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امسال ۱۱۰ هزار کیلومتر مربع پی جویی 
معدنی انجام می شود

  س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور 
اعالم کرد: براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده امس��ال 
۱۱۰ هزار کیلومتر مربع از وس��عت کش��ور در دستور 
کار شناس��ایی و پی جویی پتانسیل های معدنی کشور 

از سوی این سازمان قرار می گیرد.
س��ال گذش��ته ۱۱۱ هزار و ۷۲۶ کیلومتر مربع توسط 
این س��ازمان در قال��ب برنامه شناس��ایی و پی جویی 
پتانس��یل های معدنی قرار گرف��ت، در حالی که هدف 

پیش بینی شده ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع بود.
آمار عملکرد ماه های فروردین و اردیبهش��ت سازمان 
یاد ش��ده حاکی اس��ت، به ترتیب پنج هزار و ۵۰۰ و 
۱۶ ه��زار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از خاک کش��ور تحت 

پوشش برنامه پی جویی های معدنی قرار گرفت.
همچنی��ن در زمینه تعداد نقش��ه های زمین شناس��ی 
کاربردی در مقیاس های مختلف نیز امسال پیش بینی 
ش��ده ۴۷ برگ نقشه تهیه شود که در سال ۹۷ هدف 
و برنامه با یکدیگ��ر هم خوانی یافت و تعداد ۴۵ برگ 

نقشه تهیه شد.
س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کش��ور 
در زمین��ه تهی��ه نقش��ه های مهندس��ی و مخاطرات 
زمین ش��ناختی )زلزله، ریزگرد، س��یل، فرونشس��ت، 
تغییرات اقلیم، دریایی و دیگر موارد( هم امس��ال ۳۵ 
برگ نقش��ه را در دستور کار خود قرار داده، در حالی 
که هدف تعیین ش��ده برای س��ال ۹۷ تعداد ۳۰ برگ 
نقش��ه بود که ۳۲ برگ تهیه شد. عملکرد فروردین و 
اردیبهش��ت ماه س��ال ۹۸ نیز در این بخش به ترتیب 

تهیه دو و پنج برگ نقشه ثبت شده است.  ایرنا 
 

 راه اندازی سامانه جامع ساخت داخل
 در آینده ای نزدیک

معاون امور صنایع با اشاره به راه اندازی سامانه جامع 
س��اخت داخ��ل در آینده ای نزدیک گف��ت : مکانیزم 
س��اخت داخل بصورت شفاف در حال ارائه است و هر 

تولید در سیستم الکترونیکی ثبت می شود.
فرش��اد مقیمی خاطرنش��ان کرد: با راه اندازی سامانه 
س��امانه جامع س��اخت داخل بس��تر ها ب��رای معرفی 
صنایع مختل��ف و شناس��ایی توانمندی های صنعتی 
فراهم خواهد ش��د و تعمیق س��اخت داخل را سرعت 

خواهد بخشید.
معاون وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنانش ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید را مسئول بررسی مشکالت 
واحد های صنعتی برش��مرد و گفت: با اصالح مقررات 
اثر گذارنظیر قانون مالیات های مس��تقیم توانس��تیم 
قانون ماده ۱۶۷ این قانون را اصالح و میزان تقس��یط 
مالیات واحد های صنعتی که با مشکل روبه روهستند، 

به ۶۰ ماه افزایش یابد.
دس��تگاه های خدمات رس��ان مانند ادارات گاز و برق 
مج��وز دارن��د در صورتی که واحد های مش��کل دار و 
بدهکار که با چالش روبرو هس��تند ب��ا حفظ تولید تا 

یکسال بدهی ها آن ها به تعویق می افتد.
 مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت اف��زود: ما در 
ش��رایطی قرار گرفتیم که نیاز ب��ه توقف قانون جدید 
چک در مقطع کنونی هستیم و  در حال پیگیری این 

موضوع هستیم.  وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 

 واردات تیغه برف پاک کن
 به ۵۰۷ تن رسید

براس��اس آمار گمرک در س��ال ۹۷ بیش از ۵۰۷ تن 
تیغه کامل برف پاک کن از ۹ کش��ور جهان وارد ایران 

شده است.
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال 
۹۷ نش��ان می دهد که در این مدت بیش از ۵۰۷ تن 
تیغه کامل برف پاک کن از ۹ کش��ور جهان وارد ایران 

شده است.
واردات ۵۰۷ ه��زار و ۱۵۶ کیلوگ��رم تیغه کامل برف 
پاک ک��ن باعث خروج ۲ میلی��ون و ۱۵۰ هزار و ۱۶۴ 
دالر یا ب��ه عبارتی ۸۹ میلیارد و ۹۴۹ میلیون و ۵۱۶ 
هزار و ۲۶۶ ریال شده است.بنا بر آمار گمرک واردات 
از کش��ور های آلمان، فرانس��ه، چین، ام��ارات متحده 
عرب��ی، جمهوری کره، ژاپن، ترکی��ه، رومانی و تایوان 

صورت گرفته است.  میزان

همکاری شرکت راه آهن با وزارت صنعت 
برای حمایت از تولید داخل

مدیرعامل ش��رکت راه آهن از توافق با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به منظ��ور حمایت از تولید داخل در 
ح��وزه صنعت حمل و نقل ریلی و صنایع وابس��ته آن 
خب��ر داد و اعالم ک��رد که کارگروه��ی در این زمینه 
تش��کیل ش��ده و تصمیم بر این است که حمایت های 

الزم از فعاالن این حوزه صورت گیرد.
سعید رسولی از توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به منظور حمایت از تولید داخل در حوزه صنعت حمل 
و نقل ریلی و صنایع وابسته آن خبر داد و اعالم کرد که 
کارگروهی در این زمینه تشکیل شده و تصمیم بر این 
اس��ت که حمایت های الزم از فعاالن این حوزه صورت 
گیرد. به گفته وی حمایت از تولید داخل در حوزه ریلی 
و در ابعاد مختلف صنعتی آن در دس��تور کار ش��رکت 

راه آهن قرار داردد.  وزارت راه و شهرسازی 

اخبار

زمان راه اندازی و قیمت بلیت قطارهای "تهران-آنکارا"
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا جزئیات راه اندازی قطارهای مسافری تهران-

آنکارا را اعالم کرد.
محمد رجبی با اش��اره به آخرین وضعیت راه اندازی قطارهای مسافری تهران-آنکارا 
اظهار کرد: در حال حاضر زمان دقیق راه اندازی اولین قطار تهران-آنکارا مش��خص 

نیس��ت اما به احتمال بس��یار زیاد از چهارش��نبه هفته آینده )۱۲ تیرماه( راه اندازی 
خواهد شد. وی ادامه داد: قرار بر این است قطار مسافری تهران-آنکارا چهارشنبه هر هفته 

از تهران به آنکارا حرکت کند که این حرکت همزمان از آنکارا به سمت تهران نیز خواهد بود. 
رجبی با بیان اینکه مسیر حرکت قطار تهران-آنکارا از تهران به سمت تبریز، مرز رازی، کاپی 
کوی )مرز ایران-ترکیه( و دریاچه وان خواهد بود، اعالم کرد: پس از آن مسافران با کشتی به 
آن سوی دریاچه انتقال خواهند یافت و به وسیله قطار طرف ترکیه ای به آنکارا می رسند.به 

گفته رجبی مدل قطارهای مسافری تهران-آنکارا، ۴ تخته خواهد بود.  ایسنا 

کوپه
واریزسود سهام عدالت بقیه مشموالن به زودی  

مش��اور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سود س��هام عدالت برای باقیمانده 
مشموالنی که تا کنون سود سال ۹۶ را دریافت نکرده اند، به زودی واریز می شود. 
س��یدجعفر سبحانی در مورد اینکه سودهای سهام عدالتی که هرگز واریز نشده 
است گفت: بخشی از مبالغ واریزی سود از طرف شرکت های سرمایه پذیر که ۴۹ 

شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند، به سازمان خصوصی سازی رسیده که به 
حساب مشموالن واریز شده است.  به گفته وی شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت 

شامل بانک ها، بیمه ها، ایران خودرو، پتروشیمی و پاالیشگاهی هستند که تعدادی از آنها 
هنوز سود عملکردشان را به سازمان خصوصی سازی اعالم نکرده اند.

مش��اور رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: سال مالی ش��رکت ها وقتی تمام می شود، 
بعد از برگزاری مجمع و تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی این شرکت ها، طبق 

قانون تجارت ۸ ماه فرصت دارند تا سود صاحبان سهام را واریز کنند.  فارس 

اصل 44
کاهش سرانه مصرف آب شهرها  به ۱۵۵ لیتر 

مدیرعامل آبفای کشور با تاکید بر اینکه متاسفانه هنوز مصرف آب شرب در 
ایران باال است گفت:در طی ۱۰ سال گذشته متوسط سرانه مصرف آب از ۲۲۰ 

لیتر به ۱۵۵ لیتر رسیده است.
حمیدرضا جانبازگفت: متوس��ط سرانه مصرف آب در کشور به ازای هر نفر 

در ش��بانه روز ۱۵۵ لیتر اس��ت که البته این عدد در استان های مختلف بسته به 
منابع آب در دس��ترس کمتر یا بیشتر می شود. مدیرعامل آبفای کشور افزود:مقایسه 

این سرانه با سرانه آب کشورهای صنعتی دنیا نشان می دهد که هنوز هم در صرفه جویی 
مصرف آب چندان نمی توانیم خوب کار کنیم. هر چند در طی سال های گذشته متوسط 
مصرف آب در کش��ور از ۲۲۰ لیتر در روز به ازای هر نفر به ۱۵۰ لیتر رس��یده است اما 
متاس��فانه هنوز هم برخی از مردم از آب شرب گرا ن قیمت در مصارف غیر ضرور مانند 

شستن خودرو از آب شرب استفاده می کنند.  فارس     

زندگانی 

باج�ه  رئیس کانون بانک ها و موسس��ه های  اعتب��اری خصوص��ی ب��ا بی��ان اینکه پش�ت 
»عملیات بازار ب��از« می تواند به افزای��ش انضباط پولی در 
کش��ور کمک کند، گفت: این عملیات ب��ا همکاری نزدیک 
بانک مرکزی، ش��بکه بانک های دولتی و خصوصی، فعاالن 

اقتصادی و دولت انجام می شود.
موض��وع کنترل س��ود بانک��ی و تأثیر آن ب��ر دامن زدن به 
افزای��ش نقدینگی و تورم از دغدغه های مهم ش��بکه بانکی 
و نظام اقتصادی کش��ور در س��ال های اخی��ر بوده که بانک 
مرکزی با اجرای سیاست »عملیات بازار باز« قصد دارد آن 

را سروسامان دهد.
در واق��ع، جدی تری��ن اقدام برای مدیری��ت تورم و کنترل 
نرخ س��ود بانکی، عملیات بازار باز است که چندی پیش به 
تصویب »ش��ورای پول و اعتبار« رس��ید و قرار است توسط 

بانک مرکزی اجرا شود.
ک��وروش پرویزیان رئیس کان��ون بانک ها و مؤسس��ه های 
اعتب��اری خصوص��ی در گفت وگو ب��ا خبرن��گار اقتصادی 
ایرن��ا درباره اجرای عملیات بازار ب��از و نقش آن در اجرای 
سیاس��ت های پولی و کنترل تورم، اظهار داش��ت: عملیات 
بازار باز از ابزارهایی اس��ت که می تواند به بانک مرکزی در 
اجرای سیاست های پولی کمک کرده و در ایجاد نظم مالی، 
تنظیم مناس��بات بین بانک ها، بانک مرکزی، دولت و سایر 
فع��االن اقتصادی کمک کند. وی با بیان اینکه امیدواریم به 
زودی و به سرعت این ابزار جدید، اجرایی شود، اضافه کرد: 
عملی��ات بازار باز می تواند به ایجاد انضباط پولی در کش��ور 
کمک کند. پرویزیان خاطر نشان کرد: خوشبختانه در قانون 
بودجه نیز این موضوع پیش بینی ش��ده و این امکان فراهم 

شده است که بخشی از سیاست های مربوط به تأمین مالی 
در بازار از این طریق صورت گیرد.

رئی��س کانون بانک ها و مؤسس��ه های اعتب��اری خصوصی 
درباره مشارکت بانک های خصوصی در اجرای این سیاست 
گفت: این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، ش��بکه 
بانک های دولتی و خصوصی، فعاالن اقتصادی و دولت انجام 
می ش��ود. عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین 
دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می دهد نرخ سود در کانال 
مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور 
را سروس��امان دهد. رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره این 
سیاس��ت جدید پولی می گوید: عملیات بازار باز، مهمترین 
ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت است و در بسیاری از 

بانک های مرکزی به کار می رود.
عبدالناص��ر همتی تاکید کرد: این بانک ب��ا اجماع نظرات، 
وس��واس و دقت نظری خاص و ب��ا اطمینان حاصل کردن 
از آمادگی ه��ای مورد نیاز نس��بت به عملیات��ی کردن بازار 

متشکل ارزی و نیز عملیات بازار باز اقدام می کند.
ب��ه گفته وی، اجرا کردن عملیات بازار و ش��کل گیری بازار 
متشکل ارزی، نهادس��ازی مناسبی است که ابزارهای مورد 
نی��از بانک مرکزی را برای سیاس��ت گذاری پولی و ارزی در 

اختیار این بانک می گذارد.
فرآین��د عملیات ب��ازار باز به این صورت اس��ت که در مواقع 
افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک ها که احتمال انحراف 
نرخ سود بازار بین بانکی )قیمت ذخایر( از میزان هدف گذاری 
وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار 
و عرضه یا جمع آوری ذخایر، نرخ سود بازار را به نزدیک نرخ 

سیاستی هدف گذاری شده هدایت می کند.  ایرنا

 رئیس کانون بانک های خصوصی مطرح کرد: 
افزایش انضباط پولی در کشور با اجرای عملیات بازار باز

عضو شورای عالی اشتغال از فعالیت ۳.۵  کار و  میلیون کارگر در کارگاه های زیرزمینی و کس�ب 
بدون شناسنامه خبرداد.

علی خدایی گفت: براس��اس برآورده��ا ۳.۵ میلیون کارگر در 
کارگاه ه��ای زیرزمینی فعالیت دارن��د که آمار آنها در هیچ جا 

نیست و این کارگاه ها غیر رسمی و بدون تابلو هستند.
خدای��ی افزود: برخ��ی از این کارگاه ه��ا در خیابان های اصلی 
تهران مانند خیابان جمهوری هس��تند ک��ه کارگران در آنها 
اقدام به خیاطی می کنند که در مالء عام هستند اما هیچ گونه 
شناسنامه کارگری در آن کارگاه ها وجود ندارد و این به خاطر 
ضع��ف نظارت وزارت کار اس��ت و این کارگران در کارگاه های 
بدون شناس��نامه جزو فراموش ش��دگان به ش��مار می روند. 
نماین��ده کارگران در ش��ورای عال��ی کار درب��اره قراردادهای 
س��فیدامضای کارگری گفت: وقتی یک کارگاه غیر رسمی و 
اصطالحاً زیرزمینی باش��د، قرارداد سفید امضا به وفور وجود 
دارد. وی برای نمونه گفت: کارگرانی که با بسیاری از پیمانکاران 
تأمین نیرو مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و غیر دولتی کار 
می کنند، مانند اکثر کارگران فضای سبز و یا کارگران پاکبان 
یا رفتگر جزو کارگرانی هستند که اصطالحاً قرارداد سفیدامضا 
با پیمانکار خود بس��ته اند و اگر اعتراض کنند، به زودی بیکار 
می شوند. خدایی ادامه داد: گاهی اوقات قراردادهایی با کارگران 
بس��ته می ش��ود که فقط روی کاغذ اس��ت، اما مفاد آن اجرا 
نمی ش��ود و حداقل های قانونی در مورد آنها اجرا نمی ش��ود و 
کارگ��ر حق اعتراض ن��دارد و از این موارد در میان پیمانکاران 
تأمین نیرو به وفور یافت می ش��ود و هیچ مقامی هم نمی تواند 
ادعا کن��د، من کارگران قرارداد س��فیدامضا ندیده ام هر کس 
می خواهد بیاید به او آدرس بدهم. وی در مورد اینکه مش��کل 

کارگران قرارداد سفیدامضا چگونه قابل حل است، گفت: طبق 
ماده ۱۰ قانون کار و تبصره آن این مشکل به راحتی قابل حل 
است. کارفرما موظف است یک نسخه از قرارداد با کارگر را به 
اداره کار محل سکونت و یک نسخه را به تشکل های مربوط به 
کارگری تحویل دهد. خدایی افزود: حدود ۱۰ درصد از کارگران 
کشور دارای تشکل  صنفی هستند، اما ادارات کار در همه جای 
ایران و شهرهای مختلف وجود دارند که اگر ماده ۱۰ قانون کار 
اجرا می ش��د، دیگر شاهد قرارداد سفید امضا کارفرما با کارگر 
نبودیم و قوانین کار اجرا می شد، اما این ماده قانونی به خاطر 
ضعف نظارت اجرا نش��د. به گفته این عضو شورای عالی کار با 
پیگیری چند سال گذشته سامانه جامع روابط کار قرار است، 
راه اندازی شود که یک کار این سامانه این است که قراردادهای 
کارکری ثبت الکترونیکی شود و کارفرماها یک نسخه از قرارداد 
با کارگران را در این سامانه قرار دهند. خدایی گفت: حدود دو 
هفته قبل با آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در مورد اجرای طرح سامانه جامع روابط کار که با تأخیر مواجه 
است، صحبت کردم که وزیر قول داد ظرف دو ماه آینده سامانه 
جامع روابط کار را رونمایی کرده و در اختیار کارگران قرار دهد. 
وی گفت: کارفرما مؤظف است نسخه ای از قرارداد خو د را در 
سامانه قرار دهد، در غیر این صورت اگر مشکلی بین کارفرما و 
کارگر ایجاد شد که کار به دادگاه کشید، در آن صورت ادعای 
کارگر پذیرفته می ش��ود و کارفرما بعد از آن حتی اگر قرارداد 
ارائه کند، از او پذیرفته نخواهد ش��د. خدای��ی افزود: در حال 
حاضر ارائه لیس��ت بیمه تأمین اجتماعی الکترونیکی شده و 
صدرصد کارفرمایان این لیس��ت را در سامانه ارائه می کنند و 
کارفرما در این زمینه تخلف نمی کند و مؤظف است کارش را 

به درستی انجام دهد. فارس

عضو شورای عالی اشتغال خبرداد؛
 فعالیت ۳.۵ میلیون کارگر در کارگاه های زیرزمینی

گروه معیش�ت  طی هفته های اخیر داستان جنب استانبول
ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومان��ی به جنجال��ی تازه در 
اقتصاد کش��ور تبدیل ش��ده بود و از آنجا ش��روع 
ش��د که نماینده ش��ورای اقتصادی سران قوا  از 
وجود دو سناریو برای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد 
و اعالم کرد در یکی از س��ناریوها در نظر اس��ت 
تا عماًل یک بازار ارزی بیش��تر نداش��ته باشیم   و 
ارز ۴۲۰۰تومانی حذف ش��ود. همین یک سناریو 
کافی بود تا تکاپو برای جریان سازی در خصوص 
تبعات منفی حذف ارز ۴۲۰۰ در کشور آغاز شود 
وموجب ش��ود تا برخی رانت بگی��ران ارز۴۲۰۰ 
تومان��ی  درلب��اس دای��ه ای عزیز ت��ر از مادر از 
مش��کالت پس از حذف ارزدولتی در  کش��ور لب 

به س��خن بگش��ایند.
س��ودجویانی که تا پیش از این س��ودهای کالنی 
را از ای��ن مابه التف��اوت ارز ۱۳۵۰۰تومانی با راز 
۴۲۰۰ به جیب زده بودند.این دلواپس��ی ها مدت 
زم��ان زیادی به طول نینجامی��د تا اینکه نوبخت 
در ۳تیرماه س��الجاری اعالم کرد؛ نوبخت: دولت 
بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد .نوبخت در 
خصوص سیاس��ت دولت برای تامین ارز کاالهای 
اساس��ی به این موضوع اش��اره کرد که ؛اوال  باید 
مش��خص شود چه کس��ی گفته است دولت بنای 
ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد و در ثانی دولت 
همچنان سیاس��ت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 

کاالهای اساس��ی را ادامه خواهد داد.
داس�تان دنباله دار  

 دی م��اه س��ال گذش��ته بود ک��ه آم��ار واردات 
۱۵۷۰ میلی��ارد توم��ان کاالی غیرضروری با ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی و البته وجود ران��ت ۹۲۸میلیارد 
تومان��ی ب��رای واردات ظ��روف مالمی��ن، مربا و 
ژله، رخت آویز، دفترچه مش��ق و... خبرس��از شد. 
ای��ن اتفاق درحالی افتاده ب��ود که تا پیش از آن 
متولی��ان امر مصوبه های  الزم برای عدم واردات 

غیر ضرور ب��ا ارز دولت��ی را ابالغیه 
ک��رده بودن��د. براس��اس مصوبه دول��ت در اوایل 
تیرماه ۹۷ ، مقرر ش��ده ب��ود  واردات ۱۳۳۹ قلم 
کاال با اولویت چهار ممنوع ش��ود اما با این وجود 
در اخب��ار و گزارش های ارایه ش��ده به این نکته 
اش��اره شده بود که در هش��ت ماهه  ابتدایی سال 
۹۷ حدود ۲۹ قلم کاالی لوکس یا دارای مش��ابه 
داخلی ب��ه ارزش ۱۵۷ میلیون دالر وارد کش��ور 
ش��ده  که ارزش این اقالم به بیش از هزار و ۵۷۰ 

میلیارد تومان می رس��د.
این اتفاق درس��ت درزمان��ی رخ دادکه حدود ۶ 
ماه قبل از آن خبری مبنی بر اینکه  ۲۸ ش��رکت 
۳۶ میلی��ون ی��ورو ارز دولتی ب��رای واردات موز 
دریافت کرده اند منتشر شد . به این ترتیب که با 
انتشار لیست دریافت کنندگان ارز رسمی از سوی 

بانک مرکزی که به دس��تور رییس جمهور صورت 
گرفت، مش��خص شد که ۲۸ ش��رکت توانسته اند 
۳۶ میلی��ون و ۸۱ هزار و ۹۲۵ ی��ورو ارز دولتی 

ب��رای واردات م��وز دریاف��ت کنن��د.
 براساس آمارهای اعالم شده درآن زمان طی سه 
ماهه نخست سال ۹۷ ؛۱۴۱هزار تن موز به ارزش 
۱۳۷ میلیون و ۸۷۵ هزار دالر به کشور وارد شده 
است. در همان زمان نیز شریعتمداری در خصوص 
تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موز مدعی 
ش��د که تنها ۳.۶ میلی��ون دالر برای واردات موز 
در نظر گرفته ش��ده که ای��ن کاال به مصرف ۸۰ 
میلیون ایرانی می رس��د و عمدت��ا طبقات پایین 
و متوس��ط جامعه از آن اس��تفاده می کنند و در 
واقع ۳.۶ میلیون دالر س��هم بسیار کمی از انبوه 
کاالهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی 

دارد. ب��ه گفته وی تامی��ن داروی بیماران خاص 
روی چش��م دول��ت جای دارد و  مقایس��ه تامین 
ارز موز و دارو تنها احساسات مردم را جریحه دار 

می کن��د و گره��ی از اقتص��اد ب��از نمی کن��د. 
از صحبت های ش��ریعتمداری به خوبی این نکته 
مش��هود بود که وزیر صنعت،معدن و تجارت هم 
به خوبی واقف است که این رانتها نه تنها اقتصاد 
را دگرگون می کند  بلکه مردم و احساس��ات آنها 
را نی��ز جریح��ه دار میکند اما اینک��ه این آگاهی 
و مگران��ی از ح��ال م��ردم بعد از ماهه��ا در چه 
وضعیتی ق��رار دارد به مراتب نکت��ه مهم و قابل 
تامل تری اس��ت. پس از این اتفاق و با گذش��ت 
۶ ماه ،آمارهای منتش��ر ش��ده این نکته را نشان 
دادکه این روند علی رغم تمام حرف ها و حدیث 
هایی که اعالم می ش��ود قرار نیست از بین برود 

و ی��ا اینک��ه اقدامی برای جلوگی��ری از آن انجام 
ش��ود. 

انص�راف ران�ت پ�رور
 بدی��ن ترتیب با وج��ود این که رانت و داللی های 
ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
کاال بهانه ای به دس��ت مس��ووالن برای پیگیری 
ح��ذف این ارز از چرخه اقتص��ادی داده ،انصراف 
ناگه��ان متولیان منجر به آن ش��د تا رانت کالن 
ناشی از  اختالف رقم  ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی 
که رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانمی ش��ود 

مش��خص نش��ود به کجا رفته و یا می رود. 
طبق برآورد کارشناس��ان اقتصادی در حال حاضر 
نرخ بازار نیما اگر  به طور متوسط ۱۰ هزار تومان 
در نظرگرفته ش��ود اختالف بین آن نرخ ترجیحی 
به ح��دود ۵.۸۰۰ تومان در هر دالر می رس��د که 
برای ۱۴ میلیارد دالر پیش بینی ش��ده در بودجه 
بی��ش از ۸۱ هزار میلیارد توم��ان اختالف قیمت 
ایج��اد می کند. هرچند متولی��ان مطابق با بودجه 
۹۸ و مفاد آن اعالم کرده اند که تخصیص این ارز 
تنها برای رفاه حال مردم اس��ت اما سوال اساسی 
ب��ا وجود این رانت و کاالهای��ی که با قیمتی فراتر 
از ارز۴۲۰۰ به دس��ت مردم می رسد این است که 
چراک��ه با تداوم روند پرداخ��ت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به کاالهای اساس��ی ، تضمینی وجود ندارد تا کاال 
ب��ا همان نرخ ارز در بازار عرضه و به دس��ت مردم 
برس��د،آن هم در ش��رایطی که متولیان امر براین 
اعتقادن��د که فقدان چنین نظارت��ی بر بازار کامال 
مش��هود اس��ت. ونکته قابل تامل و اصلی تر دیگر 
آن اس��ت که چه افرادی از دسترس��ی کافی برای  
واردات کااله��ای اساس��ی برخوردارندکه متولیان 
نمی توانند برآنها نظارت داش��ته باشند و یا اینکه 
نس��بت به حذف این ارز رانت پرور که تاثیرمثبتی 
بر زندگی و معیشت مردم نداشته است اقدام کنند 
و این روند همچنان قرار اس��ت برای کس��ب سود 

بیشتر آنها ادامه داشته باشد.

وزی��ر صنعت،معدن و تجارت  ل ت������و اوایل هفته خب��ر از واگذاری ا
دو خودروساز بزرگ کشور داده بود اما کارشناسان 
معتقد این واگذاری نی��از به الزاماتی دارد که باید 

رعایت شود.
  ایران خودرو و س��ایپا دو خودروساز بزرگ کشور 
هستند که سهم زیادی از بازار خودرو را در اختیار 
دارند اما، هم��واره عملکرد این دو خودروس��از از 

سوی مردم و کارشناسان مورد انتقاد بوده است.
یک��ی از انتقاداتی ک��ه به این خودروس��ازان وارد 
می شود دولتی بودن آن ها است که موجب شده آن 
طور که باید و شاید به فکر بهرو ری و ارتقا کیفیت 
محصوالت خود نباشند. با توجه به عملکرد ضعیف 
این دو خودروس��از دولت تصمیم به واگذاری این 
دو مجموعه به بخش خصوی گرفته است تا با این 

راه بتواند عملکرد آن ها را بهبود ببخشد
در این ب��اره رضا رحمانی وزی��ر صنعت، معدن و 
تج��ارت در جمع خبرن��گاران اظهار ک��رد: هردو 
خودرو س��از بزرگ کش��ور را ب��ه بخش خصوصی 

واقعی واگذار می کنیم.
وی افزود: واگذار ی اموال غیرتولیدی خودروسازان 
شروع شده و در سال ۹۹ واگذاری کامل می شود.

ام��ا اینک��ه واگذاری ای��ن دو خودروس��از موجب 

افزایش بهره وری و انتقادات به آن ها خواهد ش��د 
با، اما و اگر هایی مواجه اس��ت و آیا اینکه ش��رایط 
برای واگذاری مهیا اس��ت یا خی��ر موضوع مهمی 
اس��ت که بای��د مدنظر ق��رار بگی��رد. در این باره 
امیرحس��ن کاکایی اظهار کرد: خصوصی س��ازی 
راهکاری است که همه آن را به عنوان یک راه حل 

اساسی می دانند و باید انجام شود.
ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو با بی��ان اینکه 
خصوصی س��ازی نیاز به برنامه های س��نگین دارد 
به ویژه صنعت خودروسازی، افزود: همه می دانیم 
خصوص��ی س��ازی انجام ش��ده در صنایع تولیدی 
جواب منفی داده و به نتایج مطلوب نرسیده است. 
کاکای��ی ادامه داد: خصوصی س��ازی برای افزایش 
بهره وری و رقابت پذیر ش��دن ش��رکت ها صورت 
می گی��رد، اما در واگذاری های قبلی این موضوع را 

مشاهده نکردیم.
این کارش��ناس صنع��ت خودرو با بی��ان اینکه این 
موضوع نشان می دهد فرایند خصوصی سازی نقص 
دارد، خاطرنشان کرد: نخستین مورد در واگذاری ها 
اهلیت خریدار است که باید به آن توجه کرد، مورد 

دوم به محیط کس��ب و کار مرتبط می شود، محیط 
کس��ب و کار ما به گونه ای اس��ت که فضا برای یک 
رقابت س��الم وجود ندارد و حتی افرادی که اهلیت 

نیز دارند با مشکالت زیادی روبه رو می شوند.
وی با بیان اینکه در کشور ۳۰ شرکت خودروسازی 
وجود دارد که ۲۸ مورد از آن ها خصوصی هستند، 
تصریح کرد: اشکاالت در محیط کسب و کار موجب 
ش��د این شرکت ها هیچ وقت نتوانند بزرگ شوند و 
بهره وری آن ها به اندازه کافی افزایش یابد. کاکایی 
اظهار ک��رد: زمانی که می خواهیم درباره خصوصی 
س��ازی صنعت بزرگی مثل خودروس��ازی صحبت 
کنی��م بای��د مراقب باش��یم اگر فضا آماده نباش��د 

واگذاری آن با مشکالت روبه رو خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به گستردگی 
شرکت های س��ایپا و ایران خودرو تاکید کرد: باید 
برنامه دقیقی برای خصوصی سازی داشته باشیم و 
فقط برنامه برای خصوصی کردن کفایت نمی کند.

وی تصری��ح ک��رد: در ح��ال حاض��ر زم��ان برای 
خصوصی سازی مناسب نیست و در شرایط جنگ 
اقتصادی بعید است دولت و مجلس بتوانند فضا را 

آماده کنند و به نظر نمی رسد خصوصی سازی در 
این فضا جواب دهد.

کاکایی ادامه داد: اگر قرار بر خصوصی سازی است 
بای��د از زیرمجموعه ه��ای کوچک این ش��رکت ها 
واگذاری ه��ا آغ��از ش��ود و اگ��ر در ای��ن مرحل��ه 
واگذاری ها موفق بود در گام بعد به س��راغ این دو 
خودروساز بروند و اگر به غیر از این عمل شود یک 

سنگ بزرگ و کار خطرناکی است.
همچنی��ن فرب��د زاوه درباره خصوصی س��ازی دو 
خودروس��از بزرگ کش��ور اظهار کرد: در کش��ور 
درگی��ر این هس��تیم که مالکیت ش��رکت ها را به 

بخش خصوصی انتقال بدهیم.
این کارش��ناس صنع��ت خودرو اف��زود: خصوصی 
سازی در کشور این گونه تعریف شده که مالکیت 
به ج��ای این که دولت باش��د به یک ش��خص یا 
ش��رکت خصوصی واگذار ش��ود، در حالی که این 

گونه مسائل مشکلی را برطرف نمی کند.
وی با بیان اینکه ما مشکل در مالکیت نداریم بلکه 
مشکل در مدیریت است، گفت: هنگامی که مالکیت 
را منتق��ل کردیم اما، در مقابل س��ازوکار دولت در 
برخ��ورد با بخش خصوصی و تجارت و تولید تغییر 

نکند بخش خصوصی کاری نمی تواند بکند.
زاوه تصریح کرد: واگذاری خودروس��ازان به بخش 

خصوصی نه تنها مش��کل را برطرف نمی کند بلکه 
موجب تشدید مشکالت نیز می شود.

این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: تا زمانی 
که مالکیت دس��ت دولت باشد مقداری از موانع را 
کم می کند تا زیر سئوال نرود، اما پس از خصوصی 
س��ازی اینکار ه��ا را ه��م انجام نمی ده��د همانند 
واگذاری های��ی که صورت گرفته و مش��کالتی که 

برای این واحد ها به وجود آمد.
وی گفت: خصوصی سازی هایی که تاکنون صورت 
گرفت��ه یا به اه��داف مدنظر نرس��یده ی��ا درگیر 

مشکالت فساد شده اند.
زاوه در پاس��خ به این س��ئوال ک��ه افزایش کیفیت 
و به��ره وری از اهداف واگذاری ذکر ش��ده اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: اولین ش��رط در واگذاری ها برای 
خصوصی س��ازی کم نکردن نیروی انسانی است، با 
این ش��رط چگونه می توان بهره وری را افزایش داد 
در حالی که نیروی م��ازاد زیادی قبل از خصوصی 
س��ازی جذب ش��ده است. این کارش��ناس صنعت 
خودرو ب��ا بیان اینک��ه چگونه ش��رکت خصوصی 
می تواند بازدهی ساختار خود را تغییر دهد در حالی 
ک��ه قیمت ف��روش محصوالت را در دس��ت ندارد، 
گفت: این ش��یوه ای که برای اصالح عنوان می شود 

بیشتر یک حرف تبلیغاتی است.   میزان 

کارشناسان مطرح کردند؛
اما و اگرهای واگذاری ۲ خودروساز بزرگ به بخش خصوصی 

سیاست روز اما 
و اگرهای حذف 

ارز4۲00را بررسی
 می کند؛


