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به گفته رئيس بان�ك مركزي انگليس، مارك 
كارني، دالر امريكا روزي توس�ط يوآن چين 
كه در حال تبديل شدن به يك ارز ذخيره مهم 
جهاني است، به چالش كش�يده خواهد شد. 
باالترين مقام مالي انگلي��س، در يك مصاحبه 
پرسش و پاسخ آنالين به عنوان بخشي از »فروم 
آينده بانك انگليس« گفت: من معتقدم امكان 
اين وجود دارد كه ما در نهايت ارزهاي ذخيره اي 
به جز دالر امريكا داشته باشيم. به گفته كارني، 
سيستم مالي جهاني در حال حاضر از تحوالت 
اقتصاد جهاني عقب مانده است. او گفت: در حالي 
كه جهان نظم جديدي پي��دا مي كند، احتماالً 
اين قطع بودن رابطه جهان واقعي با نظام مالي، 
كاهش خواهد يافت و در اين روند ارزهاي ذخيره 
ديگري ظهور خواهند ك��رد. در اولين مورد من 
انتظار دارم كه ارزهاي ملي موجود مانند يوآن 

چين، اين جايگاه را پيدا كنند. 
هر چند طب��ق داده هاي سيس��تم انتقال پولي 
جهاني س��وئيفت، يوآن چين تنه��ا ۲ درصد از 
جريان هاي مال��ي جهان را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت، در حالي ك��ه دالر ۴۰ درص��د از 
جريان هاي مال��ي جهان را به خ��ود اختصاص 
داده است. رئيس بانك مركزي انگليس مي گويد: 

انتق��ال از دالر به ارز ذخيره ديگ��ري كه بتواند 
مانن��د دالر در معام��الت جهاني غالب باش��د، 
فوري انجام نخواهد شد و امري زمان بر خواهد 
بود. اقتصاد امري��كا در نيمه دوم قرن نوزدهم از 
انگلستان جلو زد، اما تا سال ۱۹۲۰ طول كشيد 
كه دالر بتواند جايگاه پوند را به عنوان ارز غالب 
در معامالت بين المللي به دست آورد. در همين 

حال در خبري ديگر بانك مركزي روسيه اعالم 
كرد س��هم دالر از ذخاير ارزي اين كش��ور را به 
رقم بي س��ابقه اي كاه��ش و ۱۰۰ ميليارد دالر 
از اين ذخاير را به يورو، ين ژاپ��ن و يوآن چين 

تغيير داده است. 
 راش��ا تودي خبر داده، بانك مركزي روسيه به 
منظور كم كردن از وابستگي به دالر به امريكا، 

س��هم دالر از ذخاير ارزي اين كش��ور را به رقم 
بي س��ابقه اي كاه��ش داد و ۱۰۰ ميليارد دالر 
از اين ذخاير را به يورو، ين ژاپ��ن و يوآن چين 

تغيير داد. 
بر اساس آخرين گزارش سه ماهه بانك مركزي 
روسيه كه با تأخير شش ماهه منتشر شد، سهم 
دالر امري��كا در ذخاير اوراق به��ادار بين المللي 
روس��يه در تنها ماه م��ارس تا ژوئ��ن ۲۰۱۸ به 
ميزان چشمگيري كاهش يافته و از ۴3/7درصد 
به ۲۱/۹ درصد رسيده اس��ت. با اين ارقام سهم 
يورو از ذخاير ارزي روسيه به 3۲ درصد و سهم 
يوآن به ۱۴/7 درصد افزايش يافت. ۱۴/7 درصد 
ديگر نيز در ديگر ارزها سرمايه گذاري شد كه از 
جمله آنها مي توان ب��ه پوند انگليس6/3درصد، 
ين ژاپن ۴/5 درصد و دالر كان��ادا ۲/3 درصد و 
دالر اس��تراليا يك درصد اش��اره كرد. كرملين 
آش��كارا اعالم كرد ك��ه تحريم ها و فش��ارهاي 
امريكا، روس��يه را مجبور كرده است تا ارزهاي 
جايگزين براي تسويه مالي به جاي دالر امريكا 
بيابد تا امنيت اقتصادي اين كشور را تأمين كند. 
كشورهاي ديگر نظير چين و ايران نيز قدم هايي 
براي به چالش كشيدن دالر در تجارت جهاني 

برداشته اند.

۱۰۰ ميليارد دالر از ذخاير ارزي روسيه غيردالري شد
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 انجام نظارت و بررسی گزارش عملکرد 
درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی با 

مبادله موافقتنامه بودجه تفصیلی 
سازمان برنامه و بودجه در جوابيه ای برای مطلبی با عنوان نظارتی بر 

درآمد اختصاصی دولتی ها نيست، توضيح داد: 
در خصوص خب��ر منتش��ره در روزنامه ج��وان به نق��ل از رئيس ديوان 
محاس��بات، مبنی بر اينكه درآمدهای اختصاصی برخی از دستگاه های 
دولتی در اليحه بودجه ۹۸ بيش از 7۰ هزار ميلياردتومان است كه نظارتی 

روی اين درآمدها وجود ندارد، موارد ذيل را به استحضار می رساند: 
۱- براساس ماده ۱۴ قانون محاسبات عمومی كشور: »ماده ۱۴- درآمد 
اختصاصی عبارت است از درآمدهايی كه به موجب قانون برای مصرف 
يا مصارف خاص در بودجه كل كش��ور تحت عنوان درآمد اختصاصی 
منظور گردد و دولت موظف اس��ت حداكثر تا سه سال پس از تصويب 
اين قانون، بودجه اختصاصی را حذف نمايد« و براساس ماده 7۱  قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 
س��ال ۱36۹ و ماده ۹۲ قانون مذكور مص��وب ۱373/۱۲/۲۸ عبارت 
قسمت اخير ماده ۱۴ »دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از 

تصويب اين قانون بودجه اختصاصی را حذف  نمايد« لغو شده است. 
۲- هرساله در زمان تدوين و تنظيم اليحه بودجه سنواتی به منظور تعيين 
ميزان درآمد اختصاصی و مصارف آن، جلساتی در ستاد بودجه سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور با تمام دس��تگاه های مربوطه تشكيل می شود و 
وضعيت وصول كنندگان درآمد دولت و ماهيت درآمد دستگاه های دولتی 
و همچنين بررسی مبانی و ظايف اعالمی كه مازاد بر وظايف حاكميتی يا 
انجام وظايف خاصی به استناد تكاليف قانونی است، توسط اعضای كميته 

ارزيابی شده و پيشنهادات مربوطه پذيرفته يا رد می شود. 
3- سازمان برنامه و بودجه كشور درآمد اختصاصی هر دستگاه  دولتی 
را در جداول بودجه مربوطه )ش��امل جدول شماره 7- خالصه بودجه 
دستگاه های اصلی و زيرمجموعه و همچنين برحسب برنامه و فعاليت 
در پيوست شماره چهار( به عنوان بخشی از اعتبارات هزينه ای و تملك 
دارايی های س��رمايه ای در برنامه و فعاليت مربوطه دس��تگاه ، همواره 
بررس��ی و لحاظ می كند. همچنين نظارت و بررس��ی گزارش عملكرد 
درآمد اختصاصی دستگاه های اجرايی توسط اين سازمان از طريق مبادله 
موافقتنامه بودجه تفصيلی انجام می گيرد، بالطبع هر دستگاه دولتی نيز 
موظف به نظارت، كنترل بر نحوه هزينه كرد و پايش عملكرد درآمدهای 

اختصاصی خويش براساس فرآيندهای قانونی پيش بينی شده است. 
۴- در اليحه بودجه سال ۱3۹۸ ميزان درآمدهای اختصاصی دستگاه های 
اجرايی حدود ۲۴ درصد رشد داش��ته و از 57/۱ هزار ميليارد تومان  در 
قانون بودجه سال ۱3۹7 به 7۰/۹ هزار ميلياردتومان رسيده است. افزايش 
۱3/۸ هزار ميلياردتومانی درآمدهای اختصاصی عمدتاً به داليلی نظير 
اختصاص ۴۹۰۰ ميلياردتومان برای طرح تحول سالمت )رديف ۱3۰۴۲۸ 
در جدول شماره 5(، ۱۱۰۰ ميلياردتومان ناشی از اجرای قانون هدفمند 
كردن يارانه ها برای حماي��ت از معلولين )ردي��ف ۱3۰۴۲۹ در جدول 
ش��ماره5( ، 3۱۸۰ ميلياردتومان حاصل از خدمات بهداشتی-درمانی 
)رديف ۱۴۰۱۰۴ جدول ش��ماره 5( ، ۱۰۰۰ ميلياردتومان بابت جرائم 
و خسارات س��ازمان تأمين اجتماعی )جزئی از رديف ۱5۰۱۲۰ جدول 
شماره5( و ۱۸6۰ ميلياردتومان بابت خريد تضمينی برق )تجديدپذير( 

از بخش خصوصی )رديف ۱6۰۱75 جدول5( می باشد. 

معاون وزیر كار: خبرنگاري جزو مشاغل 
زیان آور است

معاون تنظيم روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي گويد از 
نظر اين وزارتخانه، خبرنگاري جزو مشاغل سخت و زيان آور است. 
به گزارش »ايرنا«، محمد سلطاني فر، معاون مطبوعاتي و اطالع رساني 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پنج شنبه هفته گذشته در گفت و گو با 
خبرنگار »ايرنا« اظهار داش��ت: اگرچه قرار گرفتن شغل خبرنگاري در 
حيطه مشاغل سخت مورد پيگيري اين وزارتخانه و خبرنگاران است، ولي 
هنوز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين امر را نپذيرفته اس��ت. در 
همين پيوند، »حاتم شاكرمي« در گفت و گو با »ايرنا« گفت: بر اساس 
آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور، حرفه خبرنگاري در اين گروه لحاظ 
شده است و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به هيچ عنوان نسبت به اين 
امر ديدگاه مغايري ندارد. وي افزود: هيئت هاي تطبيق قوانين نسبت به 

اين آيين نامه و ضرورت اجراي آن نيز اشراف كامل دارند. 
ش��اكرمي اضافه كرد: خبرنگاراني ك��ه متقاضي اس��تفاده از مزاياي 
آيين نامه سخت و زيان آور هس��تند، بايد ابتدا درخواستي را به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي ارائه دهند كه اين وزارتخانه در تعريف مصاديق 
خبرنگاري تفاوت ديدگاه داشته و همين امر موجب مي شود تا تقاضاي 

برخي خبرنگاران براي استفاده از آيين نامه، مورد تأييد قرار نگيرد. 
ش��اكرم تأكيد كرد: اگر تعريف مصاديق خبرنگاري از س��وي وزارت 
فرهنگ انجام شود، بدون ترديد وزارت تعاون نسبت به اينكه خبرنگاري 

جزوي مشاغل سخت است، ترديد ندارد. 
................................................................................................................

 جوانان هند را دومین اقتصاد جهان مي كنند 
بانك اس�تاندارد چارترد انگليس اعالم كرد: تا س�ال 2۰3۰ از ۱۰ 
اقتصاد بزرگ جهان، هفت اقتصاد از بازارهاي نوظهور خواهد بود. 
به گزارش راشاتودي، بانك استاندارد چارترد انگليس پيش بيني كرد تا 
سال ۲۰۲۰ چين با پشت سر گذاشتن امريكا به بزرگ ترين اقتصاد جهان 
بدل خواهد شد و به احتمال زياد در بلندمدت نيز هندي ها امريكا را پشت 
سر گذاشته و به دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از چين تبديل مي شود. 
در گزارش اين بانك انگليسي آمده است: تا سال ۲۰3۰ از ۱۰ اقتصاد برتر 
جهان هفت اقتصاد از كشورهايي هستند كه هم اكنون جزو بازارهاي 
نوظهور محسوب مي شوند. بانك استاندارد چارترد انگليس معتقد است 
اين احتمال وجود دارد كه اندونزي نيز احتماالً به جمع پنج كش��ور با 
بزرگ ترين اقتصاد بپيوندد. در گزارش بانك استاندارد چارترد آمده است: 
هند به احتمال زياد اصلي ترين نقش آفرين رشد اقتصاد جهاني خواهد 
بود و با توجه به اصالحاتي كه در اين كشور در جريان است، رشد اقتصادي 

اين كشور در دهه ۲۰۲۰ به 7/۸ درصد خواهد رسيد. 
بانك اس��تاندارد چارترد مي گويد: باال رفتن متوسط سن جمعيت در 
جهان تأثير بسزايي بر كاهش رشد اقتصاد جهاني طي سال هاي آينده 
خواهد داشت، اما اين مسئله بر هند تأثير زيادي نخواهد گذاشت؛ چراكه 
اين كش��ور از باالترين نرخ جوانان در جمعيت خود برخوردار است و 

حدود نيمي از جمعيت آن جوانان زير ۲5 سال هستند. 
بانك استاندارد چارترد گفته است كه هند تا سال ۲۰3۰ به صد ميليون 
ش��غل در حوزه توليد و خدمات نياز دارد تا بتواند تقاضاي اشتغال در 

اين كشور پاسخ دهد.
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 آن روزي ك�ه ع�ده اي كارش�ناس م�ردم را به 
خاطر ثبت ن�ام پرايد و هجوم م�ردم براي حفظ 
دارايي هايشان به س�ايت ثبت نام شركت هاي 
خودرو س�ازي مورد ش�ماتت قرار دادند، كسي 
نمي دانست كه خودرو سازان با اين استقبال ها 
چه خواهند كرد و اين هجوم مردم را اهرمي براي 
افزايش قيمت ها كرده و قيمت خودروهايش را 
بعد از چند بار افزايش خواه�د داد. تا همچنان 
به حيات كج�دار و مريز خود با بده�ي ۱2 هزار 
ميليارد توماني ادامه دهند و با پول ثبت نام مردم 
كار را به جايي برساند كه پرايد رسماً 3۰ ميليون 
تومان و اس�تپ وي ۱22 ميلي�ون تومان قيمت 
بخورد و كاًل ش�ركت ايران خودرو با محصوالت 
زي�ر 4۰ ميلي�ون توم�ان خداحافظ�ي كن�د. 
ارقامي كه هنوز هم رضايت شركت هاي شبه دولتي 
و ورشكسته خودرو ساز را راضي نكرده است و اين 
قيمت ها را صرفاً ب��راي ثبت نام كنندگان در نظر 
گرفته و آن را مشروط به فروش خودرو با قيمت 5 

درصد زير بازار به شكل آني كرده است. 
   قيمت جديد انواع محصوالت سايپا 

اعالم شد
به دنبال صدور مجوز افزايش قيمت انواع خودروها 
توسط دولت، ليست جديد قيمت انواع محصوالت 
س��ايپا اعالم شد. براس��اس اين ليس��ت افزايش 
قيمت ها در محصوالت س��ايپا از 3۰ تا ۸7 درصد 
تعيين شده اس��ت. قيمت هاي اعالم��ي در مورد 
خودروهاي تعهد ش��ده از تاريخ يك ش��هريور تا 
3۰ آذر اعمال مي ش��ود و براي تعهدات بعدي بر 
اساس 5 درصد كمتر از قيمت حاشيه بازار منظور 
خواهد شد. در خصوص خودروهايي كه مشمول 

قيمت گذاري نمي ش��وند نيز افزاي��ش قيمت بر 
اساس 5 درصد كمتر از قيمت حاشيه بازار از تاريخ 

يك شهريور اعمال مي شود. 
   استپ وي ۱22 تومان شد

همزمان با اعالم قيمت هاي جديد محصوالت سايپا، 
پارس خودرو نيز ليس��ت جديد قيمت هاي خود را 
اعالم كرد. براس��اس ليست جديد ش��ركت پارس 
خودرو قيمت پارس تندر از ۴۸ ميليون و ۲6۰ هزار 
تومان ب��ه ۸۴ ميليون و ۲۰۰ تومان رسيده اس��ت. 
همچنين قيمت ساندرو اتوماتيك ۱۱۰ميليون ۴۰۰ 
هزار تومان، ساندرو استپ وي دنده اي ۱۰3 ميليون 
و ۱۰۰ هزارتومان و ساندرو استپ وي اتوماتيك ۱۲۲ 
ميليون و 7۰۰ هزار تومان تعيين شده است. عالوه بر 
اين، قيمت برليانسH۲3۰ دنده اي از ۴3 ميليون و 
6۰۰ هزار تومان به 6۴ ميليون و ۲۰۰ تومان و قيمت 
برليانس H 33۰ دنده اي از 5۴ ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان به ۸۹ ميليون و 5۰۰ هزار تومان رسيده است. 

  زد و بند در پيش فروش 
اما ارقام اعالم ش��ده ظاهراً موقت��ي و صرفاً براي 
پيش ثبت نام شده ها اس��ت. اين در حالي كه اين 
خودرو سازان فراموش��كار بارها افزايش قيمت را 
منوط به افزايش كيفيت و ارتقاي سطح تكنولوژي 
ك��رده بودند، اما اي��ن روزها از س��يني زير موتور 
برليانس تا زه درهاي پرايد جزو آپش��ن به شمار 
مي رود و بايد پول آن را هم جداگانه پرداخت كنيد. 
در همين حال برخي از زدو بند در پيش فروش ها 
خبر داده اند. عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي 
اسالمي گفت: زد و بند بس��ياري در پيش فروش 
خودروها وجود دارد؛ چراكه خودروسازان خودرو 
پيش فروش مي كنند، اما در موعد مقرر خودرو را 

تحويل نمي دهند. اكب��ر رنجبرزاده، عضو هيئت 
رئيسه مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خانه 
ملت با اشاره به مشكالت صنعت خودرو گفته است: 
عرضه خودرو به بازار، س��اخت اي��ن كاال، تحويل 
قطع��ات موردنياز و قطعه س��ازي در اين حوزه به 
ساماندهي نياز دارد. اخبار و اطالعات ضدونقيضي 
درباره صنعت خودروسازي به گوش مي رسد. در 
برخي گزارش ها مطرح مي  ش��ود ايران خودرو در 
سال جاري حدود ۲ هزار و 5۰۰ ميليارد تومان ضرر 
كرده است. از سوي ديگر قطعه سازان از عدم افزايش 
قيمت ها براي خريد قطعه گاليه مند هستند، قيمت 
خودروهاي عرضه شده به بازار نيز در برخي موارد 

افزايش ۱/5 برابري داشته  است. 
  ض�رورت راس�تي آزمايي ادع�اي زيان 

خودروسازان
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد:سؤالي كه مطرح است اين است كه چگونه 
ش��ركت هاي خودروس��از به رغم افزايش قيمت 
خودرو و عدم افزايش قيمت قطعات موردنياز دچار 

ضرر و زيان شده اند؟
وي با بيان اينكه براساس ادعاي برخي حدود ۹۰ 
درصد مواد اوليه  موردنياز ب��راي توليد خودرو از 
داخل تأمين مي شود، افزود: نمايندگان پيگير حل 
مشكالت حوزه صنعت هستند و بايد وزير صنعت، 
معدن و تجارت به موضوع ورود كند؛ چراكه در حال 
حاضر شركت هاي ايران خودرو، سايپا و. . . ادعاي 
زيان مي كنند و قطعه سازان نيز از قيمت قطعه ها و 

مردم از قيمت خودرو ناراضي هستند. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان و درمان مجلس 
اظهار كرد: زد و بند بسياري در پيش فروش خودروها 

وجود دارد؛ چراكه خودروسازان، خودرو پيش فروش 
مي كنند، اما به وعده خود عمل نمی كنند و در موعد 

مقرر خودرو را تحويل نمي دهند. 
در برخي موارد خريدار خودرو تم��ام هزينه ها را 
پرداخت كرده است، اما براي ش��ماره گذاري از او 
مجدداً ۱5 ميليون طلب مي شود، چنين موضوعاتي 
براي نمايندگان رنج آور است؛ چراكه قراردادي امضا 
شده اما نه تنها به تعهدات عمل نمي شود، بلكه به 
دنبال دريافت مبلغ اضافي نيز هستند. وي با بيان 
اينكه در سايپا ديزل، س��ايپا و ايران خودرو مردم 
در پيش فروش ثبت نام كرده اند، اما در موعد مقرر 
خودرو خود را تحويل نگرفتند، تأكيد كرد: مردم 
نبايد در اين زمينه سرگردان شوند پس از ۴۰ سال 
از پيروزي انق��الب چنين اقدامي نبايد از س��وي 
شركت هاي خودروسازي انجام ش��ود. زماني كه 
پاي قراردادي امضا مي شود بايد به هر شكل ممكن 

زمينه هاي اجرا و عمل به تعهدات فراهم شود. 
   افزايش قيمت بهانه مناسبي براي حفظ 

صنعت خودروسازي نيست
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي گفت: نمي توان با توجيهاتي مانند حفظ 
صنعت خودروسازي كه در طول ساليان گذشته 
مورد حمايت دولت نيز بوده است، افزايش قيمت 

خودرو را به جامعه تحميل كرد. 
محس��ن كوهكن ريزي، عضو كميس��يون صنايع 
و مع��ادن مجل��س در گفت وگ��و با خان��ه ملت 
درباره اعتراضات بس��ياري كه به دليل تأخير در 
تحويل و نحوه محاس��به قيمت خودروها صورت 
مي گيرد، گف��ت: از آنجايي ك��ه پيش فروش هاي 
انجام گرفته دغدغه هاي بسياري براي مردم ايجاد 
كرده، كميس��يون صنايع در تالش اس��ت به اين 
موضوع رسيدگي كند. وي با تأكيد بر اينكه زماني 
كه قراردادي ميان دو طرف منعقد مي شود، مبنا 
عمل به تعهدات است، افزود: قيمت هاي توافقي، 
موعد تحويل، مشخصات و... براساس شرايط روز در 
قرادادهاي پيش فروش خودرو مشخص شده است. 
وي ادامه داد: در هر قراردادي كه منعقد مي شود 
ممكن اس��ت به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، 
سودي كه طرف متعهد به دست مي آورد، كاهش 
پيدا كند يا به صفر برس��د، حال اين سؤال مطرح 
مي شود كه آيا توليدكننده مي تواند براي جبران 
اين زيان با افزايش قيمت، طرف مقابل را مجبور 
به پرداخت پول بيشتري كند؟ مسلماً جواب منفي 
است؛ چراكه در صورتي كه قيمت مواد اوليه كاهش 
پيدا كند، توليدكنندگان از قيمتي كه در قرارداد 

توافق شده مبلغي كسر نمي كنند. 
شركت هاي خودروساز يا هر واحد توليدی ديگر  
مي تواند ش��رايط اقتصادي آين��ده را تا حدودي 
پيش بيني كن��د و پس از در نظ��ر گرفتن تمامي 
شرايط و احتماالت آينده حركت كند. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم با بيان اينكه در دين اسالم نيز 
بر پايبندي به تعهدات تأكيد شده است، خاطرنشان 
كرد: نمي توان با توجيهات��ي مانند حفظ صنعت 
خودروسازي كه در طول س��اليان گذشته مورد 
حمايت دولت نيز بوده است، افزايش قيمت خودرو 

را به جامعه تحميل كرد. 

خودروسازان با صف هاي تقاضاي مردم چه كردند ؟ 

پراید موقتاً 30 میلیون تومان قیمت خورد!

»رها شدگي« صادرات گاز با خوش خیالي 
حسن تربتي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران روز گذشته در نشستي 
خبري به موضوع تمديد قراردادهاي صادرات گاز اش��اره كرد و با ارائه 
توضيحاتي كلي گفت در دو، سه سال پاياني قراردادهاي گازي، بحث 

تمديد قراردادها پيگيري مي شود. 
نكته تلخ اظهارات تربتي در بخشي قابل تأمل مي شود كه وي براي فرار از 
»رها شدگِي« مبحث صادرات گاز  مي گويد روسيه جاي ايران را در بازار 
گاز تركيه نخواهد گرفت. مرور گفته هاي تربتي در اين نشست خبري 
به صراحت اين مهم را روشن مي كند كه در حوزه صادرات گاز، برنامه 
خاصي وجود ندارد و تجزيه و تحليل هاي شخصي و كلي، مسير صادرات 
گاز را مشخص مي كند. گويا، مديرعامل شركت ملي گاز روي بازارهاي 
گازي ايران شناخت دقيقي ندارد و فراموش كرده است كه حداقل در 
بازار تركيه، جا براي ايران در حال تنگ تر ش��دن اس��ت و كشورهاي 
روس��يه و آذربايجان با افزايش ميزان صادرات گاز خود به اين كشور، 
سهم خود را افزايش داده اند و ايران در جاي خود ايستاده و نظاره گر از 

دست رفتن بازار خود است. 
قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه، ش��ش سال ديگر به پايان مي رسد، 
اصلي ترين قرارداد جمهوري اسالمي ايران از نظر حجم و قيمت، قرارداد 
جذابي است، اما اهمال وزارت نفت در افزايش دو برابري صادرات به تركيه 
در سال ۹۲ و ۹3 موجب شد تا اين كشور با روسيه به توافقي سريع دست 
يابد و ظرف سه سال، نه تنها قراردادي بين اين دو كشور امضا شود، بلكه 

امور اجرايي و آغاز صادرات گاز به مرحله نهايي نزديك شود. 
در هرم تصميم گيري موضوعات ان��رژي، خوش خيالي محضي حاكم 
اس��ت؛ تصميم س��ازان بدون در نظر گرفتن واقعيات و اتفاقاتي كه در 
بازارها رخ مي دهد، همه تحركات را »نمايش« مي خوانند و قراردادها 
را غير قابل اج��را. هنوز از ي��اد نبرده ايم، اظه��ارات حميدرضا عراقي، 
مديرعامل سابق شركت ملي گاز كه وقتي درباره اجراي قرارداد تاپي 

سؤال شد، تصريح كرد كه بعيد است اين قرارداد به سرانجامي برسد. 
اما تاپي در حال اجرايي ش��دن اس��ت. قرار اس��ت گاز تركمنستان به 
افغانستان و پاكستان و هند برسد. خوش خيالي مديرعامل وقت شركت 
ملي گاز و البته وزارت نفت باعث ش��د تا روز به روز از اهميت خط لوله 
صلح كاس��ته و تقريباً اين قرارداد به شكست پاياني نزديك شود. عين 
همين اتفاق در دوران اصالحات نيز رخ داد، زماني كه خط لوله باكو – 
تفليس – جيهان در دستور كار قرار گرفت و كارشناسان به وزارت نفت 
پيشنهاد دادند با توجه به نزديكي ايران براي صادرات نفت آذربايجان از 
طريق ايران، بهتر است مذاكرات جدي تري را با طرف هاي ترك برگزار 
كنند، اما وزارت نفت آن روزها با تأكيد بر اينكه اين پروژه  شدني نيست، 
دست روي دست گذاش��تند تا طرف هاي اين خط لوله، به سراغ ايران 
بيايند. نه تنها چنين اتفاقي رخ نداد، بلكه با اجراي اين خط لوله، فرصت 

طاليي براي جمهوري اسالمي ايران از بين رفت. 
حاال همان روزها در حال تكرار اس��ت؛ قراردادهاي صادرات گاز براي 
تمديد يا افزايش ميزان صادرات به حال خود رها شده اس��ت و وقتي 
درباره آن س��ؤال مي ش��ود، با خوش خيالي مطرح مي ش��ود كه هنوز 
زمان است، نبايد عجله كرد و كشوري ديگر نمي تواند جايگزين ايران 
در بازارها شود. اين خوش خيالي بارها تبعات خود را نشان داده است. 
بارها ثابت شده چنين روندي منافع ملي را سوزانده است، اما گويا قرار 
نيست كس��ي از تاريخ درس بگيرد، قرار نيست با دقت بيشتري عمل 
شود و با در نظر گرفتن همه تغيير و تحوالت اقتصادي – سياسي بازارها، 
منافع كشور را حفظ كرد و افزايش داد. مديران كشور در اتاق هاي خود 
نشسته و معتقدند هنوز زمان داريم. عربستان و امريكا در حال گرفتن 
بازار گاز عراق از ايران هستند و روسيه و آذربايجان هم نقش خود را در 
تركيه دست نيافتني مي كنند، اما مديران كشور با بي تفاوتي نسبت به 

پديده هاي پيراموني، بر اين باورند كه ان شاءاهلل گربه است. 
زمان به سرعت سپري مي شود و در اين ميان، رقباي منطقه اي در حال 
درو كردن فرصت هايي هستند كه به دليل عدم آگاهي بدنه مديريتي 
كش��ور به راحتي در اختيار آنها قرار مي گيرد. اي  كاش مي شد هزينه 
اين خوش خيالي و بي تفاوتي نسبت به منافع ملي كشور را محاسبه و با 

تصميمات رقبا مقايسه كرد.  

تدوين آيين نامه اعتبارسنجي شهروندان ايراني
 تعیین سطح براي صدور چك

عض�و كميس�يون ام�ور داخل�ي كش�ور و ش�وراهاي مجلس از 
تدوي�ن آيين نام�ه اعتبارس�نجي ش�هروندان ايراني خب�ر داد. 
ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس 
در گفت وگو با خانه ملت، از تدوين آيين نامه اعتبارسنجي شهروندان 
ايراني خبر داد و گفت: آيين نامه اعتبارس��نجي مبتني بر قانون چك 
تدوين و اجرايي خواهد شد. نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: اعتبارس��نجي به معناي بررسي رفتار شخصي يك شهروند 
در اجتماع شامل پرداخت ماليات، جريمه هاي راهنمايي و رانندگي، 
دعاوي حقوقي، محكومي��ت و مجازات هاي حقوق��ي، نحوه پرداخت 

قبوض و نحوه پرداخت اقساط وام است. 
پس از اعتبارسنجي رفتار اجتماعي ش��هروندان، يك رتبه اي به افراد 
داده مي شود كه بر اساس آن مي توانند از امكانات موجود در بخش هاي 
مختلف استفاده كنند. رتبه اعتبارسنجي به معناي سطح اشخاص در 
اجتماع است. ابوترابي گفت: پس از اجراي نظام اعتبارسنجي و تعيين 
درجه اجتماعي، دولت مي تواند خدماتي مانند پرداخت وام يا امكانات 
ديگر را ارائه كند، همچنين تعيين مي ش��ود كه سطح دسترسي افراد 
براي صدور چك هاي بانكي چه ميزان است. عضو كميسيون امور داخلي 
كشور و شوراهاي مجلس ادامه داد: آيين نامه اعتبارسنجي در شرايط 
كنوني با همكاري نهادهاي دولتي در حال تدوين است و در آينده براي 

تصويب نهايي به هيئت دولت ارسال خواهد شد. 
................................................................................................................

قیمت سکه طرح جدید 3میلیون و ۸۸۵ 
هزار تومان شد

قيمت ه�ر قطعه س�كه تم�ام به�ار آزادي ط�رح جدي�د، امروز 
ش�نبه 22 دي م�اه 3 ميلي�ون و ۸۸۵ ه�زار توم�ان ش�د. 
به گزارش خبرنگار مهر، در جريان معام��الت ديروز، قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 3 ميليون و ۸۸5 هزار تومان، طرح 
قديم 3 ميليون و 75۰ هزار تومان، نيم سكه يك ميليون و ۹5۰ هزار 
تومان، ربع سكه يك ميليون و ۲۲۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 67۰ 
هزار تومان اس��ت. هر اونس طال در بازارهاي جهاني ۱۲۸7 دالر و ۹۰ 

سنت و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز 35۴ هزار و 355 تومان است
................................................................................................................

قیمت تلفن همراه ۲0 درصد كاهش یافت
نماين�ده وزي�ر صنع�ت، مع�دن و تج�ارت در ات�اق اصن�اف 
اي�ران ب�ا اع�الم خب�ر توزي�ع تلفن ه�اي هم�راه مان�ده در 
گم�رك گف�ت: تثبي�ت نس�بي كاه�ش قيم�ت دالر، ن�رخ اين 
محص�ول را در برخ�ي از برنده�ا ۱۵ ت�ا 2۰ درص�د كاه�ش داد. 
ابراهيم درستي، نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف 
ايران در گفت وگو با »تسنيم« درباره داليل كمبود تلفن همراه در بازار 
داخلي اظهار كرد: ارزي كه از اول سال براي واردات ارز اختصاص شده 
در مقايسه با سال قبل كمتر است، در حالي كه ما به طور ماهانه نيازمند 

۸۰۰ هزار عدد گوش تلفن همراه هستيم. 

جوان

هادیغالمحسینی
گزارشیک

رئي�س كميس�يون اص�ل ۹۰ مجل�س گف�ت: از بي�ش از ۱۱۰ 
پرون�ده ك�ه ب�ه ص�ورت ميدان�ي د ر اس�تان هاي مختل�ف 
كش�ور تش�كيل ش�ده بو د، بازديد هاي ميداني به عمل آمده 
و تخلفات�ي ك�ه د ر اي�ن پرونده ه�ا وج�ود داشت، بررس�ي 
و گ�زارش آن ب�ه هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ارائ�ه ش�د. 
 داوود محمدي، نماينده مردم قزوين و رئيس كميسيون اصل ۹۰ 
مجلس شوراي اس��المي اظهار داش��ت: اخيراً پرونده آتش سوزي 
پتروشيمي بوعلي در كميسيون انرژي مورد بررسي قرار گرفته است 
و گزارش آن را د ر صحن علني مجلس ارائه كردند. و ي ا فزود: براي 
اينكه ببينيم چه اقداماتي پس از گزارش آتش سوزي پتروشيمي 

بوعلي انجام شده كميسيون اصل ۹۰ به اين موضوع ورود كر د ه و 
نتايج بررسي هاي خود ر ا به هيئت رئيسه ارائه د ا ده و قرار است د ر 

صحن علني مجلس شوراي اسالمي قرائت شو د. 
رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسالمي د ر ادامه عنوان 
كرد: همچنين گزارشي پيرامون زمين خواري د ر كميسيون اصل 
۹۰ داش��تيم كه آن هم تنظيم و به هيئت رئيس��ه مجلس تقديم 
شده است. محمدي با بيان اينكه گزارش كميسيون اصل ۹۰ در با ره 
پرونده زمين خواري به زودي د ر صحن علني مجلس قرائت خواهد 
شد، گفت: البته يك گزارش هم پيرامون ميراث فرهنگي داشتيم 
كه آن هم مورد بررسي قرار گرفته و به هيئت رئيسه مجلس تحويل 

د ا ده شده اس��ت. و ي د ر باره جزئيات پرونده زمين خواري و بررسي 
آن د ر كميسيون اصل ۹۰ عنوان كرد: بيش از ۱۱۰ پرونده به صورت 
ميداني د ر استان هاي مختلف كشور تشكيل شده بو د،  از اين زمين ها 
بازديد هاي ميداني هم به عمل آمد و تخلفاتي كه د ر اين پرونده ها 

وجود داشت، بررسي شد. 
رئيس كميس��يون اص��ل ۹۰ مجلس ش��وراي اس��المي د ر اين 
زمينه تصريح ك��رد: قصور و تقصيراتي ك��ه د ر پرونده هاي مذكور 
)زمين خواري( مالحظه ش��ده بو د و كاس��تي ها و نواقص د ر ابعاد 
مختلف از حوزه خأل قانوني تا حوزه كوتاهي برخي وزارتخانه ها د ر 

انجام وظايفشان، همگي احصا شده است.

ارسال۱۱۰پروندهزمينخواريبههيئترئيسهمجلس
مجلس


