقلی نداشته است.
گفتنی اســت اظهارات این مقام 
دولتی نشــان می دهد طبق معمول 
باید هزینه ناکارآمدی و ضعف مدیریت 
دولــت از طریــق گرانــی و از جيب 
مــردم پرداخت شــود. همچنين بر 
خالف اظهارات صورت گرفته اگر نرخ 
گازوئيل مجــددا افزایش یابد، قيمت 
اکثر خدمات و کاالها افزایش خواهد 
یافت که بار آن باز هم بر دوش مردم 

خواهد بود.

اظهارات عجیب مدیر عامل را ه آهن

وزارت نفت قانون را اجرا نمی کند پس قیمت گازوئیل ۲0 درصد گران  شود!


