
همتي:صادرکنندگانرياليرابهدادگاهميکشانم

معاونسابقوزارتصمت:مديرانخودروسازیمیتوانندباجدهندوعزلنشوند

رئیس کل بانک مرکزی  روز گذش�ته ب�ا بی�ان   اقتصادي
اینکه صادرات ریالی یعنی خروج سرمایه ، آن دسته از 
صادر کنندگانی را که ارز وارد کشور نمی کنند و در واقع 
در خروج س�رمایه از کش�ور نقش دارن�د، تهدید به 
برخورد قضایی کرد. او پیش تر نیز در جلسه ای گفته 
بود میزان این صادرات به اصطالح ریالی 11 میلیارد دالر 
است که از کشور خارج می شود و دست بانک مرکزی 

را نمی گیرد.
 ظاهراً عبدالناصر همتی اختیارات کافی را از سران سه قوه 
برای برخورد با صادرکنندگان ریالی و ش��رکت  هایی که 
دالرهای صادراتی خود را به داخل یا برای واردات تخصیص 
نمی دهند، گرفته است.  از همین رو وی از افزایش عرضه ارز 
برای تأمین واردات طی روزهای آینده خبر داد و اعالم کرد 
که از ابتدای امسال بیش از ۲۷میلیارد دالر از طریق بانک 

مرکزی و سامانه نیما برای واردات تأمین شده است. 
همتی گفت: »با ابالغ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی 
س��ران قوا مبنی بر تأکید بر عرضه ارز ناش��ی از صادرات 
غیرنفتی به سامانه نیما یا وارد کردن آن به چرخه اقتصاد 
کش��ور به ترتیبی که بانک مرکزی مشخص می کند، در 
هفته های آینده شاهد شتاب گرفتن و افزایش عرضه ارز 

برای تأمین واردات خواهیم بود.«
وی تأکید ک��رد: »ظرف هفته جاری ضواب��ط مربوط در 
کارگروهی با مش��ارکت وزارتخانه ه��ای ذی ربط، بانک 
مرکزی و نمایندگان تج��ار، بازرگانان و فعاالن اقتصادی 

بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.«
رئیس کل بانک مرکزی حجم مبادله )خرید و فروش( در 
بازار ثانویه را طی حدود دو ماه گذشته معادل ۷/3میلیارد 
یورو اع��الم و پیش بینی کرد ک��ه با مجوز اخذ ش��ده از 
سران قوا مبنی بر خرید و عرضه ارز پتروشیمی   ها و سایر 
صادرکنندگان غیرنفتی توسط بانک مرکزی، عرضه در این 
سامانه شتاب بیشتری بگیرد و برخی از مسائل مطرح در 

حاشیه آن نیز برطرف شود. 
 صادرات ریالی یعنی خروج سرمایه

بنابر اع��الم بانک مرک��زی، همتی با اش��اره ب��ه تأمین 
بی��ش از ۲۷ میلیارد دالر از ابتدای س��ال ب��رای واردات 
 کش��ور از طری��ق بان��ک مرک��زی و س��امانه نیم��ا که

 9/۵ میلیارد از مبلغ اختصاصی باب��ت ۲۵ قلم کاالهای 
اساس��ی و ضروری بوده اس��ت، اولویت بندی و توجه به 

نیازهای واقعی وارداتی در شرایط فعلی کشور را در هنگام 
ثبت سفارش وظیفه خطیری دانست که وزارت صمت با 

هماهنگی وزارتخانه های دیگر بایستی به آن توجه کند. 
رئیس کل بانک مرکزی عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به 
کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان، تحت عنوان 
صادرات ریالی را غی��ر قابل قبول دانس��ت و تأکید کرد: 
»صادرات ریالی مفهومی جز خروج س��رمایه ندارد و ارز 
ناشی از اینگونه صادرات، خصوصاً صادرات عمده هم باید 

به چرخه اقتصاد برگردد.«
وی ضمن تقدیر از تالش فعاالن اقتصادی و بازرگانی در 
توس��عه صادرات کش��ور تأکید کرد که مصوبه سران قوا 
اختیارات الزم را به بانک مرک��زی برای پیگیری قضایی 
اعمال این مصوبه، یعن��ی آوردن ارز صادرات غیر نفتی به 
چرخه اقتصاد داده است که البته امیدوارم بانک مرکزی به 

هیچ وجه مجبور به استفاده از این اختیار خود نباشد. 
 صادرات ریالي مصداق بارز فساد است

رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در دیدار با مدیران مسئول 
و س��ردبیران روزنامه   ها درباره صادرات ریالی، س��خنان 

قابل توجهی بیان کرد که بخشی از آن در ادامه می آید. 
»وقتی مسئولیت را پذیرفتم به من گفتند صادرات ما 
46میلیارد دالر است. پیگیری کردم دیدم خبری نیست. 
مجدد سؤال کردم! گفتند 11میلیاردش صادرات ریالی 
اس��ت! گفتم صادرات ریالی یعنی چی؟! گفتند اینکه 
آقای فالن می گوید دالر سلیمانیه یا دالر هرات، ناشی 
از همین صادرات ریالی است! صادرات ریالی یک بازی 
جدید است! کدام کشور دنیا به پول ملی خودش صادرات 
دارد؟! صادرات می تواند با پول متقابل کشور  ها باشد اما با 
پول ملی اصاًل نداریم. این چه نفعی برای کشور دارد که 
تولید کننده ای با استفاده از همه امکانات دولتی و با ارز 
رانتی و انرژی ارزان محصولی را تولید و با ارز ریالی صادر 
کند؟ این یکی از مشکالت جدی ما است. 11میلیارد دالر 
برای بانک مرکزی مبلغ زیادی است، این یعنی خروج 
سرمایه از کشور! ما برای حل این مشکل اقدام کردیم، 
صدا  ها بلند شد که تولید ملی را خواباندید و اشتغال را 

نابود کردید!
خیلی خوشمزه است! چک پول بانک مرکزی را در ایالم 
و قصر ش��یرین 60 توم��ان می خرند، می برن��د آن طرف 
تبدیل می کنند و می گویند ما صادرات کردیم و ریالش را 
برمی گردانند این طرف. من اطالع دارم، پوز را در سلیمانیه 

می  کشند، ریالش را از داخل کش��ور برداشت می کنند و 
ارزش را آن طرف می فروشند که پایه ای می شود برای ارز 
تهران. در حالی که من تالش می کنم ارز را کنترل کنم، آنها 
قیمت را باال می برند و عمالً من نمی توانم ارز را کنترل کنم. 
این مصداق بارز فساد است! معنا ندارد صادرات ریالی! من 
خواهش می کنم رسانه   ها اینها را بنویسند که صادرات ریالی 
اصاًل معنا ندارد! من به جد پای این قضیه ایس��تاده ام، به 
دولت گفته ام، به رهبری گزارش داده ام ولی خب بعضی   ها 
از اتاق بازرگانی و جاهای دیگر که زورشان هم زیاد است، 
فشار می آورند که شما جلوی تولید را گرفته اید. می گویند 
حاال یک راه نفسی اس��ت آن را نبندید! این چه راه نفسی 
است؟ این راه خروج سرمایه کشور است! خیلی از کاال  هایی 
که به اسم صادرات ریالی است، 60 درصدشان ارز را از نیما 
و جاهای دیگر تأمین می کنند. برای اینکه بتوانند ریالی 
تعریف کنند، تولیدشان را صادر می کنند به عراق و از عراق 
صادر می کنند به گرجستان تا آنجا ارز را بگیرند.  مشکل 
دیگری هم داریم که صادر کنندگان ارزشان را در »نیما« 
نمی آورند. ما اجبار نکردیم که حتماً ارزشان را در نیما که 
قیمت را در حوالی ۷۵00 ثابت کردیم، بفروشند. اصالً بروند 

در بازار آزاد، ولی به ما اطالع دهند که کجا فروختند. 
ما چهار راه برای صادرکنندگان گذاشتیم. گفتیم یا ارزشان 
را بیاورند در نیما، یا به همان اندازه ثبت سفارش کاال کنند، 
یا ارز را در بانک های داخلی س��پرده کنن��د تا در چرخه 
اقتصادی کشور وارد شود و یا بفروشند به صرافی   ها و به 
ما اطالع دهند که به کدام صرافی فروختند و رسیدش را 
هم بدهند. اما هیچ کدام را قبول نمی کنند! خب پس چرا 
اصاًل صادرات می کنید؟ لذا اینکه می گوییم صادرات مان 
46میلیارد دالر است، در عمل دست بانک مرکزی نیست و 
تنها صادرات پتروشیمی   ها را که 10 میلیارد دالر است، در 
اختیار داریم. انتظار دارید بانک مرکزی با 10میلیارد دالر 
بازار را اداره کند؟ اینجا معلوم می شود چرا بانک مرکزی 
مجبور بوده، سالی ۲0میلیارد دالر را به بازار تزریق کند 
تا ارز ثابت بماند! ارزی در کشور نمی آید! اگر هم می آید 
به چرخه اقتصاد وارد نمی ش��ود! پس یکی از مشکالت 
اساسی کشور اینجاس��ت. ما اینها را اصالح خواهیم کرد 
اما زمان می برد. من حتی دارم برای انجام ش��دن برخی 
از کارها، دستور رهبری را می گیرم چون هیچ کس حرف 

گوش نمی دهد.«  
صفحه 12 را بخوانید

میرباقریقربانیبازیمیانمايگانسکوالر
به حاشیه راندن نخبگان و میدان دادن به میان مایه ها

 سکوالریسم پنهان را رواج مي دهد 
بهتر از ایني که مدیران فرهنگي ما سود مي برند استفاده   فرهنگي داوود میرباقري اگر در هالیوود بود امریکایي ها از او خیلي 
مي کردند و اجازه نمي دادند مثاًل فیلمنامه او درباره یکي از بزرگ ترین شخصیت هاي 
تاریخي کشورشان که با وجود اهمیت و عظمت هنوز میان مردم مهجور مانده سال ها 
در ذهن او خاك بخورد و قطعاً او را آنقدر عالف نمي کردند که به مرز سالخوردگي برسد 
و در آستانه کلید زدن پروژه اي که براي ساختنش سال ها با مدیران چک و چانه زده به 

دلیل بیماري قلبي راهي بیمارستان شود. 
اگر داوود میرباقري فیلمسازي شیعه نبود و گذرش به هالیوود مي افتاد قطعاً از او براي ساخت یک 
دوجین شخصیت و قهرمان واقعي و قالبي امریکایي استفاده مي کردند و تا به اصطالح رس او را در 
ساخت آثار  ایدئولوژیک به نفع سبک زندگي امریکایي نمي کشیدند به حال خود رهایش نمي کردند. 
اگر میرباقري در هالیوود بود جوري بستر را براي او مهیا مي کردند تا وقتش را صرف مثالً شاهگوش 
یا دندون طال براي جایي مثل شبکه نمایش خانگي نکند.  اگر داوود میرباقري ایراني نبود و پایش به 
هالیوود باز مي شد امریکایي ها همانطور که از استیون اسپیلبرگ، جیمز کامرون و غول هاي دیگر 
صنعت فیلم شان به سود منافع ملي و آرمان هاي امریکایي سود بردند از او نیز بهترین استفاده را 
مي کردند اما داوود میرباقري ایراني و دلباخته اهل بیت)ع( است و سازمان صداوسیما با 48 هزار 
نیرو و هزاران میلیارد تومان درآمد تبلیغات بازرگاني سال ها براي ساخت »سلمان فارسي« او پول 
نداشته و وقتي پس از سال ها سرکار گذاشتن قانع شده او را یاري کند، قاعدتاً زمان به جایي رسیده 

که قلب و جسم آقاي کارگردان دیگر آن جواني و طراوت سابق را ندارد. 
  نخبگان در حاشیه!

داوود میرباقري به گفته دوست و رفیق دیرینش، امراهلل احمدجو بیش از 30 سال پیش طرح فیلمنامه 
سلمان فارسي را نوشته اما هنوز امکان س��اخت آن را پیدا نکرده است. احمد جو همان کارگردان 
سریال فاخر »روزي روزگاري« است که اوایل دهه ۷0 مخاطب انبوهي را پاي گیرنده ها مي نشاند. 
او نیز سال هاست خانه نشین است. بي مهري و مدیریت ضعیف سینما و تلویزیون ایران نسبت به 

نخبگانش به امثال داوود میرباقري و امراهلل احمدجو خالصه نمي شود. | بقیه در صفحه 16

آگـهی  تجدیـد منـاقصه  عمـومی یک مرحله اي 
شهرداري دزفول در نظر دارد تا پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات واقع در حوزه خدماتی منطقه دو شهرداري را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید 
لذا از شرکت هاي واجد شرایط که داراي گواهی صالحیت کار و طرح طبقه بندي مشاغل از اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی و گواهی بهداشت ایمنی کار دعوت به عمل 

می آید پس از درج این آگهی جهت خرید اسناد مناقصه و یا کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهاي شهرداري مرکزي مراجعه نمایند.

نوبت اول

 سقف مالی تخصیص داده از ردیف اعتباري 205511 خدمات شهري به مبلغ 
21/000/000/000 ریال می باشد. که تا 25 درصد قابل افزایش و یا کاهش می باشد.

  مدت زمان اجراي عملیات به مدت یکسال خورشیدي می باشد.
 فروش اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ 1397/7/29لغایت ساعت 30: 15 روز 

یکشنبه مورخ 1397/8/13می باشد.
 آخرین مهلت تحویل پاکات و اسناد شرکت در مناقصه، ساعت 30: 15شنبه مورخ 

1397/8/19می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 30: 10 روز یکشنبه مورخ 1397/8/20در محل اداره 

مرکزي شهرداري دزفول می باشد.
 وجه الضمانت شرکت در مناقصه: مبلغ 1/050/000/000 ریال که طی یک فقره 
ضمانت نامه بانکی معتبر با اعتبار سه ماهه در وجه شهرداري دزفول یا به صورت واریز 
نقدي به حساب 02118043088279106020 نزد بانک انصار شعبه ولی عصر (عج) 
یا بلوکه وجه فوق در یکی از مناطق سه گانه شهرداري جهت تضمین شرکت در 

مناقصه الزامی می  باشد.
 حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی اختیاري است.

 برنده مناقصه موظف به افتتاح حساب مشترك با شهرداري جهت پرداخت حقوق 
پرسنل می باشد.

  در زمان انعقاد قرارداد برنده مناقصه می بایست به عنوان حسن انجام تعهدات یک 
فقره ضمانت نامه معتبر بانکی به میزان 10% سقف مبلغ پیمان براي مدت یکسال 

ارائه نماید.
 برندگان اول تا سوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
 خرید اسناد مناقصه: از طریق واریز نقدي به مبلغ 500/000 ریال به حساب 
0105918744006 نزد بانک ملی بنام شهرداري منطقه دو امکان پذیر می باشد.

 شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 هزینه دو نوبت چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و به هنگام عقد قرارداد 

از پیمانکار اخذ می گردد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه ارائه می گردد.

 آدرس مناقصه گذار: شهرداري دزفول، خیابان  فرمانداري تلفن: 061-42420511-13 
منطقه دو شهرداري دزفول

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک  شنبه 29 مهر 1397   -    11 صفر 1440

سال بیستم- شماره 5497 - 16 صفحه
قیمت:500تومان

يادداشت هاي امروز

شفاف سازي حلقه گمشده اجراي قانون 
بازنشسته ها/  فريدون حسن

13

موج سوم جنگ تمدني نظام سلطه
سید عبداهلل متولیان

۲

 حفره های پرنشدنی روايت سعودی 
از قتل خاشقجی/ سید رحیم نعمتی

1۵

تعداد واحدهاي صنعتي از 10 هزار واحد 
به 98 هزار واحد افزایش یافته   است 

فضاي تفريحي و گردشگري 
پس از انقالب 16 برابر شد

   شاخص درآمد سرانه براساس برابري قدرت خرید که در 
سال 1990 به میزان 11 هزار و 400 دالر بود، در سال ۲01۷ 
به 19 هزار و 100 دالر رسیده و امید به زندگي از 63/8 سال 
در سال 1990 به بیش از ۷6 سال در س��ال ۲01۷ افزایش 
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 دولت نگفت برجام مشكالت را حل مي كند!
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همتي: صادرکنندگان ريالي را 
به دادگاه مي کشانم
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به حاشیه راندن نخبگان و میدان دادن
 به میان مایه ها، سکوالریسم پنهان را رواج مي دهد 

   وقتی مسئولیت را پذیرفتم به من گفتند صادرات ما 46میلیارد 
دالر اس��ت. پیگیری کردم دیدم خبری نیست. مجدد سؤال کردم! 
گفتند 11میلیاردش صادرات ریالی است! گفتم صادرات ریالی یعنی 
چی؟! گفتند اینکه آقای فالن می گوید دالر سلیمانیه یا دالر هرات، 
ناشی از همین صادرات ریالی است! صادرات ریالی یک بازی جدید 

است! کدام کشور دنیا به پول ملی خودش صادرات دارد؟! صادرات 
می تواند با پول متقابل کشور  ها باشد اما با پول ملی اصاًل نداریم. این 
چه نفعی برای کشور دارد که تولید کننده ای با استفاده از همه امکانات 
دولتی و با ارز رانتی و انرژی ارزان محصولی را تولید و با ارز ریالی صادر 
کند؟ این یکی از مشکالت جدی ما است. رسانه   ها اینها را بنویسند که 

صادرات ریالی اصاًل معنا ندارد! من به جد پای این قضیه ایستاده ام، 
به دولت گفته ام، به رهبری گزارش داده ام ولی خب بعضی   ها از اتاق 
بازرگانی و جاهای دیگر که زورشان هم زیاد است، فشار می آورند که 
شما جلوی تولید را گرفته اید. به نظر من صادرات ریالي مصداق بارز 

فساد است| همین صفحه 

     اقتصادي

س��رانجام پس از چند هفته انکار، عربستان رسماً به 
کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد این 
کشور در کنسولگری ریاض در استانبول اذعان کرد 
و با بیان اینکه سران این رژیم از این مسئله بی اطالع 
بوده اند، آن را ب��ه گردن برخی از مقام��ات امنیتی و 
سیاسی »به اصطالح عناصر خودسر « انداخت؛ روایتی 
که تنها رئیس جمهور امری��کا آن را باورپذیر توصیف 
کرد و به جای برخورد عملی با ریاض، مدعی شد که 
برای مقابله با ایران به کمک سعودی نیاز دارد. روایت 
سعودی اما نتوانس��ت جهان را نسبت به بی اطالعی 

مقامات سعودی در پرونده خاشقجی مجاب کند
صفحه 15

ترامپ: 
به عربستان

 براي مقابله با ایران 
نیازمندیم!

هادي،يزدانيويخکشي
امروزبرايبرنزجهانميجنگند

در پایان روز اول رقابت های کش�تی آزاد قهرمانی  جهان در بوداپس�ت مجارس�تان، چه�ار نماینده   ورزشي
کشتی کشورمان از راهیابی به فینال بازماندند و امروز محمد باقر یخکشی در 61، 
حسن یزدانی در 86 و پرویز هادی در 125 کیلوگرم برای مدال برنز مبارزه خواهند 
کرد. همچنین مصطفی حسین خانی با شکست از جردن باروز امریکایی از دور 

رقابت  ها کنار رفت. 
در رقابت های روز اول کشتی آزاد قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان، نمایندگان 
ایران در چهار وزن به مصاف حریفانش��ان رفتند. در وزن 1۲۵ کیلوگرم، پرویز هادی 
پس از برتری مقابل روبرت باران از لهستان و براهیم سعیدوف دارنده مدال برنز المپیک 
ریو از بالروس به یک چهارم نهایی رسید. هادی در این مرحله دست به کار بزرگی زد 
و طا  ها آکگول قهرمان المپیک ریو و دارنده دو طالی جهان را سه بر دو شکست داد و 
به نیمه نهایی رسید. هادی اما در دیدار نیمه نهایی برابر گنو پتریاشویلی گرج و دارنده 
مدال های طالی جهان و برنز المپیک شکس��ت خورد و از رسیدن به فینال بازماند تا 
امروز برای مدال برنز رقابت کند.  در وزن 86 کیلوگرم هم حسن یزدانی در کشتی اول 
مقابل دیوید تیلور امریکایی ناباورانه و با نتیجه 11 بر 6 شکست خورد. با توجه به صعود 
کشتی گیر امریکایی، یزدانی امروز در مرحله شانس مجدد برای مدال برنز می جنگد.  
در وزن 61 کیلوگرم محمد باقر یخکش��ی در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر 
عباس رحمان اف نفر سوم آسیا از ازبکستان ۷ بر صفر پیروز شد اما در دومین مبارزه 
مقابل بونه رودریگز نفر سوم جهان از کوبا به روی تشک رفت و در پایان و در حالی که 
تا ثانیه پایانی 8 بر 6 پیش بود با کمرگیری به روی پل رفت و 10 بر 8 ناباورانه شکست 
خورد. با توجه به صعود بونه رودریگز کش��تی گیر کوبایی وزن 61 کیلوگرم به فینال 
یخکشی راهی گروه بازنده   ها شد تا برای کسب مدال برنز به مصاف رقبا برود.  مصطفی 
حسین خانی کشتی گیر وزن ۷4 کیلوگرم کشورمان هم پس از اینکه در دور نخست 
مقابل دی لومائو از جزایر پاالئو در همان تایم نخست با نتیجه 11 بر صفر پیروز شد، 
در دور دوم به مصاف جردن باروز کشتی سرشناس امریکایی دارنده پنج مدال طالی 

جهان و المپیک رفت و با نتیجه نزدیک 4 بر 3 شکست خورد.

 به اذعان بس�یاری از کارشناس�ان ساختار معیوب 
و خصولت�ی، ریش�ه اصل�ی مش�کالت کنون�ی 
صنع�ت خ�ودروی کش�ور اس�ت ک�ه متأس�فانه 
زمینه را برای بروز فس�اد، تبانی، فش�ار گروه های 
پرق�درت سیاس�ی و اقتص�ادی فراه�م ک�رده 
اس�ت؛ موضوعی ک�ه نیازمند بررس�ی ج�دی قوه 
قضائیه به ویژه س�ازمان بازرس�ی کل کشور است. 
به گزارش اقتصادخودرو،در همی��ن باره چندی پیش 
حس��ینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس در تحلیل س��اختاری از صنعت خودرو 
عنوان کرد که هر کدام ب��ه نوعی حیاط خلوتی را برای 
صاحبان قدرت ایجاد کردند و هرکدام که در هر مرحله 

بخواهند درست حرکت کنند یا درست مدیریت کنند 
یا کمتر به حرف آن فرد صاح��ب قدرت گوش بدهند، 

بالفاصله برکنار می شوند. 
این افش��اگری در حالی مطرح می ش��ود که برخی از 
مس��ئوالن نیز بر این موض��وع صحه گذاش��ته اند. در 
همین خصوص س��یدرضا فاطمی امین ، معاون سابق 
برنامه ریزی وزارت صمت، در تحلیل روند پیش��رفت و 
یا عقبگرد وضعیت صنعت خودروسازی در چند سال 
اخیر، گفت: صرف نظر از اش��خاص فعلی مدیر عامل، 
ش��رکت های خودروس��ازی می توانند پاداش بگیرند، 
نصب شوند اما عزل نشوند، به شرط آنکه وزیر را راضی 
نگه دارند و با نمایندگان مجلس تعامل خوبی داش��ته 

باشند.  وی درباره ضعف مدیریت خودروسازی کشور و 
ارتباط آن با کیفیت نامطلوب محصوالت تولید داخل، 
تصریح کرد: س��اختار حاکم بر مدیریت خودروسازی 
کش��ور ش��رایطی ایجاد کرده که مدی��ران می توانند 
ناکارآمد باشند، باج بدهند اما برس��رکار باقی بمانند. 
می توانند محصوالت بی کیفیت تولید کنند، پاسخگو 
نباشند و البته ادای پاسخگویی را دربیاورند. باید مدیران 
شرکت  ها به صورت واقعی انتخاب شوند. انتخاب یک 
مدیر عامل مناسب برای شرکت های خودروسازی بزرگ 
و همچنین تصمیم گیری درباره تعرفه ها، تأمین مالی و 
تعیین استاندارد  ها در تولیدات داخلی از جمله مواردی 

است که باید برای صنعت خودروسازی لحاظ شود. 

رخصت به وزيري
 که خود گفت  5 سال 

بي ثمر بودم
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   عباس آخوندي وزیر راه دیروز نامه اس��تعفاي خود را 
در فضاي مجازي منتشر کرد و خطاب به رئیس جمهور 
نوشت: »اجازه مي خواهم از خدمت شما از دولت رخصت 
بخواهم. به نظر نمي رس��د در ارتباط با روش بازآفریني 
شهري مورد نظر جنابعالي بتوانم کار مؤثري انجام دهم.« 
ساعاتي بعد رئیس جمهور در نامه اي سرد و بي روح  و در 

یک جمله استعفاي او را پذیرفت
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