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وزير جدي�د كار، 

هادی  غالمحسینی
رف�اه    گزارش یک و  تع�اون 

ك�ه  اجتماع�ي 
عالوه بر س�اختار اداري وزارتخانه به واس�طه 
صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين 
اجتماعي بر هيئت مديره نزديك به 500شركت 
و بنگاه حاكميت دارد، اين روزها با اس�تراتژي 
شفاف س�ازي اقدام به انتش�ار اس�امی اعضاي 
هيئت مديره شركت ها كرده است. اين اقدام وزير 
به همراه قانون منع به كارگيري بازنشستگان سر 
آغاز تغيير و تحوالت در بخشي از اقتصاد است 
ك�ه ب�ه نوع�ي در اختي�ار وزارت كار اس�ت. 
گردش مال��ي صندوق ه��اي بازنشس��تگي در 
كشور س��االنه  حدود 200 هزار ميليارد تومان 
ارزيابي مي ش��ود ، همين گ��ردش مالي و حجم 
س��رمايه گذاري ها و دارايي ه��اي صندوق ه��ا 
نش��ان مي دهد كه بخش��ي از اقتصاد ايران در 
اختيار صندوق هاي بازنشستگي چون صندوق 
بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، 
بانك ها و. . . اس��ت ك��ه كمك مال��ي از منابع 
بودجه عمومي به اين بخش ه��ا براي پرداخت 
تعهداتشان ساالنه  حدود 50 هزار ميليارد تومان 
اس��ت، البته دولت صدها هزار ميليارد تومان به 

صندوق هاي بازنشستگي نيز بدهكار است. 
  هزين�ه ضع�ف عملك�رد صندوق هاي 

بازنشستگي را كل مردم مي دهند
مقدم��ه فوق از اين رو مطرح ش��د ك��ه بگوييم 
ضع��ف عملك��رد مدي��ران صندوق ه��ا نه تنها 
مش��تركان و ذي نفعان آنها را تحت تأثير منفي 
قرار مي دهد، بلكه كل اقتصاد ايران و مردم را نيز 
از ناحيه ضعف عملكرد شركت هايشان در اقتصاد 
مورد آس��يب قرار مي دهد، اين در حالي اس��ت 
كه در اغلب كش��ورهاي دنيا ني��ز بخش بزرگي 
از اقتصاد در اختيار صندوق هاي بازنشس��تگي 
اس��ت، اما در ايران اي��ن صندوق ها بر اس��اس 
غفلت هايي مورد آسيب از ناحيه سياسيون قرار 
گرفته است كه گويا وزير جديد كار تالش دارد 
با شفاف سازي، حوزه مديريت و منابع انساني و 
انتصابات را در صندوق هاي بازنشستگي تابعه اش 

تقويت كند. 
  چال�ش در ح�وزه س�رمايه گ�ذاري 

صندوق هاي بازنشستگي 
بازدهي پايين س��رمايه گذاري در ش��ركت ها و 
سهام شركت ها، مداخله هاي بيروني، استراتژي 
اشتباه خروج از بنگاهداري، عرضه سهام و فروش 
دارايي هاي ارزنده به ثمن بخس، ضعف شفافيت 
در تهيه صورت هاي مالي و گزارش دهي مستمر، 
تجميع نش��دن حس��اب هاي بانكي ش��ركت ها 

در بانك هايي كه صندوق ها در آن س��هم دارند 
به جهت بررس��ي دخل و خرج ها، به كارگيري 
مديران غي��ر اقتصادي و سياس��ي عضو احزاب 
حامي دولت ها در ش��ركت هاي اقتصادي، عدم 
به كارگيري نيروي انساني متعهد و متخصص و 
دلسوز درون شركت ها براي پست هاي مديريتي، 
به كارگيري افراد بازنشس��ته و گاهي چند شغله 
در پست هاي مديريتي، شكل گيري گعده هاي 
سوء اس��تفاده گر حرفه اي در س��اختار شركتي 
برخ��ي از صندوق ها، تورم بي��ش از حد نيروي 
انس��اني در بخش حراس��ت و روابط عمومي و 
حقوقي صندوق ه��ا و. . . از جمله آس��يب هايي 
هستند كه حوزه س��رمايه گذاري صندوق هاي 
بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي 

و... با آن دست و پنجه نرم مي كند. 
  دستور اول وزير زلزله به پا كرد

در گام ابتدايي هر چند وزير جديد كار دس��تور 
شفاف سازي در حوزه تركيب هيئت مديره ها ي 
صندوق هاي بازنشس��تگي تابع��ه اش را صادر 
كرده است، اما ليست هاي منتشره داراي اشكال 
اس��ت كه اين خود قابل نقد اس��ت، زيرا ساختار 
اداري اي��ن صندوق ه��ا ماهانه صده��ا ميليارد 
تومان هزينه جاري و حقوق و دستمزد دارد كه 
مشخص نيس��ت با اخذ چنين هزينه اي چرا در 
انجام كوچك ترين كار در جهت شفاف س��ازي 
كوتاه��ي به عم��ل آورده اند يا اينك��ه اعتقادي 
به ش��فافيت وج��ود ن��دارد و كارش��كني هاي 
سيس��تماتيكي در اين رابطه وج��ود دارد، كما 
اينكه صندوق بازنشس��تگي كش��وري ساليان 
سال است كه وعده شفاف سازي در شركت ها را 

داده است، اما خبري نيست كه نيست. 
  در واگذاري دارايي زرنگ 

در شفاف سازي تنبل 
نكته جالب در وزارت كار و صندوق بازنشس��تگي 
كشوري آن است كه وقتي قرار بر خصوصي سازي 
و واگذاري دارايي ها و بس��ياري شركت ها مي شود 
به يكباره مي بينيم كه با اش��تياق و س��رعت عمل 
خيره كننده اي تمامي كارهاي خصوصي سازي در 
بورس و فرابورس و خارج از بورس انجام مي پذيرد 
كه اين گونه تناقض ها اين پرسش را مطرح مي كند 
كه در صندوق بازنشستگي كشوري چه مي گذرد؟

  تغييرات در راه است
در اين ميان، به نظر مي رسد بسياري از مديران 
وزارت كار طب��ق قان��ون من��ع ب��ه كارگيري 
بازنشش��تگان بايد از اين وزارتخانه خارج شوند 
كه جمشيد تقي زاده، رئيس صندوق بازنشستگي 
كشوري با س��بقه مديريت در ورزش، به همراه 
اعضاي هيئت مديره صندوق و بسياري از مديران 

س��ازمان تأمين اجتماعي و شس��تا و همچنين 
مديران س��اختاري وزارتخانه در معرض خروج 
از اي��ن حوزه كاري ق��رار دارند، گرچه ش��نيده 
شده است كه اين افراد نهايت سعي خود را براي 

ابقا دارند، اما قانون الزم االجراست. 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان و همچنين 
اقدام ش��ريعتمداري براي شفاف سازي تركيب 
هيئت مديره بنگاه ها و به طور مشخص مديران 
سياسي كه بنا بر سفارش در شركت ها به شكل 
رانتي ورود كرده اند و مديران دوش��غله و چند 
ش��غله زلزله اي را در وزارت كار ب��ه راه انداخته 
است كه بايد نيروي هاي انساني دلسوز و خدوم 
وزارت كار، ذي نفعان و رسانه ها به دقت تحوالت 
را رصد و گزارش كنند تا نتيجه تغيير و تحوالت 
در اين برهه زماني در وزارت كار مثبت باش��د و 
اين وزارتخانه واقعاً وزارتخانه كار و تالش شود. 

در همين رابطه خبرگزاري مهر اقدام به انتشار 
ليستي كرده است. 

ضرب االجل »اج��راي قانون منع ب��ه كارگيري 
بازنشستگان« 2۶ آبان ماه به پايان مي رسد و پس 
از اين تاريخ حضور بازنشستگان در دستگاه هاي 
اجراي��ي به معن��اي دخ��ل و تص��رف در اموال 
عمومي است. در اين راس��تا گزارشاتي از ليست 
بازنشستگان در دس��تگاه هاي مختلف از سوي 
منابع رسمي به فراكس��يون جوانان مجلس كه 

مجري اصلي اين طرح است، ارسال شده است. 
اسامي تعدادي از مشاوران و مديران وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماع��ي و س��ازمان هاي تابعه كه بر 
اساس س��از و كار جديد بايد بازنشسته شوند، به 

شرح زير است:

۱. س��يدمحمود اكرم؛ مدير كل بودجه 2. خليل 
حنيف؛ مدير كل امور اس��تان ها ۳. كريم ياوري؛ 
مدير كل حماي��ت از مش��اغل و بيم��ه بيكاري 
۴.محمدرض��ا كاويان��ي؛ مش��اور وزي��ر و رئيس 
مركز فناوري اطالعات و تح��ول اداري 5. عباس 
مجتهدزاده؛ مش��اور وزير و رئيس مركز حراست 
۶. نعمت اله ميرفالح نصي��ري؛ رئيس مركز آمار و 
اطالعات راهبردي ۷. محمدرضا سپهري؛ رئيس 
مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ۸.محمدرضا واعظ 
مهدوي؛ مدير عامل صندوق بيمه روس��تاييان و 
عشاير ۹. جمش��يد تقي زاده؛ مدير عامل صندوق 
بازنشستگي كشوري ۱0. حميد كالنتري؛ معاون 
امور تعاون  ۱۱. محمد امين سازگارنژاد؛ معاون امور 
مجلس حقوقي و استان ها ۱2. احمد مشيريان؛ 
مع��اون رواب��ط كار ۱۳. محمد ميراب��ي؛ رئيس 
مركز بس��يج ۱۴. ش��يخ عبدالرحيم شهسواري؛ 
مشاور فرهنگي وزير ۱5. بايزيد مردوخي؛ مشاور 
امور سياستگذاري و توس��عه وزير ۱۶. ابوالقاسم 
س��رحدي زاده؛ مش��اور وزير ۱۷.محسن سرخو؛ 
مش��اور وزير و عضو هيئت مديره سازمان تأمين 
اجتماعي ۱۸. س��يدعلي اكبر طاهايي؛ مش��اور و 
بازرس ويژه وزي��ر ۱۹. منوچهر يزداني؛ مش��اور 
وزير در ام��ور تعاون 20. مه��دي كاظمي؛ معاون  
مركز حراست 2۱.مسعود كاظم زاده؛ معاون دفتر 
وزارتي 22. محمد اكبرنيا؛ مدير كل هدايت نيروي 
كار و كاريابي ها 2۳. مل��ك محمد نجفي؛ رئيس 
مؤسس��ه علمي -كارب��ردي بهزيس��تي و تأمين 
اجتماعي 2۴.احمد ميدري؛ معاون رفاه اجتماعي 
25.مرتضي لطفي؛ مدير عامل شس��تا و دهها نفر 

ديگر در سازمان ها شركت هاي وابسته. 
البته ب��ه دليل آنكه طي س��ال ها شفاف س��ازي 
رسانه اي مناسبي روي مجموعه هاي تابعه وزارت 
كار نبوده است، قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
و همچنين انتشار ليس��ت اعضاي هيئت مديره 
صندوق ه��ا و هلدينگ ها و ش��ركت هاي تابعه تا 
مدت ها در رسانه ها خبر ساز خواهد بود. به اعتقاد 
كارشناسان اگر وزير جديد عملكرد خوبي از خود 
در اين وزارتخانه بر جاي بگذارد، به نوعي مي تواند 
كاستي ها را در دوره وزارتش در وزارت صمت در 

وزارتخانه كار جبران كند.
  اداره شركت ها از راه دور

در ليستي كه روي وب سايت وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي منتشر شده، اسامي چهره هاي سياسي و 
شناخته شده،  از نمايندگان پيشين مجلس گرفته 
تا فعاالن سياسي و حتي گاه فرزندان آنان به چشم 
مي خورد كه ش��ايد اين افراد بر اساس شايستگي 
انتخاب شده باشند و س��فارش و پارتي و آقا زادگي 
و سياس��ي كاري در انتصاب ها راه نداش��ته باشد. 
دكتر سيد طه هاشمي، س��فير ايران در واتيكان و 
عضو هيئت مديره شركت س��رمايه گذاري دارويي 
تأمين،گويا از راه دور در حال هدايت تصميم گيري 
اله بداشتي،  فعال  و هدايت ش��ركت اس��ت.  سعيد 
سياس��ي اصالح طلب نيز ديگر فردي اس��ت كه از 
اعضاي هيئت مديره كارخانجات پارس الكتريك 
يكي ديگر از شركت هاي تابعه شس��تا يا صندوق 

بازنشستگي كشوري به شمار مي رود. 
همچنين نعمت اهلل ايزدي، س��فير سابق ايران در 
اواخر دهه ۶0 در شوروي سابق، رئيس هيئت مديره 

صندوق بازنشستگي كشوري است. 
در ادامه گزارش اسامي برخي از اين افراد و شركتي 

كه عضو هيئت مديره آن هستند، آمده است:
منص��ور حقيقت پور، نايب رئي��س هيئت مديره 
هلدين��گ صباانرژي؛ نوذر ش��يفعي، عضو هيئت 
مديره شركت صنايع ش��ير؛مهدي وكيلي، عضو 
هيئت مديره ش��ركت خدمات پشتيبان صندوق 
بازنشستگي كشوري؛ كمال الدين پيرموذن،  عضو 
هيئ��ت مديره صندوق بازنشس��تگي كش��وري؛  
سيداحمدرضا دستغيب،  عضو هيئت مديره شركت 
پشم شيشه ايران؛ داريوش قنبري، عضو هيئت مديره 
شركت پتروشيمي ايالم؛ احمد محمود رباطي، عضو 
هيئت مديره ش��ركت پتروش��يمي فرآورد قشم؛ 
روب��رت بگلريان، عض��و هيئ��ت مديره ش��ركت 
پتروشيمي شيمي بافت؛هادي وكيلي، عضو هيئت 

مديره شركت پتروشيمي دوده صنعت پارس.

وحید حاجی پور

 بهره برداري تبلیغاتی 
از یک معافیت اجباری

بهره ب��رداري جالب رس��انه هاي دولتي از معافيت هش��ت كش��ور از 
تحريم هاي ايران، با اين رويكرد كه چنين رويكردي حاصل ديپلماسي 
فعال نفتي ايران است، چند روزي است كه سعي دارد همه چيز را به سود 
وزارت نفت به پايان ببرد، در حالي كه اصل اين معافيت ها اصوالً ارتباطي 

به وزارت نفت و ديپلماسي اين وزارتخانه ندارد. 
در حالت كل��ي وزارت نفت در حوزه ديپلماس��ي نفت��ي، به جز چند 
نامه نگاري با رئيس اوپك فعاليت ديگري نداشته است و مديران اين 
وزارتخانه برخالف امريكايي ها كه از همه توان خود براي تحريم نفت 
ايران اس��تفاده كردند، در اتاق هاي خود نشس��تند و به آينده چشم 

دوختند. 
موضوع معافيت هاي امريكا به تحريم هاي ايران گرچه نشانه روشني 
از شكست امريكا در توفيق آني اين كش��ور در تحريم ايران است،  اما 
نبايد فراموش كرد كه تغيير استراتژي امريكا، محصول خام انديشي و 
بلند پروازي هاي مشاوران تندروي ترامپ به ويژه جان بولتون مشاور 
امنيت ملي كاخ سفيد اس��ت كه طي يك سال گذش��ته چالش هاي 
بس��ياري را با وزارت خزان��ه داري امريكا داش��ته اند. اص��والً وزارت 
خزانه داري با توجه به تجربيات سه دهه اخير در تحريم هاي اقتصادي، 
راهبردهاي واقع گرايانه تري را به نسبت سياس��يون دارد و بر همين 
اساس، هوش��مندانه ترين تحريم ها عليه جمهوري اسالمي ايران در 

دوره پيش شكل گرفت. 
امريكايي ها از تحريم صدام در سال ۱۹۹۱ درس هاي بسياري گرفته 
بودند كه مهم ترين آن، اين بود كه تحريم ها بايد مرحله به مرحله اجرايي 
شود تا داراي تأثيرات عميق تر باشد. در تحريم عراق، تحريم ها به حدي 
س��ريع بود كه به سقف خود رس��يد و بعد از دو س��ال از اجرايي شدن 
تحريم ها، نقطه »سر شدگي« تحريم ها براي عراق پديدار شد، بنابراين 
تغييري در رفتار سياس��ي صدام به وجود نيامد تا نهايت كار به حمله 
نظامي ختم شود. طرحي كه امريكا براي عراق اطو زده بود، به شكست 
انجاميد و موجب تغيير تاكتيكی وزارت خزانه داري ش��د. در تاكتيك 
جديد و در قبال ايران، تحريم ها به ص��ورت مرحله اي به اجرا درآمد تا 

تأثير تحريم ها براي مردم كشور قابل درك باشد. 
اين رويكرد دولت اوباما در دولت ترامپ فراموش شد و همين موضوع 
موجب اختالف جدي ميان وزارت خزانه داري اين كش��ور با مشاوران 
ترامپ و وزارت امور خارجه اين كش��ور شد. ش��تابزدگي امريكا براي 
تحريم نفت ايران و اعالم اين مهم كه ص��ادرات نفت ايران در تاريخ ۴ 
نوامبر 20۱۸ به صفر خواهد رسيد، نشان دهنده كنار گذاشتن وزارت 

خزانه داري امريكا از اعالم تحريم هاي جديد است. 
چنين موضوعي از روز نخس��ت مطرح ش��دنش، توس��ط بسياري از 
كارشناسان بازار نفت يك ش��وخي قلمداد ش��د و همه پيش بيني ها 
حكايت از آن داش��ت كه امريكا شكس��ت تلخي را تجربه خواهد كرد. 
رئيس جمه��ور امريكا ب��راي تحقق هدف خود به عربس��تان و س��اير 
كشورهاي نفتي خاورميانه فشارهاي بس��ياري وارد كرد تا با افزايش 
توليد نفت خود، جاي ايران را در بازارها پر كنند به طوري كه توئيت هاي 

وي، رنگ تهديد به خود گرفت. 
با اين وجود و همه دوپينگ هاي صورت گرفته، عربستان رسماً اعالم 
كرد نمي تواند توليدي داشته باشد كه كمبود نفت ايران را جبران كند 
و در مرحله بعد، ساير كش��ورهاي نفتي با كاهش توليد مواجه شدند. 
رشته توئيت هاي ترامپ و ارسال سيگنال هاي مختلف درباره ناتواني 
توليدكنندگان براي افزايش توليد، منجر به افزايش بهاي نفت شد كه 
همين موضوع، قيمت سوخت را در امريكا با افزايش مواجه كرد. افزايش 
قيمت سوخت در اين كشور يك موضوع بسيار حياتي است، امريكايي ها 
ذاتاً پرمصرف هستند، به ويژه در بخش سوخت و افزايش بهاي بنزين و 
گازوئيل، همواره يك موضوع چالش برانگيز در اياالت متحده بوده است. 
در چنين ش��رايطي و با توجه به انتخابات مجلس نمايندگان و س��نا، 
عده اي معتقدند اعطاي معافيت تحريمي به برخي كشورها، مقصودي 
جز كاهش قيمت نفت و بهاي س��وخت در امريكا نداش��ته باشد، كما 
اينكه وزير نفت جمهوري اس��المي ايران نيز به صورت رسمي چنين 

تحليلي ارائه داد. 
گرچه اين تحليل هم مي تواند درست باشد، اما همه ماجرا نيست؛ 
نظام تحريم ها بسيار پيچيده و چند اليه است و عقب نشيني امروز 
امريكا، نه فقط به دليل كنترل قيمت س��وخت و ديپلماسي نفتي 
ايران است، بلكه بازگشت به تحريم هاي مرحله اي است كه وزارت 
خزانه داري امريكا روي آن تأكيد دارد. ساده  انگارانه است قبول كنيم 
ديپلماسي نفتي ايران عامل شكست تحريم هاي امريكاست، زيرا نه 
ديپلماسي نفتي وجود دارد و نه امريكا به طور كامل عقب نشسته 
است. تصميم سازان داخلي نبايد در معافيت اعطا شده به كشورهاي 
مختلف ب��ه خواب ف��رو بروند، اين ت��ازه آغاز راه اس��ت و روزهاي 
سخت تري در پيش اس��ت، امريكا تغيير تاكتيك داده است و تنها 
اميدواري كه مي توان به آن دل بست، اين است كه اختالفات داخلي 

امريكا درباره مكانيزم تحريم ها، تشديد شود. 
ماجراي سوئيفت و اختالف جدي وزارت خزانه داري و ساير نهادهاي 
امريكايي هنوز هم در محافل داخلي اين كشور محل بحث است؛ وزارت 
خزانه داري خواستار عدم تحريم سوئيفت ايران است درست برعكس 
وزارت امورخارجه كه همچون گاوي وحشي در چيني فروشي، به خرد 
كردن دستاوردهاي س��ال هاي گذش��ته وزارت خزانه داري مشغول 
اس��ت. حاالدر اين ميان، چه ارتباطي ميان ديپلماس��ي نفتي ايران و 
معافيت هاي در نظر گرفته شده وجود دارد، براي كساني كه به نظام 

تحريم ها آشنا هستند، نامفهوم است.

 معاون وزير كشاورزي اعالم كرد
تصویب قیمت گوشت مرغ در آینده نزدیک

در حال�ي كه قيمت گوش�ت م�رغ رو ب�ه افزايش اس�ت و برخي 
اتحاديه هاي بخش خصوصي قيمت آن را تا كيلويي ۱۱ هزار تومان 
هم اع�الم كرده اند، مع�اون وزير جهاد كش�اورزي ضمن تكذيب 
اين نرخ اعالم كرد كه قيمت گوش�ت مرغ هم اكنون باال نيست و 
به زودي نرخ مصوب آن از سوي س�تاد تنظيم بازار ابالغ مي شود. 
به گزارش »ايسنا«، قيمت گوشت مرغ در هفته هاي اخير روند صعودي 
به خود گرفته و بر اس��اس آخرين آمارهاي رس��مي بانك مركزي نيز 
افزايش قيم��ت اين محص��ول پروتئيني همچنان ادام��ه دارد؛ چراكه 
متوسط قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم گوشت مرغ در هفته منتهي به 
۱۱ آبان ماه امسال، ۹۶۷5 تومان بوده است كه نسبت به هفته قبل از اين 
بررسي ۳/ ۳ درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۱/۹ درصد و نسبت به 
هفته مشابه سال قبل ۳۷/۱ درصد افزايش قيمت داشته است. البته روز 
گذشته مهدي يوسف خاني - رئيس اتحاديه پرنده و ماهي - در اين باره 
اعالم كرد كه قيمت گوشت مرغ به بيش از كيلويي ۱۱ هزار تومان هم 
رسيده است، اما مرتضي رضايي - معاون وزير جهاد كشاورزي در امور 
دام - ضمن رد وجود چني��ن قيمت هايي در بازار، به »ايس��نا« گفت: 
قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ به طور متوسط در كشور حدود ۹۷00 
تومان و كمتر از كيلويي ۱0 هزار تومان است و چنين قيمت هايي كه 

اعالم مي شود، صحت ندارد. 
وي با بيان اينكه قيمت هاي كنوني با توج��ه به افزايش هزينه هاي 
توليد مرغداران غيرمنطقي و گران نيس��ت، اف��زود: به زودي نرخ 
مصوب هر كيلوگرم گوشت مرغ از سوي ستاد تنظيم بازار نهايي و 
ابالغ مي شود كه بيشتر از قيمت هاي رسمي و محاسبه شده كنوني 

در بازار نخواهد بود. 
رضايي تأكيد كرد كه هم اكنون بيش از ۱05 ميليون قطعه جوجه ريزي 
در كشور انجام شده كه بيشتر از ماه هاي گذشته است و هيچ كمبودي 

در توليد و عرضه گوشت مرغ وجود ندارد. 
........................................................................................................................

 700 هزار خانوار شهري و روستایي
در آستانه گازدار شدن

طرح جامع گازرس�اني ب�ه ۷00 هزار خانوار ش�هري و روس�تايي 
اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان در حال�ي در انتظار بررس�ي و 
تصويب اس�ت كه طبق قول مديرعامل ش�ركت ملي گاز ايران به 
رئيس جمهور و وزير نفت تا پايان س�ال ۱۳۹۸ همه روس�تاهايي 
كه امكان گازرس�اني به آنها وجود دارد، گازرس�اني خواهند شد. 
به گزارش »ايس��نا«، يكي از اهداف وزارت نف��ت در دولت دوازدهم، 
اتمام طرح هاي گازرساني به شهرها و روستاها بوده و طبق آمار اعالم 
شده قرار اس��ت تا پايان دولت دوازدهم ۹۶ درصد جمعيت كشور از 
گاز استفاده كنند. در اين ميان گازرساني به سيستان و بلوچستان از 
اهميت ويژه اي برخوردار بود كه قدم نخست آن در اواخر سال ۱۳۹5 
برداشته و مشعل گاز اين استان در دهم اسفندماه اين سال با حضور 

رئيس جمهور روشن شد. 
شركت ملي گاز اعالم كرده بود اگر همه چيز آماده باشد، طي سه سال 
همه نقاط زاهدان گازدار مي ش��وند. در اين راستا، طرح گازرساني به 
استان سيستان و بلوچستان در س��فر فروردين ۹۷ رئيس جمهور به 
اين استان با هدف گازرس��اني به ۳00 هزار خانوار شهري و روستايي 
در شهرس��تان هاي ايرانش��هر، زاهدان، چابهار، خاش، زابل و كنارك 

تصويب شد. 
محل تأمين اعتبار اين مصوبه، اجراي بند »ق« تبصره 2 قانون بودجه 

سال ۹۳ به همراه اعتبار يك ميليارد و ۸00 ميليون دالري بود. 
اين طرح اواخر س��ال ۹۶ و اوايل امس��ال بازنگري شد و سرانجام، 
طرح جامع گازرس��اني با هدف گازرس��اني به ۷00 ه��زار خانوار 
ش��هري و روس��تايي، صنايع و واحدهاي توليدي تا پايان س��ال 
۱۴0۱، با س��قف اعتبار 2 ميليارد و 500 ميلي��ون دالر اكنون در 
مرحله تصويب و بررسي قرار دارد. طول ش��بكه گاز مورد نياز در 
سطح استان ۴000 كيلومتر اس��ت و طبق آخرين اخبار تاكنون 
۱050كيلومتر شبكه گاز در استان احداث شده است كه بر اساس 
آن دو شهر زاهدان و ايرانشهر و چهار روستا از نعمت گاز بهره مند 
شده اند. تعداد خانوار شهري بهره مند از گاز 22 هزار و ۶۴۴ خانوار 
و تعداد خانوار روس��تايي بهره مند از گاز ۴۷۱ خانوار است. بر اين 
اساس، ۶/۷ درصد خانوار شهري و0/۱۳ درصد خانوار روستايي از 
گاز استفاده مي كنند. تاكنون فقط شهرهاي زاهدان و ايرانشهر با 
بهره مندي از گاز خط هفتم سراسري )عسلويه - جنوب - جنوب 

شرق( گازرساني شده اند.
........................................................................................................................

 تعیین تكلیف افزایش قیمت خودرو 
در جلسه كمیسیون صنایع مجلس

اتم�ام  از  عض�و كميس�يون صناي�ع مجل�س گف�ت: بع�د 
تعطي�الت مجلس، اي�ن كميس�يون ب�ا برگ�زاري جلس�ه اي 
نظ�رات موافق�ان و مخالف�ان افزاي�ش قيم�ت خ�ودرو را 
بررس�ي مي كن�د و در نهاي�ت ب�ه جمع بن�دي خواه�د رس�يد. 
سعيد باستاني در گفت و گو با »تسنيم«، با اشاره به درخواست 
خودروسازان براي افزايش قيمت ها اظهار داشت: افزايش قيمت 
مواد اوليه و نوس��انات نرخ ارز عاملي ش��ده كه اين درخواس��ت 

مطرح شود. 
وي با بيان اينكه در ط��ول چند ماه اخير قرار بود كميس��يون صنايع 
مجلس به صورت جدي موضوع افزايش قيمت خودرو را بررسي كند، 
 افزود: با تأخيرهاي متعدد قرار شده موضوع افزايش قيمت خودرو در 
اولين جلسه كميس��يون صنايع مجلس با حضور وزير صنعت بررسي 
ش��ود. اين عضو كميس��يون صنايع مجلس تصريح كرد: هفته آينده 
تعطيالت مجلس به اتمام مي رسد و با برگزاري جلسه، نظرات موافقان 
و مخالفان افزايش قيمت خودرو را بررس��ي مي كني��م و در نهايت به 

جمع بندي خواهيم رسيد. 
........................................................................................................................

ایران ایر به رغم تحریم ها مشكلي براي 
تأمین سوخت ندارد

مديرعامل هواپيمايي جمهوري اس�المي ايران ب�ا بيان اينكه در 
ليس�ت تحريم امريكا هواپيماهاي زمينگير پنج دهه پيش وجود 
دارد، گف�ت: ناوگان ايران مش�كلي ب�راي تأمين س�وخت ندارد. 
فرزان��ه ش��رفبافي در گفت وگ��و با »تس��نيم« در خص��وص تحريم 
هواپيماهاي اين شركت از سوي امريكا اظهار كرد: امريكايي ها حدود 
۶5 فروند از هواپيماهاي ايران اير را تحريم كرده اند كه بخشي از اين 
هواپيماها سال هاس��ت زمينگير شده اس��ت. وي در خصوص تأمين 
س��وخت ناوگان ايران اير در پروازهاي خارجي گفت: خوشبختانه در 

اين زمينه ناوگان هما هيچ مشكلي ندارد. 
شرفبافي درباره تأثير تغيير وزير راه و شهرسازي بر سياست هاي 
اين ش��ركت اظهار ك��رد: ب��راي هواپيمايي جمهوري اس��المي 
ايران برنامه اس��تراتژيك سه س��اله داريم، بر اين اس��اس اهداف 
طوالني مدت برنامه ريزي ش��ده و اصالح فرآيندهاي مالي، اصالح 
س��اختار س��ازماني، اصالح هزينه �� درآمدهاي هما و چگونگي 
خصوصي سازي هما در دس��تور كار قرار دارد. وي گفت: معتقديم 
وزير جديد راه و شهرسازي همسوي سياست هاي كالن دولت تدبير 

و اميد است و همين مسير را ادامه مي دهد.

 خودكفایي ۹0 درصدي
در ساخت نیروگاه

مدي�ركل دفت�ر پش�تيباني فن�ي و نظ�ارت ب�ر توليد ش�ركت 
تولي�د ني�روي ب�رق حرارت�ي از خودكفاي�ي ۹0 درص�دي 
كش�ور در زمين�ه س�اخت قطع�ات نيروگاه�ي خب�ر داد. 
به گزارش وزارت نيرو، غالمرضا مهرداد با اش��اره ب��ه خودكفايي ۹0 
درصدي كشور در زمينه ساخت قطعات نيروگاهي، عنوان كرد:  طي 
چهار دهه اخير تعداد مشتركان خانگي ۱0 برابر شده است و از حدود 
2/۸ ميليون به حدود 2۸ ميليون رسيده و مصرف سرانه هم مشترك 
نيز تقريباً دو برابر شده اس��ت. اين اعداد و ارقام حاكي از آن است كه 
صنعت برق به چه ميزان در رفاه و آسايش مردم حائز اهميت بوده و تا 

چه اندازه توسعه پيدا كرده است. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا كشور ما توانايي خودكفايي صد  درصدي 
ساخت قطعات و تجهيزات نيروگاهي را داراست، بيان كرد: ما در حال 
حاضر در ح��ال حركت به س��مت خودكفاي��ي كام��ل در اين عرصه 

هستيم. 
مديركل دفتر پش��تيباني فني و نظارت بر توليد شركت توليد نيروي 
برق حرارتي يادآور شد: پيش از اين در بخش بهره برداري، تعميرات و 
نگهداري نيز دهه ها قبل به طور كامل در اين بخش خودكفا شده ايم 
و در حال حاضر تمامي نيروگاه هاي ما به هيچ عنوان نيازي به نيروي 
خارجي ندارن��د و در زمينه بهره برداري، تعمي��رات و نگهداري كاماًل 
خودكفا شده ايم. مهرداد افزود: همچنين در زمينه تعميرات اساسي 
نيروگاه ها نيز كه فعاليت بس��يار مهمي اس��ت به ط��ور كامل بي نياز 
ش��ده ايم و هم اكنون تعميرات اساس��ي تمامي نيروگاه هاي حرارتي 

توسط نيروهاي داخلي انجام مي شود.

 زلزله شفاف سازي و تغییر و تحول در وزارت كار 
از رؤیا تا واقعیت

فراكسيون جوانان مجلس فهرست ۲5 مدير بازنشسته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را منتشر كرد

رئيس هيئ�ت مدي�ره انجمن س�نگ ايران 
از راه ان�دازي دو كارخان�ه تولي�د كاغ�ذ از 
پسماند معادن س�نگ خبر داد و دهه آينده 
را دهه كاغذهاي�ي از جنس س�نگ خواند. 
به گزارش »ايس��نا«، انجمن سنگ ايران سال 
گذش��ته طرحي مبني بر اس��تفاده از پسماند 
معادن س��نگ و كارخانه هاي س��نگ بري در 
توليد مبلم��ان و كفپوش ش��هري و همچنين 
ساخت كاغذ ارائه كرد كه عملي شدن آن عالوه 
بر زيبايي بخشي به ش��هر، تعداد قابل توجهي 

شغل نيز ايجاد خواهد كرد. 
از طرف ديگر ورود پس��ماند معادن س��نگ به 
طبيعت باعث آلودگي آب و خاك مي شود كه 
تبديل اين ضايعات به محصول اين آلودگي را 

رفع خواهد كرد. 
در اين باره ابوالقاسم ش��فيعي - رئيس هيئت 
مديره انجمن س��نگ اي��ران - در گفت وگو با 

»ايس��نا«، از راه اندازي دو كارخانه توليد كاغذ 
از پس��ماند معادن س��نگ در يزد و تهران خبر 
داد و گفت: در حال حاضر ساخت كاغذ از مواد 
سلولزي و چوب ارزان تر تمام  مي شود و استفاده 
از پسماند معادن سنگ در ساخت كاغذ، هنوز 

اقتصادي نشده است. 
به گفته وي با توجه به اينكه معادن سنگ حاضر 
هس��تند پس��ماند خود را به صورت رايگان در 
اختيار كارخانه هاي س��اخت كاغذ قرار دهند، 
اين كارخانه ها از لحاظ تأمين مواد اوليه مشكلي 
ندارند، اما خريد تكنولوژي تبديل خاك سنگ به 

كاغذ، هنوز اقتصادي نيست. 
شفيعي با بيان اينكه دهه آينده، دهه كاغذهايي 
از جنس سنگ است، اظهار كرد: تكنولوژي هاي 
جديد به تدريج و با توليد انبوه، ارزان  مي شوند 
و امكان اس��تفاده از آن براي طيف وسيع تري 

فراهم خواهد شد.

اينك�ه  بي�ان  ب�ا  رئيس جمه�ور  مع�اون 
زم�ان اج�راي قان�ون من�ع به كارگي�ري 
بازنشس�تگان از ۲۶ آب�ان م�اه اس�ت، گفت: 
دول�ت برنامه ري�زي الزم را ب�راي جايگزيني 
نيروهاي مش�مول قان�ون انجام داده اس�ت. 
جمش��يد انصاري در گفت و گو با خبرنگار مهر 
درباره اقدامات دولت ب��راي اجراي قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان از 2۶ آبان ماه و اينكه 
چه تع��داد از مقامات ش��امل حال اي��ن قانون 
مي ش��وند، اظهار داش��ت: قانون ممنوعيت به 
كارگيري بازنشستگان از سال ۱۳۹5 تصويب 
ش��د و مطابق آن، به كارگيري بازنشس��تگان 
و كس��اني كه بازخريد ش��ده بودن��د در دولت 
و س��اير دس��تگاه ها جز در موارد اس��تثنايي 
كه در قانون مش��خص ش��ده بود، ممنوع شد. 
مع��اون رئيس جمهور ادام��ه داد: در اصالحيه 
قانون من��ع به كار گيري بازنشس��تگان كه در 

تاريخ ۶ شهريورماه امس��ال در مجلس شوراي 
اس��المي تصويب و در تاريخ 2۷ ش��هريور ماه 
توس��ط رئيس جمهور به همه دستگاه ها ابالغ 
ش��د، تبصره يك اين قانون اصالح و ش��رايط 
به كارگيري بازنشس��تگان س��خت تر شد. وي 
گفت: با اص��الح قانون و اج��راي اين اصالحيه 
از 2۶ آبان ماه، 2۱0 نفر در زير مجموعه دولت 
بازنشسته خواهند شد؛ پيشتر اين امكان وجود 
داش��ت تا تمام مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون 
مديريت خدمات كشوري را از بين بازنشستگان 
به كار بگيريم، اما در اين اصالحيه، استانداران، 
س��فرا و معاونين وزرا و تع��دادي از ايثارگران 
حذف ش��دند و نمي توان نيروي بازنشسته در 
اين مسئوليت ها استفاده كرد، براي همين دولت 
برنامه ريزي الزم را ب��راي جايگزيني نيروهاي 
مش��مول انجام داده و حتم��اً در مهلت قانوني 

مقرر اين كار را انجام خواهد داد.

رئيس هيئت مديره انجمن سنگ ايران:

دهه آينده، دهه كاغذهاي سنگي است
 دولت براي جايگزين كردن

۲۱۰ مدير بازنشسته آمادگي كامل دارد

  خبر

رضا   دهشيری  |   جوان

به كارگي�ري  من�ع  قان�ون 
بازنشستگان و همچنين اقدام 
شريعتمداري براي شفاف سازي 
تركيب هيئت مدي�ره بنگاه ها 
و به ط�ور مش�خص مدي�ران 
سياسي كه بنا بر س�فارش در 
شركت ها به شكل رانتي ورود 
كرده اند و مديران دوش�غله و 
چند شغله زلزله اي را در وزارت 
كار به راه انداخته است كه بايد 
نيروي هاي انس�اني دلس�وز و 
خ�دوم وزارت كار، ذي نفع�ان 
و رس�انه ها به دقت تحوالت را 
رصد و گزارش كنن�د تا نتيجه 
تغيير و تح�والت در اين برهه 
زماني در وزارت كار مثبت باشد


