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تامین مایحتاج مردم با ارز دولتی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حفظ ثبات 
ب��ازار و تامین مایحتاج مردم ب��ا ارز دولتی بزرگترین 
تالش��ی اس��ت ک��ه دولت ب��رای حفاظ��ت از زندگی 

دهک های پایین جامعه در دستور کار دارد.
علی ربیع��ی درباره جزئی��ات برنام��ه دولت برای 
محافظت از زندگی دهک های پایین جامعه، گفت: تالش 
دولت برای حفظ ثبات بازار و تامین مایحتاج مردم با ارز 
دولتی بزرگترین اقدامی است که برای حفاظت از زندگی 
دهک های پایین جامعه در حال انجام است. وی با اشاره 
به تصمیمات دولت برای کنترل بازار در جریان نوسانات 
اخی��ر ارزی گفت: دولت تالش ک��رده تا تمام کاالهای 
مرتبط با نیازهای اساسی مردم با ارز دولتی تامین شود 
و خوش��بختانه تا به حال تغییر قابل توجهی در قیمت 

کاالهای اساسی مورد نیاز مردم نداشته ایم.
ربیعی تصریح کرد:  زندگی روزمره مردم و نیازهای 
آنها ارتباط خاصی با نوس��انات ارز نداش��ته و سیاست 
دولت این است که این نوسانات تاثیری در قدرت خرید 
به خصوص در دهک های پایین جامعه ایجاد نکند. وی 
درباره تصمیم دولت در اختصاص یارانه به اقشار پایین، 
گفت: 7 هزار میلیارد تومان یارانه برای دهک های 9 و 
10 در نظر گرفته ش��ده است که برای عملیاتی شدن 

آن برنامه ریزی خواهیم کرد.  فارس

 ۴۶ میلیون تومان
خرج شاغل شدن هر بیکار 
معاون توسعه روس��تایی ریاست جمهوری گفت: 
طرح های اشتغال روستایی تا ۵0 میلیون تومان، برای 

دریافت تسهیالت نیاز به آورده اولیه ندارد.
س��یدابوالفضل رضوی با بیان اینکه برای توس��عه 
اش��تغال در روس��تاها و مناطق محروم تاکنون 2000 
میلیارد تومان قرارداد پرداخت تس��هیالت منعقد شده 
اس��ت گفت: نرخ س��ود بانکی برای مناطق محروم 4، 
مناطق روستایی 6 و شهرهای زیر 10 هزار نفر 8 درصد 
تعیین شده است. وی افزود: به طور متوسط برای ایجاد 
هر یک شغل 46 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است.

رضوی با اش��اره به اینکه ارائ��ه دهنده طرح برای 
دریافت تسهیالت اشتغال روستایی باالی 100 میلیون 
تومان باید حداقل 20 درصد مبلغ تسهیالت، آورده اولیه 
داشته باشد افزود: شرکت های دانش بنیان از ۵ درصد 
معافی��ت آورده اولیه برخوردار هس��تند و باید حداقل 
1۵ درصد مبلغ تس��هیالت آورده اولیه داش��ته باشند. 
همچنین برای شرکت های دانش بنیانی که سهامداری 
از فرزندان روس��تایی دارای مدرک کارشناس��ی داشته 

باشند یک درصد نرخ کارمزد بانکی کمتر می شود.
رضوی با اش��اره به پرداخت تس��هیالت اش��تغال 
روس��تایی از ۵ میلی��ون تا 1۵ میلی��ارد تومان گفت: 
طرح ه��ای تا ۵0 میلیون توم��ان نیازی به آورده اولیه 
ندارد. وی افزود: تمامی طرح ها در مناطق محروم 10 
س��ال و در روستاها ۵ س��ال از معافیت 100 درصدی 

مالیات برخوردار می شوند.  تسنیم

توقف ثبت سفارش واردات تیالپیا تا اسفند 
مدی��رکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توس��عه 
بازار آبزیان سازمان شیالت با بیان اینکه ثبت سفارش 
و واردات ماهی تیالپیا از اسفندماه سال گذشته انجام 
نمی شود، گفت:با پایش شرایط و مناسب بودن اوضاع 

بازار، این ممنوعیت تمدید خواهد شد.
عیسی گلشاهی درباره اینکه چرا با وجود پیشنهاد 
سازمان شیالت برای ممنوعیت واردات تیالپیا، نام این 
ماهی از لیست گروه کاالیی که اخیر توسط دولت اعالم 
شده، حدف ش��ده است؟، اظهار داشت: در گروه بندی 
اعالم شده از سوی دولت، کاالهای عضو گروه یک قرار 

می گیرند که ورود آنها به کشور مطلقا ممنوع است.
وی اضاف��ه کرد: از جمله ای��ن کاالها می توان به 
خاویار اش��اره کرد که در کش��ور داری��م ضمن اینکه 
واردات آن می تواند مش��کالتی مانن��د انتقال بیماری 
و مس��ائلی از این دس��ت را به دنبال داش��ته باش��د. 
ممنوعی��ت گروه دیگ��ری از کاالها فن��ی و تعرفه ای 
اس��ت، واردات این کاالها ممکن اس��ت در یک دوره 
مجاز نباش��د اما احتمال این وج��ود دارد که بعدها با 

توجه به شرایط موجود، واردات آنها آزاد شود.
گلش��اهی با بیان اینک��ه ماهی تیالپی��ا در گروه 
دوم قرار دارد، گفت: س��ال گذش��ته سازمان شیالت 
پیش��نهادی را به وزارت جهاد ارائه کرد تا این وزارت 
خانه بررسی کند آیا واردات تیالپیا به کشور می تواند 
ممنوع باشد یا خیر؟ وی ادامه داد: همچنین قرار شد 
پرورش دهندگان قزل آال اقداماتی را در راستای تامین 
نیاز داخل انجام دهند چون وقتی موجودی تیالپیا کم 

شود باید با عرضه قزل آال این کمبود را جبران کرد.
گلشاهی افزود: در صورتی که این اقدامات صورت 
گیرد، در یک دوره زمانی س��ه ساله ممنوعیت واردات 
تیالپیا ب��ه صورت دوره های پایش یک س��ال به یک 
س��ال تمدید می ش��ود و طبق توافقات انجام شده از 
اس��فندماه سال گذش��ته ثبت س��فارش و به تبع آن 
واردات ماه��ی تیالپی��ا به کش��ور ص��ورت نمی گیرد. 
بنابراین ثبت س��فارش واردات تا اسفند امسال ممنوع 
است و پس از آن نیز با اقداماتی که قرار است صورت 
گیرد، این ممنوعیت در یک دوره زمانی سه ساله، یک 

سال به یک سال تمدید خواهد شد.  مهر

اخبار

سازگاری با کم آبی
وزیر نیرو گفت: اصلی ترین ایده و برنامه وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول و 
همکاران دیگر در دولت، سیاستی با نام »سازگاری با کم آبی« است این سه کلمه 
بیش��تر نیس��ت اما یک دنیا باید کار انجام داد تا همانند پدرانمان از هزاران سال 

پیش با با کم آبی سازگارشویم.
رضا اردکانیان با بیان اینکه در کشور ما میزان قابل مالحظه ای از انرژی برق توسط 

نیروگاه های آبی تولید می شود افزود: امسال به ویژه در تابستان در مقایسه با سال گذشته 
که ما توانسته بودیم تا 9 هزار و 300 مگاوات از نیروگاه های آبی کشور برق تولید کنیم. وی 
گفت: امسال می توانیم در بخش آب و برق با درست مصرف کردن و فاصله گرفتن از بدمصرفی 
انشااهلل تابستان گرم پیش رو را با مشکالت کمتری پشت سر بگذاریم. قطعا هوشیاری مردم 
ما مانع از این دست اندازی خواهد شد و به  کمک خداوند و همیاری یکدیگر  در مصرف صحیح 

منابع زیست محیطی و رفتار درست و عمل صالح موفق خواهیم بود.  ایرنا

دکل
دست دالالن خودرو کوتاه شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قرار شد ایران خودرو 200 هزار 
و سایپا100 هزار ثبت نام فروش خودرو داشته باشد، تاکید کرد: اگر دست دالالن 

خودرو کوتاه شود مشکلی در بازار خودرو نخواهیم داشت.
قاضی ناصر س��راج درباره احتمال احتکار خودروها، گفت: درحال بررسی این 

موضوع هس��تیم و هنوز نتیجه قطعی نگرفتی��م و احتکار خودروها چه خودروهای 
داخلی و چه خودروهای خارجی را داریم بررسی می کنیم. وی درباره اینکه آیا درنتیجه 

بازدید ش��ما از شرکت های خودروسازی، قیمت خودرو تا 40 میلیون تومان کاهش یافت، 
اظهار داشت: این امر برای همه خودروها اتفاق نیفتاد در برخی خودروها مانند سوزوکی و 

پژو 2008 شاهد کاهش قابل قبولی در نرخ خودروها بودیم.
   س��راج یادآورش��د: اگر حرص و ولع کم شود کمبود خودرو نداریم و به اندازه کافی 
خودرو داخل کشور تولید می شودو حتی تولید چند برابر از نیاز موجود است.  ایرنا 

اتول
تسویه ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی های بخش خصوصی 
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: قانونگذار به دولت اجازه داد 100 هزار میلیارد 

تومان بدهی های بخش خصوصی را، از طریق تهاتر با سیستم بانکی تسویه کند.
حمید پورمحمدی درخصوص برنامه دولت برای سرو سامان دادن به مطالبات 
بخش خصوصی از دولت، اظهار داشت: نکته سوم که در قانون بودجه سال 97 دیده 

ش��د این بود که قانون گذار به دولت اج��ازه داد 100 هزار میلیارد تومان بدهی های 
بخش خصوصی از طریق تهاتر با سیس��تم بانکی تس��ویه ش��ود. در حال حاضر بخش 

خصوصی، دولت و سیستم بانکی در یک چرخه بدهی قرار دارند.
وی ادامه داد: بر همین اساس قانون گذار در قالب تبصره ۵ قانون بودجه، مکانیزمی دیده 
که بخش خصوصی، نهادهای عمومی و تعاونی هایی که از دولت طلب دارند و به سیس��تم 
بانکی نیز بدهکار هس��تند، می توانند به ش��رط اینکه بانک مورد نظر هم به بانک مرکزی 

بدهکار باشد، بدهی خود را تهاتر کنند.  پژوهشکده پولی و بانکی

مسیر توسعه

و 5 تا مهر 97 ین یور تولید 64 میلیون لیتر بنز
معاون وزیر نفت به سهم ۷۴ درصدی نیروی کار و مهندسی ایرانی و تولید ایرانی در 
ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کرد و ادامه داد: ۲۶ درصد از این پروژه محصول 

کار مهندسی و خرید خارجی و راه اندازی این پاالیشگاه هم ۱۰۰ درصد ایرانی و بومی بود.
علیرضا صادق آبادی افزود: مهر امسال واحد تقطیر فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
راه اندازی خواهد شد. وی ادامه داد: در حال حاضر از ۲8 میلیون لیتر بنزین تولید داخل، ۲۴ 
میلیون لیتر بنزین یورو5 در فاز اول و فاز دوم اضافه خواهد شد و این رقم به 5۲ میلیون 
لیتر خواهد رسید. وی افزود: با راه اندازی فاز سوم ستاره خلیج فارس، ۱۲ میلیون لیتر دیگر 
به حجم بنزین یورو 5 تولیدی ایران افزوده خواهد شد و تالش بر این است که روزانه 8۰ 

میلیون لیتر بنزین یورو5 تولید کنیم و به هدف ۱۰۰ میلیون لیتر در روز نزدیک شویم.
معاون وزیر نفت افزود: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به تأمین و رفع نیازهای پتروشیمی 
داخلی هم کمک شایانی می کند به گونه ای که اگر ستاره خلیج فارس راه اندازی نمی شد پس 
از اعمال تحریم های احتمالی جدید بر ایران، فروش ۲۴۰ هزار میلیون لیتر میعانات گازی 
پارس جنوبی کار دشواری می شد تأثیرات جانبی این پاالیشگاه بسیار بیشتر از تولید 88 
میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و 5 است. گفتنی است هدف ما از تولید مازاد بنزین مصرفی 

کشور، ذخیره سازی استراتژیک برای کشور است و برای صادرات برنامه ای نداریم.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: ارزش تولیدات 

فرآورده های نفتی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس حدود ۲۴ میلیارد دالر است.

نمای نزدیک

رئیس اتحادیه میوه و سبزی خبر داد
کاهش ۲5 درصدی قیمت میوه 

رئی��س اتحادیه میوه و س��بزی با بیان اینک��ه با آغاز فصل  تابس��تان قیمت میوه روند کاهشی پیدا کرده است، گفت: بــــازار روز
توت فرنگی، آلو، زردآلو و گیالس بین 2۵ تا 30 درصد کاهش قیمت داشته است.

 اسداهلل کارگر اظهار کرد: با آغاز فصل تابستان قیمت میوه روند کاهشی 
پی��دا کرده و در حال حاضر میوه ب��ه اندازه کافی و به صورت فراوان در بازار 
وج��ود دارد. وی با بیان اینکه کمتر می��وه ای قیمت آن طی هفته های اخیر 
افزایش یافته اس��ت، خاطرنشان کرد: توت فرنگی، آلو، زردآلو و گیالس بین 

2۵ تا 30 درصد کاهش قیمت داشته است.
رئی��س اتحادیه میوه و س��بزی با بیان اینکه واحد ه��ای صنفی مجار به 
فروش میوه با سود 3۵ درصد هستند، افزود: 3 هزار و ۵00 واحد مجوزدار در 
تهران در حال فعالیت هستند که اکثر آن ها پایبند به قانون هستند، اگر تعداد 

اندکی از واحد ها بخواهند تخلف کنند حتما با آن ها برخورد می کنیم.
وی درباره دالیل تفاوت قیمت میوه ها در واحد های صنفی گفت: میوه ها 
در میادین براساس درجه بندی یک، دو، سه قیمت گذاری می شوند و دالیل 

تفاوت قیمت در واحد ها به خاطر درجه میوه های است که عرضه می شود.
رئیس اتحادیه میوه و س��بزی ادامه داد: بازرس��ان اتحادیه، اتاق اصناف 
و تعزی��رات حکومت��ی در موضوع نظارت بر واحد های صنفی فعال هس��تند 
و با متخلفین برخ��ورد می کنند. وی تصریح کرد: مردم می توانند در صورت 
مش��اهده تخلف و گران فروشی با شماره ۵۵662380 تماس گرفته و موارد 

تخلف را به اتحادیه گزارش کنند.  میزان

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز خبر داد
وش ارز در سوپرمارکت ها  ید و فر خر

مدیرکل مبارزه با قاچاق ارز و پولش��ویی س��تاد مرکزی  مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز ب��ا بیان اینک��ه از خرید و جنب استانبول
فروش پنهانی ارز مطلع هس��تیم گفت: این خرید و فروش ها توس��ط نیروی 

انتظامی رصد می شود.
امیرمحمد پرهام فر در پاسخ به این سوال که چرا از سوی ستاد اقدام موثری 
ب��رای کنترل بازار ثانوی��ه ارزی صورت نمی گیرد، گفت: قبل از تصمیمات ارزی 
دولت در بیست و یکم فروردین ماه سال جاری هم بازار ثانویه ارزی وجود داشت 

بطوری که افزایش روزانه و التهابات شدید ارزی در این بازار بوقوع می پیوست. 
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با بیان اینکه از خرید و فروش ارز در بازار ثانویه مطلع هستیم، بیان 

داشت: خرید و فروش های پنهانی ارز توسط نیروی انتظامی رصد می شود.
پرهام فر بیان داشت: کمیسیون مبارزه با قاچاق، وزارت اطالعات و نیروی 
انتظام��ی با واحدهای غیرمجازی که اقدام ب��ه خرید و فروش ارز می کنند و 

همچنین صرافی های متخلف و دالالن ارزی برخورد می کنند. 
وی با اش��اره ب��ه واحدهای صنفی متخلف در خری��د و فروش ارز گفت: 
سوپرمارکت هایی هم مشاهده شده که اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند. 

این مقام مسئول با بیان اینکه ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی ها 
موق��ت اس��ت، گفت: فعال با توجه به اختیار دول��ت در تعیین ضوابط خرید و 
ف��روش ارز، صرافی ها از خرید و فروش ارز منع ش��ده اند اما ممکن اس��ت در 

آینده این ممنوعیت برداشته شود.  فارس 

درد مسکن دوا نشد؛
دود افزایش اجاره بها به چشم خانوارهای کارگری 

یک مق��ام مس��ئول کارگ��ری معتقد اس��ت طرح های  خونه به  مختلف��ی که تحت عنوان مس��کن اجتماعی و مس��کن خونه 
کارگری مطرح شد کمکی به کاهش هزینه های مسکن کارگران نکرد.

داوود امی��ری ب��ا بیان اینکه هزینه های اجاره بهای مس��کن بس��یاری از 
خانواره��ای کارگری را در مضیقه قرار داده اس��ت، گفت: ش��رایط اقتصادی 
متاثر از نوس��انات نرخ ارز موجب ش��ده تا بازار مسکن تحت تاثیر قرار بگیرد 
به نحوی که دود افزایش اجاره بها به چشم کارگران رفته و بر طبقات محروم 

کارگری فشار خود را تحمیل کرده است.
وی با بیان اینکه دولت باید برای مس��کن کارگری چاره ای بیندیش��د و 
طرح بدهد، گفت: البته طرح های مختلفی نظیر مس��کن اجتماعی، مس��کن 
امید و مس��کن کارگری از س��وی دولت اعالم شد ولی اجرای آنها را ندیدیم 
و امیدواری��م در م��دت باقی مانده از عمر این دولت حداقل طرحی در جهت 

خانه دار شدن اقشار ضعیف و مستضعف اجرایی شود.
رئیس کانون شورای اسالمی کار خراسان شمالی در ادامه بررسی مجدد 
دستمزد در شورای عالی کار را بالمانع و قانونی دانست و گفت: شورای عالی 
کار می تواند بسته به شرایط اقتصاد و وضعیت کارگران و کارفرمایان بازنگری 
دس��تمزد را در دس��تور کار قرار بدهد منتها چاره کمک به بهبود معیش��ت 
کارگران افزایش مزد نیس��ت. به اعتقاد وی در شرایطی که کارگاه ها تعطیل 
و بازارها راکد هستند و ثبات اقتصادی وجود ندارد افزایش مزد حتما باید با 

لحاظ کردن راهکارهای عملیاتی و منطقی دنبال شود.  ایسنا

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

سال هاست که بالی برجام به  ل و جان تمام بازارهای اقتصادی پتـــــر
کش��ور افتاده است و متولیان و دست اندرکاران در 
ت��الش هس��تند تا هر مش��کل یا معضل��ی که در 
حوزه ه��ای مختل��ف اع��م از اقتص��اد و اجتماع و 
فرهنگ و... تبلور می کند را به برجام و حاشیه های 
نس��بت دهند. این متولیان درحالی به برجام تکیه 
داده اند که بخش اعظم این مشکالتی که در طول 
این سال ها شاهد آن بوده ایم به عدم سوء مدیریت 
و ناهماهنگی این دس��ت اندرکاران باز می گردد اما 

ای��ن گروه همچنان خود را به خواب زده و مدام بر 
این طبل توخالی می کوبند که اگر برجام نباش��د 

کار ما زارتر از این می شود که هست.
پای��گاه  خ��ط  روی  خب��ری  گذش��ته  روز   
اطالع رس��انی دولت به عنوان نهاد و مرجع رسمی 
دولت با این عنوان که "تکمیل پاالیش��گاه ستاره 
خلیج ف��ارس ب��دون برجام امکان پذی��ر نبود" قرار 
گرف��ت و محت��وای آن از مش��کالت و معض��الت 

راه اندازی این پاالیشگاه خبر می داد.
جدا از این مساله که تخصص اصلی کارشناس 
مربوط��ه بیش از نفت و پاالیشگاه س��ازی به حوزه 
گاز مربوط می ش��ود اما این نکته در س��خنان این 
کارش��ناس قابل تام��ل بوده که گفت��ه بود "برای 
تکمیل این پاالیش��گاه نیاز به س��رمایه داشتیم و 
متاس��فانه به دلیل تحریم ها این امکان فراهم نبود 
اما با آزاد ش��دن س��رمایه های بلوکه شده حاصل 
از ف��روش نفت بع��د از لغو تحریم ه��ا؛ این امکان 

درآمد دولت را افزایش و حاصل آن صرف تکمیل 
و راه اندازی پاالیش��گاه شد؛ مساله ای که در دوران 

تحریم ها امکان آن فراهم نبود."
این گفته کارش��ناس مربوطه در حالی مطرح 
ش��ده بود ک��ه قریب به 2 س��ال و در درس��ت در 
بهمن ماه 9۵ یکی از بزرگترین تامین س��رمایه های 
داخلی کش��ور رقمی در حدود 3 هزار میلیارد ریال 
اوراق به منظور تامین مالی پروژه های مورد نیاز این 
پاالیشگاه منتشر شد و دس��ت اندرکاران این اقدام؛ 
تالش برای انتشار آن را به واسطه رسالت پیش روی 
خود در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 

برشمرده و اعالم کردند. 
تامین  محمودرضا خواجه نصی��ری مدیرعامل 
س��رمایه تمدن به عنوان متول��ی این اقدام در آن 
زم��ان اعالم ک��رده بود "با توجه ب��ه اتمام فاز اول 
پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس و نیاز به سرمایه در 
گردش این پاالیشگاه بزرگ در راستای خودکفایی 
کشور به واردات بنزین؛ این شرکت پیشنهاد انتشار 
اوراق سلف استاندارد بنزین تولیدی این پاالیشگاه 
را به شرکت بورس انرژی ارائه و با دریافت مجوز از 
س��وی هیات پذیرش بورس انرژی؛ اقدام به انتشار 

3 هزار میلیارد ریال از این اوراق کرد."

ما می توانیم
این مس��اله که برخالف تمام ش��عارهایی که 
متولی��ان دولت��ی مبنی بر حمای��ت از توان داخل 
س��ر می دهند و همواره اعالم می کنند که با تکیه 
برتوان داخل می توان مرزهای توسعه و پیشرفت را 
درنوردید از این منظر قابل اهمیت است که شرایط 
و موقعیت متخصصان و تولیدکنندگان داخلی آن 
طورها هم که می گویند نامناس��ب نیس��ت و اگر 
موانع و مش��کالت دولتی از پیش پ��ای این گروه 
برداش��ت شد به مراتب بهتر و مطلوب تر می توانند 

به کشور و به ویژه حوزه تولید آن کمک کنند.
نمود این مس��اله را ش��اید بتوان در س��خنان 
خ��ود وزیر نفت به عنوان متولی اصلی این صنعت 
برشمرد که بعداز برپایی بیست وسومین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز در اردیبهشت ماه 97 در تفاوت 
امروز صنعت نفت با 20 س��ال گذشته اظهار کرد: 

در زنجیره احداث تاسیس��ات ش��امل شرکت های 
اکتش��اف و تولید، پیمانکاران عمومی، شرکت های 
س��اخت و نصب، سازندگان سیستم ها و بسته های 
مورد نیاز و س��ازندگان تجهیزات تحول بزرگی رخ 
داده اس��ت. در 20 سال گذشته نمی توانستیم یک 
متر لوله گذاری دریایی انجام دهیم اما هم اکنون به 
راحتی تاسیسات و تجهیزاتی داریم که لوله گذاری 

دریایی انجام می دهند. 
به گفته وی در سال 76 قادر نبودیم پایه های 
س��کو به ارتفاع 90 تا 100 متر را در داخل کشور 
بس��ازیم و در مالزی، س��نگاپور و امارات س��اخته 
می ش��د اما هم اکنون حداقل سه شرکت بزرگ در 
این زمینه فعالیت می کنند. همچنین ساخت سکو 
که مانند مینی پاالیشگاه دارای سیستم پیچیده ای 
اس��ت به راحتی در ایران س��اخته می شود. زنگنه 

ب��ا بیان اینکه زنجیره ای از فعالیت پیش رواس��ت 
ک��ه باید به هم پیوند دهیم ت��ا صاحب تکنولوژی 
بهتری ش��ویم گفت: هم اکنون به معنای واقعی تا 
باالی 6۵ درصد از تجهیزات یک پاالیشگاه داخلی 
است و هر چه این عدد بیشتر شود اشتغال و توان 

بیشتری ایجاد می شود.
با این وجود و با در نظر داش��تن این مساله که 
مشکالت و معضالت ناشی از تحریم ها ی ناجوانمردانه 
سال هاس��ت که دامن کش��ور را گرفته است اما چه 
بهتر که در این مسیر محکم تر و مصمم تر از گذشته 
گام برداریم و راهی که در طول این 40 سال با تکیه 
ب��ر توان و همت داخلی ط��ی کرده ایم ادمه دهیم و 
تالش نکنیم تا با دادن آدرس غلط به مردم؛ این باور 
را در اذهان عمومی ایجاد کنیم که اگر به دامن غرب 

چنگ نزنیم به جایی نمی رسیم.

بررسی سیاست روز از نقش برجام در راه اندازی پاالیشگاه خلیج فارس؛

آدرس غلط به مردم ندهیم

انا
ش

16 س��ال از عمر ستاد مبارزه با قاچاق کاال  کــش و ارز می گ��ذرد، س��تادی ک��ه ق��رار بود با خـط 
اقتصاد پنهان مقابله کند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه تنها 2 

درصد از کل کاالهای قاچاق در کشور کشف واقعی شده است.
دوازدهم تیرماه 1381 بود که رهبر انقالب در س��خنانی 
بر ضرورت تش��کیل ارگانی برای مبارزه تخصصی تر با قاچاق و 

مقابله با اقتصاد پنهان تاکید کردند.
ایش��ان درخصوص شرایطی که الزم است این ارگان داشته 
باش��د، فرمودند: »اوالً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی 
عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های 
ذی ربط دولتی باش��د، ثانیاً تبلیغات متناس��ب و هوشمندانه و 
همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثاً برخورد قضایی و 
انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های آن کانون 
مرکزی باش��د، رابعاً عزم جدی بر این باش��د که عمل قاچاقچی 
کام��اًل برخالف صرفه و همراه با خطر باش��د و جنس قاچاق از 
پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات 
گوناگون این مبارزه قرار گیرد. البته در این کار الزم است با دقت 
و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندرکار این مبارزه به 

بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود.«
پس از صدور این فرمان، دولت هشتم اقدام به تاسیس کانونی 
تحت عنوان »کانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« ذیل وزارت کشور 
کرد. پس از دوسال و در راستای گسترش فعالیت های این ارگان، 
کانون به س��تاد تغییر ماهیت داد و تحت عنوان »ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز« ذیل نهاد ریاس��ت جمه��وری قرار گرفت که 
عالوه بر رئیس ستاد، ش��خص رئیس جمهور یا نماینده  ویژه  او، 

وزرای دادگستری، اطالعات، اقتصاد، امورخارجه، صنعت، معدن 
و تجارت، راه و شهرس��ازی، کشاورزی، نفت و بهداشت؛ 2 نفر از 
نمایندگان کمیس��یون های اقتصادی، قضایی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی؛ رؤسای س��ازمان های تعزیرات حکومتی، اموال 
تملیکی، صداوسیما و بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و گمرک 
جمهوری اسالمی، مؤسسه ملی استاندارد و اتاق بازرگانی ایران؛ 
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح، فرماندهی نی��روی انتظامی 
جمهوری اسالمی و معاون رئیس قوه قضاییه از اعضای این ستاد 

محسوب می شوند.
تاکن��ون نیز افرادی چون محمدباق��ر قالیباف، محمدرضا 
نقدی، غالمحسین الهام، س��عید مرتضوی، فداحسین مالکی، 
و حبیب اهلل حقیقی ریاس��ت این ستاد را برعهده داشته اند که 
طی آخرین تغییرات در اس��فند سال 96 پس از مدت طوالنی 
که این س��تاد بدون رئیس مانده بود، علی مویدی خرم آبادی 

به عنوان رئیس ستاد انتخاب شد.
براس��اس این گ��زارش؛ طبق قان��ون یک��ی از مهم ترین 
رس��الت های س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز تصمیم گیری 
درخصوص سیاست ها، اولویت ها، برنامه ها، پیشگیری و مبارزه 
با قاچ��اق کاال و ارز و ارایه راهکارهای مناس��ب در راس��تای 

کاهش زمینه های قاچاق کاال و ارز است.
ب��ا این حال آنچه که از وضعیت بازار برمی آید جوالن دادن 

کاالهای قاچاق و تقلبی اس��ت، کاالهایی ک��ه یا با ترفندهایی 
خاص از مبادی رسمی و یا با روش هایی همچون قاچاق چمدانی 

و... از مناطق آزاد یا شهرهای مرزی وارد کشور شده اند.
عالوه بر این، طی این س��ال ها به کرات ش��اهد مصوبات و 
تصمیماتی در سطح دولت های وقت بودیم که به جریان قاچاق 
در حوزه های مختلف ش��دت بخش��یدند؛ از قاچاق س��وخت تا 
قاچ��اق انواع کاالهای ریز و درش��تی که کم��ر تولید داخلی را 
شکستند و تولیدکنندگان داخلی نتوانستند در برابر جریان آن 

کمر راست کنند. 

ستاد در اجرا عملکرد ضعیفی داشته است
احم��د انارکی محم��دی رئیس هی��ات تحقیق و تفحص 
مجل��س از س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز گف��ت: با توجه 
به انتظارات مس��ئولین و مردم از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و دغدغه ه��ای مقام معظم رهبری، در بحث قانون و قانون 
گذاری، دس��تگاه قضایی و دولت اقداماتی انجام شده است که 

این اقدامات ضعف و قوت هایی دارد.
وی افزود: آنچه که امروز شاهد آن هستیم این است که در 
بحث سیاست گذاری، قضایی، قانون گذاری و اجرا ضعف هایی را 
داش��ته ایم که البته مجلس در بحث قانون گذاری اصالحاتی را 

انجام داده و به زودی ابهامات قانون را رفع خواهد کرد.

وی تصریح کرد: البته این مباحث رویکرد کلی کار اس��ت 
زیرا ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یک دستگاه و دو دستگاه 
نیس��ت بلکه نهادی فراقوه ای بوده که دس��تگاه های زیادی را 

شامل می شود و به دستگاه های زیادی مرتبط است.
انارکی با بیان اینکه ستاد در اجرا عملکرد ضعیفی داشته است، 
ادامه داد: س��تاد با سازوکاری که داشت در بخشی از امور کوتاهی 
کرده است و در اجرا نیز عملکرد ضعیفی داشت. عدم توجه به ستاد 

به گونه ای بود که این نهاد مدتی بدون رئیس مانده بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این مسائل نشان 
می داد که س��اختار قانونی س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
ضعیف بود از این رو در قانون جدید تقویت ساختار ستاد را در 

نظر گرفته ایم و چند دستگاه دیگر عضو ستاد خواهند شد.
انارکی اظهار داشت: از سویی دیگر به شخص رئیس جمهوری 
بابت عدم حضور در جلسات ستاد اعتراض داریم زیرا طبق قانون 
یا شخص رئیس جمهور و یا نماینده ویژه او باید در این جلسات 
حضور یابد زیرا در غیر این صورت بس��یاری از مصوبات که در 

ستاد تصویب می شوند هیج ارزشی نخواهند داشت.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید 
کرد: تقاضا داریم شخص رئیس جمهور در این جلسات حضور 
یابد و یا به شخصی از طرف خود برای حضور در جلسات حکم 
ویژه ای دهد. وی ادامه داد: در مجموع س��تاد اقداماتی را طی 
این سال ها انجام داده، اما قطعا بهتر از این ها می توانست عمل 
کن��د. البته باز هم بای��د تاکید کنم که با تکیه بر ملزوماتی در 
بحث سیاس��ت گذاری و دستگاه های مختلف باید جایگاه ستاد 

تقویت شود.  مهر 

کشف 2 درصد از کل قاچاق؛
سیاست پیشگیری از قاچاق روی کاغذ ماند


