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تیم ملی کبدی جوانان با حمایت بانک 
صادرات به مسابقات جهانی رفت

تیللم ملی کبللدی جوانان جمهوری اسللامی ایران با 
حمایللت بانک صللادرات ایران راهی نخسللتین دوره 
مسابقات قهرمانی جوانان جهان در جزیره کیش شد.

به گزارش روابط عمومی بانللک صادرات ایران، رئیس 
فدراسللیون کبدی با اعام ایللن خبر، از حمایت بانک 
صللادرات ایران از حضور تیم ملی کبدی جوانان ایران 
در این مسللابقات قدردانی کرد.عباس اورسجی افزود: 
حمایت بانک صادرات ایللران از تیم ملی کبدی تاثیر 
ویژهای در بهبود روند اردوهای آماده سللازی تیم ملی 
داشت که این حمایت موجب دلگرمی ورزشکاران این 

رشته شده است.

پیام تبریک مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
به مناسبت قهرمانی تیم ملی فوتبال 

ساحلی
قهرمانی غرورانگیز و دالور مردانه شما عزیزان ارجمند 
را در مسابقات جام بین قاره ای ۲۰۱۹ فوتبال ساحلی 
که با اتکا و بهره گیری از ظرفیت مربیان ایرانی محقق 
شده است و بی شک برگ زرینی بر افتخارات این مرز 
و بوم و موجب شادی و شعف مردم غیور و قدرشناس 
ایران اسللامی گردیللده صمیمانه تبریللک و تهنیت 

عرض می نمایم.
امید اسللت که در پناه عنایات حضرت حق و توجهات 
بقیلله اهلل االعظللم شللاهد پیللروزی و بهللروزی همه 
ورزشللکاران عزیز در عرصه های مختلف بین المللی و 

درخشش نام بزرگ ایران بر تارک جهان باشیم.

 فروش امالک مازاد بانک شهر 
سرعت می گیرد

معاون پشتیبانی، اماک و ساختمان بانک شهر گفت: 
در راستای اجرای بخشنامه های اباغی وزارت اقتصاد 
و امللور دارایی و توجه به سیاسللت های بانک مرکزی 
، فللروش اماک مازاد این بانک سللرعت می گیرد.به 
گللزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شللهر، 
سللعید کیانی با بیان اینکه شناسللایی اماک مازاد و 
همچنین احصای موانع و مشللکات موجود در ملک 
های تحت مالکیت این بانک در دستور کار قرار دارد، 
افزود: تاش شللده اسللت از ظرفیت سرپرستی های 
بانک شهر در شهرهای مختلف برای سرعت بخشیدن 

به واگذاری اماک مازاد استفاده شود.
وی افزود: به همین منظللور، تمامی مراحل مقدماتی 
ایللن کار در حال انجام اسللت و در صورت ظرفیت و 
پذیرش بازار و فراهم شدن شرایط، این واگذاری ها با 

سرعت بیشتری ادامه می یابد.

 16 هزار فقره تسهیالت خرید دین 
بانک ملی به صاحبان کسب و کار

بانک ملی ایران در نیمه نخسللت سال جاری بیش از 
۱6 هزار فقره تسهیات خرید دین به منظور حمایت 
از صاحبان کسب و کار پرداخت کرده است. به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، خرید دین تسللهیاتی 
اسللت که صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی 
می توانند با بهره مندی از آن، نقدینگی مورد نیازشان 
را پیش از موعد سللر رسید چک و اوراق تجاری خود 
تامین کنند.این تسهیات خدمتی به اشخاص حقیقی 
و حقوقی است که نیازمند نقدینگی هستند اما اوراق 
و اسللناد تجاری آنها دارای مهلللت پرداخت دیرتری 
نسللبت به زمان مورد نیازشان اسللت. از ابتدای سال 
جاری تا پایان شهریورماه تعداد ۱6 هزار و ۹۹8 فقره 
تسللهیات خرید دین به ارزش ریالی 3۰ هزار و 778 
میلیارد ریال از سللوی بانک ملی ایران پرداخت شده 
اسللت.خرید دین به منظور ایجاد تسهیات الزم برای 
تمامللی بخش هللای اقتصادی قابل انجام اسللت و در 
چارچللوب ضوابط و مقررات و با رعایت دسللتورالعمل 
هللا و آیین نامه هللای بخش اعتبللاری از جمله آیین 
ناملله تسللهیات و تعهدات کان، اشللخاص مرتبط و 
همچنین سیاسللت اعتباری سللاالنه صورت می گیرد 
که همه مشتریان بانک در همه بخش ها می توانند از 

این تسهیات استفاده کنند.

 پیام تبریک مدیرعامل بانک دی 
به مناسبت هفته وحدت

محمدرضللا قربانللی، مدیر عامل بانللک دی در پیامی 
فرارسللیدن هفته وحدت، سللالروز والدت با سللعادت 
حضللرت محمد مصطفی )ص( و امام جعفر صادق)ع( 

را تبریک گفت.متن پیام بدین شرح است:
ُقوا« »َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلَلِهّ َجِمیًعا َواَل تََفَرّ

با کمال شعف و شادمانی میاد فرخنده پیامبر مهربانی 
و اخاق، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی)ص( 
و حضرت امام جعفر صادق)ع(، ششمین اختر تابناک 
امامت و والیت و مؤسس مذهب جعفری  و فرارسیدن 
هفته وحدت را به تمامی هم وطنان به ویژه سهامداران 
گرانقدر، مشللتریان عزیز و همکاران ارزش آفرینم در 

گروه مالی دی تبریک و شادباش عرض می کنم.
هفتلله وحدت که الهللام بخش، روح پللرور، دل انگیز 
و زداینللده کینه ها و فرصللت درس آموزی از کاس 
معلم بشریت، حضرت ختمی مرتبت)ص( است چهره 
جهان را دگرگون سللاخت و شرک ها و نفاق ها را به 

یکرنگی مبدل نمود.

اخبار

کنترل سونامی گوجه فرنگی  
 معاون وزیر جهاد کشللاورزی گفت: سللونامی گوجه فرنگی بللا بزرگترین خرید 

حمایتی در تاریخ تعاون روستایی کشور کنترل شد.
حسللین شیرزاد درباره افزایش بیش از اندازه تولید گوجه فرنگی در سال جاری 
اظهار داشللت: قیمت باالی گوجه فرنگی در سللال گذشته  در وقوع این رخداد 

موثر بود.
وی با اشللاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روسللتایی به دستور وزیر جهاد اقدام به 

خرید گوجه فرنگی مازاد کرد و سونامی گوجه فرنگی با بزرگترین خرید حمایتی در تاریخ 
تعاون روسللتایی کشور کنترل شللد،گفت: تا کنون بالغ بر ۴3۰ هزارتن گوجه فرنگی به 
شللیوه توافقی و حمایتی خریداری شده است و اگر خریدهای توافقی را هم به آن اضافه 
کنیم شاهد رشد زیادی در این زمینه هستیم. در ۲۰ سال گذشته رکورد خرید سازمان 
تعاون روستایی برای گوجه حمایتی حداکثر ۲۵ تا 3۰ هزار تن بود و با کمتر از 3۰ هزار 

تن تنظیم بازار انجام و قیمتها به تعادل می رسید.  سازمان تعاون روستایی

سه پیشنهاد برای خانه دار شدن کارگران
معاون وزیر کار با تشللریح پیشنهادهای مطرح شللده در خصوص خانه دار شدن 
کارگران از مذاکره با وزارت مسکن و شهرسازی برای بررسی واگذاری واحدهای 

مسکن مهر خبر داد.
محمد جعفر کبیری درباره راهکارهای تامین مسللکن کارگران در جلسه شورای 

عالی کار و پیشللنهادات ارائه شده به شورا اظهار کرد: در آن جلسه پیشنهاداتمان 
را مطرح کردیم و معاونت فرهنگی وزارتخانه مسئول جمع بندی گزارش شده که در 

جلسه آذرماه شورای عالی کار ارائه خواهد شد. وی افزود: ما پیشنهاد کردیم به هر میزان 
که جامعه کارفرمایی منابعی را برای خانه دار شدن کارگران در نظر بگیرند یا مانده حساب 
خود را به بانک توسللعه تعاون منتقل کنند،  به همان میزان مشللارکت کرده و از طریق 
بانک توسعه تعاون آورده اختصاص دهیم و این منابع را در جهت ساخت و تکمیل مسکن 
ترکیب کنیم ولی در آن جلسلله مقرر شللد طرح ابتدا با نمایندگان کارگری و کارفرمایی 

نهایی و سپس خروجی آن در جلسه آذرماه شورای عالی کار ارائه شود.  ایسنا

بهره برداری از تصفیه خانه ششم تهران تا خرداد ۹۹
مدیرعامل آب و فاضاب اسللتان تهران گفت: طرح تصفیه خانه ششللم پیشرفت 
مناسبی دارد و پیش بینی می کنیم تا پایان خردادماه سال آینده به بهره برداری 

برسد. 
محمدرضللا بختیللاری، مدیرعامل آب و فاضاب اسللتان تهللران درباره آخرین 

وضعیت تصفیه خانه فیروزبهرام گفت: این تصفیه خانه تاکنون پیشرفت فیزیکی 
6۵ درصدی داشللته و قرار بود که طی مدت زمان سه سال به بهره برداری برسد که 

خوشللبختانه با یک سللال تعجیل، به بهره برداری می رسد؛ ضمن اینکه برای این پروژه 
حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. 

وی درباره آخرین وضعیت تصفیه خانه ششم نیز توضیح داد: بر اساس آخرین توافقاتی 
که با آب منطقه ای تهران داشتیم، بخشی از منابع مالی این طرح در دست تامین است؛ 
ضمن اینکه این طرح پیشللرفت مناسبی دارد و پیش بینی می کنیم تا پایان خردادماه 

سال آینده به بهره برداری برسد.  پاون

 پس از اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، 
زمزمه هایی مبنی بر سهمیه بندی و اصاح قیمت بنزین به 
گوش رسید، اما آنطور که مسللووالن دولتی اعام کرده اند 
فعا خبری از سللهمیه بندی و اصاح قیمللت این فرآورده 
نفتی نیسللت و هنوز دولللت تصمیم نهایللی در این باره را 

اتخاذ نکرده است.
ساماندهی مصرف و قاچاق بنزین فکر احیای کارت سوخت 
را در دولللت ایجللاد کرد تا شللاید از این طریللق  وضعیت 
سللوخت در کشور سر و سامان یابد که برای این مساله نیز 
برنامه هللای متعددی در نظر گرفته شللد و درنهایت میزان 
سللهمیه کارت سللوخت جایگاهداران به ۲۰ لیتر در هر بار 
سوخت گیری کاهش یافت. در این بین، صحبت های زنگنه 
در ماه گذشته درباره احتمال سهمیه بندی و افزایش قیمت 
بنزین در الیحه بودجه سللال جاری این شللائبه را به وجود 
آورد که دولت برنامه هایی در این راستا داشته باشد؛ چراکه 

وی رخ دادن هر اتفاقی در این باره را ممکن دانست.
امللا در آخرین اظهللار نظرهللا در این بللاره، فاطمه کاهی 
سخنگوی شللرکت پخش فرآورده های نفتی گفت: تاکنون 
مصوبلله ای در این باره اباغ نشللده اسللت و اطاعی نیز از 

برنامه دولت و مجلس در این باره نداریم.
به گفته وی، شرکت پخش فرآورده های نفتی مجری اجرای 
ایللن طرح اسللت و اگر برنامه ای از سللمت دولت و مجلس 
مصوب و به ما اباغ شللود، اجرایی خواهد شللد اما تاکنون 

مصوبه ای اباغ نشده است.
چندی پیش هم علی ربیعی  سللخنگوی دولت ضمن اشاره 
به این که هنوز هیچ سللناریویی برای سهمیه بندی و اصاح 
قیمت بنزین تعیین نشللده اسللت، گفت: چند سللناریوی 
مختلللف در ایللن زمینه در دولت مطرح اسللت که سللعی 
کردیم نظر اقتصاددان ها، کارشناسللان و جامعه شناسللان را 

هم بگیریم.
به گفته وی، دیدگاه های کارشناسللان اقتصادی و اجتماعی 
به سللازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصادی اعام 

شده است. چند سناریو برای اصاح قیمت مطرح شده، اما 
هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

این صحبت ها در شللرایطی است که در حال حاضر ظرفیت 
تولید بنزین ایران حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و متوسط 
میزان مصرف حللدود ۹۴ میلیون لیتر در روز اعام شللده 
اسللت. از سوی دیگر سللرانه خودروها در ایران به ازای هر 
۱۰۰۰ نفر ۲۴۰ دسللتگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین در 
سللال ۱3۹7 حدود 88 میلیون لیتر بوده اسللت. بر اساس 
اعام مؤسسلله مطالعات و کنترل ترافیللک تهران، مصرف 
بنزیللن طی سللال های ۱3۹۰ تا ۱3۹7 کمللی کمتر از ۵۰ 

درصد افزایش داشته است.
عاوه بر این، سللال گذشته ایران از فهرست کشورهای وارد 
کننده بنزین خارج شد که همین مساله لزوم توجه به میزان 
مصرف را بیش تر کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این 
باورند که برای کاهش مصرف بنزین می توان در مرحله اول 
بلله تولید و اسللتفاده از خودروهای کم مصللرف روی آورد. 
سیاسللت بعدی با توجه به حجم ذخایر گاز کشور می تواند 
برنامه جایگزینی سللوخت CNG با بنزین باشد. همچنین 
گسللترش حمل و نقل عمومی یا سیاسللت های قیمتی نیز 

می تواند باعث کنترل و کاهش مصرف بنزین باشد.
فرید عامری - مدیرعامل اسللبق شللرکت ملی پخش - هم 
در این باره به ایسللنا گفت: در سللطح کان این مساله باید 
به سیاسللت های قیمتی توجه شود چرا که تنها این مساله 
می تواند مشللکات موجود در عرضه بنزین را کاهش دهد، 
اما با توجه به شرایط معیشت مردم در شرایط فعلی افزایش 

مضاعفی را به خانواده ها وارد می کند.
وی بللا بیان این که  می توان از کارت سللوخت برای اجرای 
سیاسللت هایی که زمانی قرار بود اجرایی شود اما اکنون به 
دسللتور مجلس شورای اسامی متوقف شده است، استفاده 
کللرد، اظهار کللرد: اگر زمانی بخواهیم به سللمت دو نرخی 
شدن پیش برویم، کارت هوشمند ابزاری است که می توان 

برای اعمال این سیاست از آن استفاده کرد. ایسنا 

سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی  اعالم کرد؛
 افزایش قیمت بنزین درانتظار تصمیم نهایی دولت 

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شللرقی بللا بیان اینکه 
خط آهن میانه-بسللتان آباد تا پایان هفته تکمیل می شللود 
و تللا ۱۰ روز آینده با حضور رئیس جمهللور به بهره برداری 
می رسد، گفت: پیش بینی می شود اتصال این خط به تبریز 

تا یک سال آینده انجام شود.
محمد وحدتی هان در تشللریح آخریللن وضعیت تکمیل 
پللروژه خط آهللن میانه - بسللتان آباد، اظهار داشللت: طرح 
احللداث راه آهن دوخطه میانه- بسللتان آباد- تبریز به طول 
۲۰3 کیلومتر  با هدف کاهش مسللیر ریلی از شللمال غرب 
به مرکز کشللور در دسللتور کار وزارت راه و شهرسازی قرار 
گرفت، قطعه میانه-بسللتان آباد  تا امروز بیش از ۹۹ درصد 
پیشللرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود تا پایان هفته 

جاری به پایان برسد. 
رئیللس مجمع نماینللدگان آذربایجللان شللرقی ادامه داد: 
ایسللتگاه  و خط آهن در این پروژه پللس از تکمیل، تحویل 
شللرکت راه آهن جمهوری اسللامی ایران می شود و سپس 
واگن ها و قطار برای انتقال مسللافران از آذربایجان شللرقی 
و بسللتان آباد به سللمت میانه، تهران و سللایر شهرها آماده 
می شود تا بدین ترتیب این خط به شبکه راه آهن سراسری 

کشور متصل شود.
وی با اشاره به اینکه  پیش بینی می شود اتصال این خط آهن 
به تبریز تا یک سللال آینده انجام شود، ادامه داد: خط ریلی 
میانلله - بسللتان آباد پس از تکمیللل تا تبریز، تهللران را به 
کشللورهای ترکیه و آذربایجان متصل می کند؛ از سوی دیگر 
خط آهن اردبیل نیز  در حال اجرا است و بدین ترتیب کریدور 
ریلی ترانزیتی به سمت ترکیه و آذربایجان خواهیم داشت که 

در حمل ونقل ریلی بار و ترانزیت کاال بسیار مؤثر است. 
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی اظهار داشت: قرار 
است یک پارک لجستیکی در بستان آباد احداث شود که با 
ایجاد این لجسللتیک پارک همه کاالهایی که از کشورهای 
همسللایه وارد می شللود در بسللتان آباد دپو و سپس توزیع 
می شللود ضمن آنکه کاالهای داخل کشللور برای صادرات 

نیللز در این پارک لجسللتیکی دپو می  شللود و پس از انجام 
تشریفات گمرکی، کاالها به مقاصد خود حمل می شود.

وحدتی اظهار داشت: پیش بینی می شود بهره وری خط آهن 
مذکور پس از احداث پارک لجستیکی در حمل کاال افزایش 
بسللزایی داشته باشللد و از نظر صادرات و واردات ریلی کاال 
 با احداث این پارک لجستیک، شرایط برای صاحبان کاال و 

صادرکننده ها و یا واردکننده ها تسهیل شود.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با اشاره به مزایای 
گردشللگری این خط ریلی اضافه کرد: بسیاری از مسافران 
که از کشللورهای همسللایه وارد ایران می شللوند به راحتی 
می تواننللد با اسللتفاده از این خط آهن و اتصال به شللبکه 
راه آهن سراسری، به دیگر شهرهای کشور سفر کنند ضمن 
آنکه در داخل کشللور هم مسللافران می توانند با استفاده از 

خط ریلی به کشورهای همسایه با  قطار سفر کنند.
وحدتی اظهار داشت: احداث این خط  آهن زیرساختی برای 
ارتباط همه نقاط کشللور و کشللورهای همسللایه در قالب 

حمل ونقل مسافری و ریلی  خواهد بود.
این نماینده مجلس با اشاره به بهبود شبکه ترابری منطقه، 
افزایش ایمنی سیر و کاهش خسارات جانی و مالی تصادفات 
جللاده ای با تکمیل این خط، اظهار داشللت: بللا اتصال این 
خط آهن از میانه به بسللتان آباد و تا یک سللال آینده اتصال 
آن به تبریز، از نظر ایمنی سللیر شللرایط بسللیار مناسب تر 
خواهد شد و در کنار کاهش استفاده از حمل ونقل شخصی، 
استفاده از حمل ونقل ریلی به عنوان حمل ونقل ایمن، پاک 
و کم مصللرف، افزایش می یابد و این خود تأثیر بسللزایی در 

کاهش مصرف سوخت و ذخیره انرژی دارد.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسامی اظهار کرد: 
مسافرانی که می خواهند به شمال غرب کشور سفر کنند و یا 
بازدید از اسللتان های شمال کشور داشته باشند و یا  از شمال 
غرب کشللور به سایر شهرها سفر کنند، می توانند استفاده از 
حمل ونقل ریلی در این مسیر، ضمن کاهش هزینه ها، افزایش 

زمان سیر و ایمنی تردد داشته باشند. فارس

تا 10 روز آینده انجام می شود؛
افتتاح خط آهن میانه-بستان آباد  

 هفته آینده در بورس رقم می خورد؛
 عرضه ۲میلیون بشکه نفت

و میعانات 
نماینده شللرکت ملی نفت ایران در بللورس انرژی از عرضه ۲ 
میلیون بشکه نفت و میعانات گازی طی هفته آینده در بورس 
انرژی خبر داد و گفت: تاکنون تخفیف های خوبی به مشتریان 

ارائه شده است.

امیرحسین تبیانیان، نماینده شللرکت ملی نفت ایران در بورس 
انللرژی با بیان اینکه اطاعیه عرضه نفت خللام و میعانات گازی 
امروز یا فردا منتشللر می شللود، گفت: بر اسللاس پیش بینی و 
برنامه ریزی های انجام شده، هفته آینده نفت خام سبک، سنگین 
و میعانات گازی هر یک به میزان ۲ میلیون بشکه روانه رینگ بین 
المللی بورس انرژی می شوند. وی درباره علت وقفه در عرضه نفت 
و میعانات گازی در بورس انرژی توضیح داد: شللرکت ملی نفت 
ایران در حال ایجاد تغییرات و بروز رسللانی هایی در رویه عرضه 
نفت و میعانات گازی در بورس انرژی بوده اسللت و قصد داشتیم 

از  تعطیات متعددی که در ماه گذشته شاهد آن بودیم استفاده 
کرده  و این بروزرسانی را اعمال کنیم. البته پیش بینی می کردیم 

این بروزرسانی ها شامل عرضه های آبان ماه نیز بشود.
این مقام مسللوول ادامه داد: بر اسللاس قانون، شرکت ملی نفت 
ایران محدودیت و الزامی در »زمان« عرضه نفت و میعانات گازی 
در بورس انرژی ندارد و تنها موظف به عرضه نفت و میعانات در 
هر ماه است؛ اما خود شرکت ملی نفت ایران به دلیل رعایت نظم 
و پایداری این عرضه را به طور منظم انجام می داد. ضمن اینکه 
ما عرضه را متوقف نکردیم چرا که بر اساس قانون چنین اختیاری 

نداریم.تبیانیان دربللاره چالش هایی که در زمینه صادرات نفت 
زمینی وجود داشللت، تصریح کرد: این مشللکل با گمرکات حل 
شد.نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی در پاسخ به 
اینکه نظر شللرکت ملی نفت ایران درباره پیشنهاد مطرح شده 
مبنللی بر کاهش قیمت پایه نفت عرضه شللده در بورس انرژی 
چیست، گفت: با تعیین قیمت نفت صادراتی به مقصد مدیترانه 
به عنوان قیمت پایه نفت عرضه شده در بورس، که پایین ترین 
قیمت صادراتی نفت ایران است، در حقیقت بیشترین تخفیف را 

در قیمت پایه نفت عرضه شده لحاظ کردیم.  مهر 

گزارش

روز گذشللته رئیس جمهوری درجریان سفر به 
اسللتان یللزد و در دیدار با مللردم آن مهمترین 
مساله در رویارویی و مقابله با فساد را »شفافیت 
« اعللام کرد و گفت: »همه مردم و مسللووالن 
و همچنیللن شللرکت های دولتی و دسللتگاه ها 
بایللد کاری کلله را انجام می دهند، با شللفافیت 
برای مردم تشللریح کننللد. همچنین درآمدها و 
فعالیت هللای شللرکت ها و کار نهادها باید کاما 
روشللن باشد و مشخص باشللد که چه چیزی از 
بودجلله بیت المال مصرف کردند و برای آبادانی 

کشور چه کاری انجام دادند.«
رئیللس جمهوری همچنین در سللخنان خود با 
تاکید بر این که همه با شللفافیت و عزم راسخ با 
فسللاد در جامعه مبارزه کنیم گفت: »باید با هر 
کس که در کشور دسللتش آلوده به فساد است 
برخورد کنیم. ما در زمینه مبارزه با فسللاد نباید 
نه جناح و نه حزب را بشناسیم بلکه همه مردم و 
جناح ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف 
هسللتند.« روحانی در سخنان خود برعزم جدی 
جمهوری اسللامی برای مبارزه با فسللاد اشاره 
کرده و گفت:»دراین رابطه دسللتگاه های متولی 
برخود با فسللاد باید سراغ دانه درشت ها رفته و 
نهادها و افرادی را که فسللادهای میلیارد دالری 

مرتکب شده اند، را مورد پیگرد قرار دهند. «

رتبه ایران در فساد 
ایللن گفته های رئیس جمهوری در حالی مطرح 
شده که براساس آمار و گزارشات منتشر شده  از 
سوی سازمان بین المللی شفافیت، نمره ایران در 
سال ۲۰۱8 نسبت به سال ماقبل آن ، با دو نمره 
کاهش از 3۰ به ۲8 تنزل یافته است. این نشان 
می دهد که در سللال ۲۰۱8 در مقایسه با سال 
گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین 
جایگاه ایران در سال ۲۰۱7 در بین ۱76 کشور 
دنیا ۱3۰ بود که این جایگاه با هشت پله افزایش 
در سللال ۲۰۱8 در بین ۱8۰ کشور دنیا به ۱38 
ارتقاء یافته اسللت.  این در حالی اسللت براساس 
موارد مطرح شللده هر چقدر نمره یک کشور به 
صفر نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور فاسدتر است 
و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد اقتصاد 

آن کشور از فساد به دور است.

به بللاور متولیان این سللازمان شللاخص ادارک 
فسللاد، میزان فسللاد موجود در میللان مقامات 
دولتی و سیاسللتمداران را نشللان می دهد و به 
سللخن دیگر این نکتلله را نمایان مللی کند که 
وضعیت فسللاد در بخش عمومی هر کشللور به 

چه روالی است.

ریشه فساد 
کارشناسللان و تحلیلگران  اما در بررسللی عوامل 
پدیللد اورنده این نوع فسللاد در اقتصاد این نکته 
را مطللرح مللی کنند که اگرمللواردی مانند  فرار 
مالیاتللی، قاچاق، اختاس، رشللوه، رانت خواری، 
جرائم مالی و مفاسد اقتصادی  به عنوان مصادیق 
یک اقتصاد ناسالم   در نظر گرفته شود  ؛مهمترین 
و اصلی ترین ریشلله های بروز آن را می توان  در 
موضوعاتللی مانند عدم شللفافیت ،موانع تجاری 
،نظللام ارزی و همچنین توزیللع رانت های اداری 

و ضعف های نظارتی و...مشللاهده کرد که منجر 
به بروز آثاری مانند کاهش کارایی اقتصاد کشور، 
کاهش کارایی تخصیللص منابع عمومی، افزایش 
ریسک سرمایه گذاری و تولید، کاهش درآمدهای 
مالیاتی دولت و...  خواهد شد. این کارشناسان با 
ارزیابی وضعیت برخی ازاین شاخص ها درکشور 
نللکات قابل توجهی را مطرح مللی کنند که  بی 
شللک این موارد تاکنون از دیللد متولیان مغفول 
نمانده اما اینکه چرا و به چه دلیلی هنوز به نقطه 
مطلوب و قابل قبولی دراین زمینه نرسللیده این 

مساله ای است که جای بحث و بررسی دارد.
 براسللاس آمللار و اطاعللات موجود در کشللور 
میزان قاچاق در کشللور رقمی بیللن ۱۲ تا ۲۵ 
میلیللارد دالر تخمیللن زده می شللود. در مقابل 
این حجم قاچاق اما میللزان فرار مالیاتی رقمی 
در گروه مشللاغل  7۰ هزار میلیارد تومان است  
و همانطور که پیشللتر مطرح شد رتبه شفافیت 

ایران در میان ۱8۰ کشور رتبه ۱38  است. 
به اعتقاد  این کارشناسان و تحلیلگران متولیان 
و دست اندرکاران مربوطه درصورتیکه  بنا داشته 
باشند تا نسبت به رفع  این مساله به عنوان یک 
عامل کلیدی در حل سایر مشکات کشور اقدام 
کنند می بایست قبل از هر اقدام عاجلی نسبنت 
به افزایش نظارهت هللای خود اقدام کنند و در 
کنار آن مواردی مانند اصاح فرهنگ سللازمانی 
را  پیللش روی خللود قرار دهند بلله این ترتیب 
از آنجایللی کلله فرهنگ سللازمانی  بلله عنوان 
مجموعه ای از باورها و ارزش های مشللترک، که 
بللر رفتار و اندیشلله هللای اعضا و سللازمان اثر 
می گذارد، می تواند به عنوان سرچشللمه ای برای 
دسللتیابی به محیط سللالم اداری یا فضایی که 

ترویج کننده ی فساد اداری است به شمار آید. 
 ایللن کارشناسللان همچنیللن معتقدند اصاح 
سللاختار اداری و اصاح سیستم پرداخت حقوق 

و دسللتمزد نیز می تواند به عنوان دیگر عوامل 
مدنظللر برای جلوگیللری از فسللاد اداری مورد 
اسللتفاده قرار گیرد به ایللن ترتیب که  اقدام به 
اصاحاتی مانند  بهبود تشللکیات سللازمان ها، 
نظام بودجه ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام 
مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک  نقش 
قابل توجهی در کاهش مشللکاتی فساد اداری 

ناشی از این اقدامات خواهد داشت. 

 راهکارهای فساد اداری 
 در کنللار تمللام اقداماتللی که ایللن تحلیلگران 
نسللبت به اجللرای آن به  منظور کاهش فسللاد 
اداری تاکید دارند اما مسللاله کلیدی و مهمتری 
وجود دارد که جا دارد متولیان امر بیش از سایر 
موارد آن را مدنظللر قرار دهند.به این ترتیب که  
اگر تصمیمیگیللران دراین حللوزه دم از جدیت 
مبارزه با فسللاد و  کاهش آن در اقتصاد کشللور 
خبر می دهند باید بکوشللند تا تدابیری را برای 
کوچک سازی و کارآمدسازی دولت در نظر بگیرند 
به این ترتیب که با تاش شود تا با اقدامات قابل 
توجه در مسللیر کوچک سللازی واقعللی دولت و 
افزایش کارآمدی آن از طریق سپردن فعالیت ها 
به بخش خصوصی و استفاده از فناوری های نوین 
مدیریتللی به عنوان  یکللی از محرک های اصلی 

سامت آفرینی  بهره گرفته شود. 
به باور این کارشناسللان و تحلیلگران بی شللک 
واگللذاری فعالیت هللای غیرحاکمیتی به بخش 
غیردولتی واقعی و عللدم دخالت مدیران دولتی 
درآن   یک اقدام عاجل و قابل توجه دراین بین 
خواهد بود به این معنا که دولتمردان و متولیان 
امر دراین خصوص مللی توانند با حضور پررنگ 
بخللش خصوصللی و همچنیللن اسللتقرار کامل 
فعالیت دولت الکترونیک و... به شللکل مطلوبی 
می توانند نسبت به کاهش زمینه های فساد در 

اقتصاد کشور اقدام کنند.
 این کارشناسان با بررسی این نکته براین مساله 
تاکیللد دارند که تنها عزم جللدی برای حل این 
مسللاله کافی نبوده و متولیان  برای نشان دادن 
عللزم جدی خود دراین زمینه قبل از هر اقدامی 
برای کاهش فساد اداری باید گام اول را از خود 

دولت و بدنه آن آغاز کنند.

 کوچک سازی دولت
 پلی برای تحقق مبارزه با فساد  

سیاست روزتاکید رئیس جمهور در مبارزه با فساد اقتصادی را بررسی میکند؛


