
س�يلوي ش�هيد آذر پيكان )س�يلوي اهواز( با ظرفيت ۳ هزار و 
۲۰۰ تن ذخيره گندم از آثار مل�ي ايران يكي ديگر از كارنامه هاي 
پر ابهام واگ�ذاري س�ازمان خصوصي س�ازي در اي�ن دوره بود 
كه گفت�ه مي ش�ود در س�كوت خب�ري و ثم�ن بخس ب�ه مادر 
فردي واگذار ش�ده ك�ه بنابر ش�نيده ها ممنوع المعامله اس�ت. 
در پی واگذاري سیلوی شهید آذر پیکان )سیلوی اهواز( نمايندگان 
استان خوزستان، در نامه ا ي اعتراضي به سازمان بازرسي كل كشور، 
فسخ اين قرار داد را خواستار شدند. اكنون با گذشت دو ماه از ارسال 
نامه هنوز هیچ پاسخي از دستگاه نظارتي كشور دريافت نکرده اند. 
سازمان خصوصي سازي در واگذاري سال هاي اخیر نشان داده كه 
در برخي واگذاري ها نه قانون را رعايت و نه اهلیت واگذاري را بررسي 

كرده و نه قوانین را !
هپکو اراك، ماشین س��ازي تبريز، پااليش نفت كرمانشاه، كشت و 
صنعت مغان، شركت المهدي و هرمزال و... از جمله اين موارد بوده 
و در آخرين مورد واگذاري ملکي اس��ت كه ثبت ملي شده و نقشي 

استراتژيك را در حوزه كاالهاي اساسي استان خوزستان دارد. 
سیلوي شهید آذر پیکان )سیلوي اهواز( كه در دي ماه سال گذشته 
با تأيید كارشناسان سازمان میراث فرهنگي در فهرست آثار ملي 
ايران به ثبت رس��ید ه بود را در ۲۸ دي ماه به قیمت ناچیز هر متر 
۸۰۰ هزار تومان واگذار كرد. اين سیلو با قدمت ۸۰ سال در ساحل 
غربي رود كارون و در حريم اين رودخانه قرار دارد و محل نگهداري 
و ذخیره سازي غالت و خصوصاً گندم است. استان خوزستان از نظر 
تولید و خريد محصول استراتژيك گندم رتبه نخست را در كشور 
دارد و عالوه بر اين از پتانس��یل مناس��بي در عرصه ذخیره سازي 

گندم در سطح كشور برخوردار است. 
از ويژگي هاي مهم اين سیلو آنست كه به س��ه راه آبي )رود كارون(، 
شوس��ه و راه  آهن دسترس��ي دارد و به عنوان محل صادرات گندم در 
منطقه جنوب كش��ور به كشور هاي همسايه و ارس��ال گندم به تمام 
نقاط ايران از مس��یر ريلي حائز اهمیت فراوان اس��ت. فرم بنا و شیوه 
قرارگیري آن در ساحل و چشم انداز زيباي كارون به خصوص اتصال 
آن به برجي كه در آب رودخانه احداث شده، به عنوان يك نماد شهري 
يکي از جاذبه هاي تاريخي اين شهر محسوب مي شود. اكنون مسئوالن 

سازمان خصوصي سازي با هماهنگي وزات جهادكشاورزي اين بناي 
تاريخي و ملي را به قیمت بس��یار ارزان و ناچیزي به بخش خصوصي 
واگذار كرد ه اند. گفته مي شود خريدار پشت صحنه اين سیلو پرونده 
قضايي دارد و اجازه انجام هیچ معامله اي را ندارد و لذا سند آن به نام 

مادرش )ن- خ( به ثبت رسیده است. 
به گفته صاحبنظران اين س��یلو از طريق ريل به تم��ام نقاط ايران 
دسترس��ي دارد و زمستان س��ال گذش��ته كه راه هاي ارتباطي با 
ش��هرهاي اراك، خرم آباد و درود بس��ته ش��ده بود، از طريق ريل 
گندم موردنیاز اين شهر ها ارسال شد. همچنین در زمان اعتصاب 
كامیونداران نیز استان خوزستان به راحتي توانست گندم موردنیاز 
شهر ها و استان هاي مختلف كشور را تأمین كند. اين سیلو با وسعت 
۵۰ هزار متر )۵ هکتار ( در حالي به قیمت متري ۸۰۰ هزار تومان 

به بخش خصوصي واگذار شده كه قیمت زمین باير در محدوده اين 
سیلو حداقل يك میلیون تومان است. 

   تغيير كاربري سيلو بعد از ۶ سال 
دلسوزان اس��تان خوزس��تان كه نگران تغییر كاربري اين سیلوي 
ارزشمند هس��تند، معتقدند كه طبق قرار داد خريدار اجازه تغییر 
كاربري ملك را تا شش س��ال ندارد، اما موقعیت جغرافیايي سیلو 
و قرار گرفتن آن در س��احل رودخانه كارون و چشم انداز زيبايش، 
محل مناسبي براي احداث هتل براي گردشگران و توريست هاست و 
ممکن است خريدار بدون منع قانوني بعد از پايان قرارداد با سازمان 
خصوصي سازي از ذخیره سازي گندم خودداري كرده و سیلو را به 
هتل تبديل كند، چراكه تجربه واگذاري ها در قالب اصل ۴۴ حاكي از 
آنست كه اموال دولتي و كارخانجات به غیر متخصصان واگذار و پس 

از مدتي به ويرانه تبديل مي شود. 
اين سیلو كه در ۲۰ بهمن سال گذشته به خريدار تحويل داده شده، 
اكنون تعدادي از كارگرانش را تعديل كرده و بس��یاري از سرپرستان 

خانوار را در استان محروم خوزستان، روانه خانه ها كرده است. 
در پي بروز اين تخلف آشکار چند تن از نمايندگان استان در تاريخ ۲۱ 
اسفندماه نامه اي خطاب به سازمان بازرسي كل كشور ارسال كردند و 
ضمن انتقاد از تخلف صورت گرفته، بازگشت سیلو به دولت و سازمان 
میراث فرهنگي را خواستار شدند، اما با گذشت دو ماه هنوز پاسخي از 

سوي اين سازمان دريافت نکرده اند. 
  وجود انحصار در زنجيره غذايي

9۸ درصد صنايع غذايي كشور در دست بخش خصوصي است، ايجاد 
انحصار و تکمیل زنجیره غذايي در واردات و توزيع نهاده ها، دانه هاي 
روغني و اكنون بزرگ ترين سیلو كشور كه موقعیت خاص و ويژه اي 
دارد، بايد مورد توجه سازمان خصوصي سازي و مسئوالن نهادهاي 
نظارتي قرار گیرد، چراكه فروش اين سیلو با مبلغ بسیار ارزان و اندك 
نه تنها كمکي به دولت نمي كند، بلکه شاهراه اصلي نقل و انتقال گندم 
را از دولت سلب مي كند. ضرورت دارد، سازمان بازرسي كشور و ديوان 
محاسبات كشور كه مسئول اصلي رسیدگي به تخلفات در واگذاري ها 
هستند، هر چه زودتر با پیگیري روند واگذاري اين سیلوي ملي پیش 

از آنکه دير شود، از بروز هر گونه تخلف جلوگیري كنند.

صندوق هاي بازنشستگي هم همانند بانك ها به 
يك دردسر براي اقتصاد ايران تبديل شده اند، 
زيرا به گفته رئيس س�ازمان برنام�ه و بودجه 
س�االنه در حدود 8۰ ه�زار ميلي�ارد تومان به 
صندوق ه�اي بازنشس�تگي از بودجه عمومي 
كش�ور كمك مي ش�ود، تحت چنين شرايطي 
زمان آن رس�يده اس�ت ه�م اي�ن صندوق ها 
ارائه گزارش ه�اي ماهانه را ب�راي تنوير افكار 
عمومي آغاز كنند و هم اينكه رگالتور و ناظري 
بر عملك�رد اي�ن صندوق ها تعيين ش�ود، در 
عين حال رئي�س جديد قوه قضائي�ه معاونتي 
براي نظارت ب�ر آنچ�ه در ح�وزه بنگاهداري 
اي�ن صندوق ه�ا مي گ�ذرد، تعيي�ن كن�د. 
به گزارش »ج��وان«، در اليحه بودجه س��ال 9۸ 
هزينه حقوق و دستمزد كاركنان دولت در حدود 
9۰ هزار میلیارد تومان تعیین ش��ده بود، اين در 
بودجه  حالیست كه به گفته رئیس سازمان برنامه و 
گويا در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاري 
براي كمك به صندوق هاي بازنشستگي از بودجه 
عمومي در نظر گرفته شده اس��ت. در اين میان با 
توجه به جهش توقف ناپذير كمك از بودجه عمومي 
به صندوق هاي بازنشس��تگي به نظر مي رسد اين 
مجموعه هاي مالي و بیمه اي همچون بانك ها در 
اثر كوتاهي در نظارت دچار مش��کالتي ش��ده اند 
كه بار اين مش��کل روي ش��انه هاي ۸۰ میلیون 
ايراني و بودجه عمومي كش��ور افتاده اس��ت. در 
اثر انحرافات ج��دي و گاهي مفاس��د پیچیده در 
برخي از اين صندوق ها و به طور مش��خص حوزه 
س��رمايه گذاري ها و بنگاهداري، بار اصلي جبران 
كسري هاي بودجه چند صد هزار میلیارد توماني 
اين صندوق ها روي شانه هاي بودجه عمومي و در 

اصل مردم افتاده است. 
براي درك بزرگ��ي رقم وابس��تگي صندوق هاي 
بازنشس��تگي چون كش��وري به بودجه عمومي 
بايد عنوان داشت كه صندوق فوق با بیش از يك 

میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشس��ته و مستمري بگیر 
حتي نمي تواند يك ماه از هزينه هاي بیش از ۲هزار 
میلیارد توماني خود را در سال تأمین كند، از اين 
رو ماهانه چندين هزار میلیارد تومان بايد از بودجه 
عمومي كشور به اين صندوق و ساير صندوق هايي 
كه از پرداخت تعهداتشان ناتوانند، پرداخت شود. 

صندوق ها هم عیناً همانند بانك ها با چالش مفاسد 
اقتصادي و سوءاستفاده از منابع تحت اختیار روبه رو 
شده اند كه پاشنه آشیل اين مفاسد همچون بانك ها 
در حوزه سرمايه گذاري ها و بنگاهداري و مطالبات 
و س��وء مديريت و پرداخت هاي گاهي نجومي به 
برخي از مديران و فساد در حوزه معامالت است. 
اين صندوق ها با اين عن��وان كه بايد منابع خود را 
براي تأمین هزينه هاي آتي سرمايه گذاري كنند، 
اق��دام به تأس��یس بنگاه هاي مختل��ف كرده اند، 
به طوري كه داراي هلدينگ ها و شركت هاي شبه 
مادرتخصصي هس��تند كه در بخش هاي مختلف 
داراي سرمايه گذاري هستند، اما وقتي مي بینیم 
برخي از صندوق ها عالوه ب��ر اينکه نمي توانند به 
تعهداتشان در قبال بیمه شدگان عمل كنند، دهها 
شركت ورشکس��ته را نیز در لیس��ت دارايي هاي 
خود دارند، اين سؤال مطرح مي شود كه هدف از 
سرمايه گذاري صندوق ها با پول پرداخت كنندگان 

حق بیمه چه بوده است. 
   مقاومت در برابر شفافيت 

متأس��فانه برخي از صندوق هاي بازنشستگي در 
حوزه شفافیت به شدت دچار عقب ماندگي و گاهي 
مقاومت در برابر شفافیت هستند. در اين میان، با 
وجودي كه صندوق ها در بس��یاري از حوزه هاي 
اقتصادي و استان هاي مختلف داراي بنگاه هستند، 
ام��ا اطالعات چندان��ي از اين صورت ه��اي مالي 
ش��ركت هاي تابعه صندوق هاي بازنشستگي در 
دست نیس��ت و اين حوزه ها نیز دچار فقر خبري 
ش��ديد هس��تند كه در چنین فضايي بي ش��ك 
فساد رش��د و نمو مي كند. از س��وي ديگر، جالب 

اينجاست كه صندوق هايي كه نمي توانند از پس 
پرداخت حقوق يکماه از حقوق مستمري بگیران 
بر بیاين��د، بعضي مواقع در برخي از ش��ركت هاي 
تابعه حقوق ه��اي نجومي پرداخ��ت مي كنند و 
هزينه هاي تبلیغات��ي و ريخ��ت و پاش هاي اين 
صندوق ها و شركت هاي تابعه شان در حوزه ورزش 
و رسانه ها سر به فلك مي زند. امروز بیم آن مي رود 
اگر صندوق ها بخواهند با همین فرمان ادامه بدهند 
و در هر انتخاباتي نیز امکانات شركت هاي تابعه شان 
دچار انحرافات ش��ود تا چند س��ال ديگر بودجه 
عمومي كش��ور به دو  س��ر فصل پرداخت حقوق 
دستمزد كاركنان دولت و كمك به صندوق هاي 

بازنشستگي خالصه شود. 
به نظر مي رسد رئیس محترم قوه قضائیه اگر تصمیم 
ورود جدي به مقوله صندوق هاي بازنشستگي و به 
ويژه آنچه در حوزه شركت هاي تابعه صندوق هاي 
بازنشس��تگي مي گذرد، داشته باش��د، فضا براي 
تداوم سوء اس��تفاده از دارايي هاي بازنشستگان و 
پرداخت كنندگان حق بیمه تنگ تر مي ش��ود، اما 
در عین، نباي��د از شفاف س��ازي و نظارت عمومي 
بر عملکرد صندوق ها غافل ب��ود. از اين رو ديوان 
محاس��بات مجلس شوراي اس��المي و همچنین 
هیئت هاي عامل و رؤساي صندوق هاي بازنشستگي 
و معاونت هاي اقتصادي صندوق ها به سرعت بايد 
گزارش هاي مالي صندوق ها و شركت هاي تابعه و 
گزارش هاي تفريغ و حسابرسي ها را تمام و كمال 
نشر عمومي دهند تا اصالً متوجه شويم صندوق هاي 

بازنشستگي در چه نقطه اي ايستاده اند. 
 ناتواني صندوق ها در مديريت

 زير مجموعه هاي خود 
گفتني اس��ت عادل آذر در بهمن ماه سال 97 در 
رابطه با گزارش تفريغ بودجه س��ال 96 و تشريح 
عملکرد صندوق هاي بازنشس��تگي كش��وري و 
س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ي تصريح ك��رد: اين 
صندوق ها عمدتاً قان��ون ممنوعیت تصدي بیش 

از يك شغل و دريافت حقوق از يك صندوق را اجرا 
نمي كنند و اعضاي هیئت مديره اين صندوق ها به 
طور عمده در چند صندوق مشغول به كار هستند، 
البته پرونده تك تك اين افراد، بررسي و به دادسرا 

ارسال شده است. 
رئیس ديوان محاس��بات تأكید كرد: ۴ هزار و ۱۵۴ 
میلیارد تومان سهم سود سهام بازنشستگي پرداخت 
نش��ده، اين در حالیس��ت كه 9۲ درصد مستمري 
مستمري بگیران اين صندوق ها توسط دولت پرداخت 
مي شود. مانده مطالبات هلدينگ صندوق ها هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان است كه تاكنون وصول نشده است 
و به نظر مي رسد صندوق ها نمي توانند زيرمجموعه 
خود را به درس��تي مديريتي كنند. عادل آذر تصريح 
كرد: شركت شستا با ديوان محاسبات براي بررسي 
صورت هاي مالي همکاري نکرده و به نامه هاي ديوان 
پاس��خ نداده، به همین جهت، اين تخلف از قانون به 

دادسراي ديوان ارسال شده است. 
اش��اره رئیس ديوان محاس��بات به ناتواني برخي 
از صندوق ه��ا در مديريت زير مجموعه هايش��ان 
در شرايطي مطرح مي ش��ود كه اخیراً مديرعامل 
جوان صن��دوق بازنشس��تگي كش��وري، يکي از 
مديران هلدينگ هاي تخصص��ي تابعه خود را به 
دلیل آنچه دريافت حقوق نامتعارف 3۰میلیوني 
گفته مي شود، بركنار كرده است و بر اساس وعده 
تويیتري خود، گويا به زودي قرار است يکي ديگر 
از مدي��ران هلدينگ ها نیز بركنار ش��ود كه افکار 
عمومي منتظرند، ببینند مدير هلدينگ بعدي كه 
قرار است بركنار ش��ود كیست و دلیل بركناريش 
چیست و آيا برخوردها در سطح معرفي اين مديران 
به قوه قضائیه است يا اينکه تخلفات و آسیب رساني 
به دارايي بازنشستگان و مستمري بگیران صندوق 
بازنشستگي كشوري صرفاً با يك بركناري ساده 
مديريت پايان مي يابد. در ادامه بايد عنوان داشت 
كه برخ��ي از بانك ه��اي خصوصي و بس��یاري از 
دالالن از دير باز دور و اطراف مديران صندوق هاي 
بازنشستگي مي گردند تا بتوانند اين افراد را براي 
همکاري و مشاركت راضي كنند، كما اينکه نگاهي 
به س��رمايه گذاري هاي اي��ن صندوق ها از حضور 
جدي آنها در حوزه بانك، خريد و فروش س��هام 
و بس��یاري از حوزه هاي ديگر حکايت دارد. از اين 
رو شفاف س��ازي مس��تمر اين بخش ها مي تواند 
دارايي هاي باقي مان��ده از صندوق ه��ا را از گزند 

سوء استفاده دور بدارد. 
در عین حال، صندوق هاي بازنشستگي هم همانند 
بانك ها با مشکل مطالبات معوق روبه رو هستند كه 
جا دارد نهادهاي نظارتي به موضوع بازپس گیري 
مطالبات شركت هاي تابعه صندوق ها ورود جدي 
داشته باشند، به ويژه آنکه برخي از مديران تصور 
دارند از يك حاشیه امن برخوردارند كه هر خسارتي 
كه بخواهند ب��ه دارايي هاي صندوق ه��ا بزنند و 

شخصي هم نتواند آنها را بازخواست كند. 
در نهايت با توجه به اينکه كمك به صندوق هاي 
بازنشستگي از بودجه عمومي رقمش بسیار كالن 
شده است و تقريباً دو تا س��ه برابر بودجه عمراني 
عملیاتي است، جا دارد در خالل اصالح نظام بانکي 
و بودج��ه اي، اصالحات ج��دي در صندوق هاي 
بازنشس��تگي و به ويژه حوزه هاي سرمايه گذاري 
و بنگاهداري هاي اين صندوق ها اعمال ش��ود تا 
وضعیت اين صندوق ها از اين بدتر نشود و تبعات 
منفي شان بر بودجه، نظام بانکي، ارزش پول ملي و 

بدهي هاي دولت متوقف شود.
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وضعصندوقهايبازنشستگيبدترازبانكهاست

وحید حاجی پور

صندوق هاي بازنشستگي با همين فرمان جلو بروند تا چند سال ديگر نيمی از بودجه عمومي كشور را می بلعند

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

واگذاري مشكوك سيلوي استراتژيك اهواز 
نمايندگان در نامه اي به سازمان بازرسي كل كشور خواستار فسخ قرارداد مشكوك سيلوي شهيد آذر پيكان كه ثبت ملي شده است، شدند

صادرات۶ميليارددالريايرانبهچين
صادرات ايران به چين در چهار ماهه نخست سال جاري ميالدي با افت 
۲۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶ ميليارد دالر رسيد. 
به گزارش تس��نیم، گمرك چین اعالم كرد مبادالت تجاري ايران و چین 
در چهار ماه نخست سال جاري میالدي با افت 3۲ درصدي نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل مواجه شده اس��ت. مبادالت تجاري ايران و چین كه در 
ژانويه تا آوريل ۲۰۱۸ بالغ بر ۱3 میلیارد دالر اعالم ش��ده بود در ژانويه تا 
آوريل سال جاري به ۸/۸ میلیارد دالر كاهش يافته است. صادرات چین به 
ايران و واردات از ايران در اين دوره كاهش داش��ته است. صادرات چین به 
ايران در ژانويه تا آوريل۲۰۱9 با كاهش ۴9 درصدي نسبت به مدت مشابه 
سال قبل مواجه ش��ده و به ۲/۸  میلیارد دالر رسیده است. چین در ژانويه 
تا آوريل سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۵/6 میلیارد دالر كاال به ايران صادر كرده بود. 
ارزش واردات چین از ايران نیز افت زيادي داش��ته است. چین در ژانويه تا 
آوريل ۲۰۱۸ بالغ بر 7/۴ میلیارد دالر كاال از ايران وارد كرده بود كه اين رقم 
با كاهش ۲۰ درصدي در ژانويه تا آوريل امس��ال به 6 میلیارد دالر رسیده 

است. نفت كاالي عمده وارداتي چین از ايران است. 
........................................................................................................................

تسهيالت۲۵۰۰ميلياردتوماني
برايساختمسكندراستانهايسيلزده

براي س�اخت ۳۰ ه�زار واحد مس�كوني در چهار اس�تان س�يل 
زده ۲ ه�زار و 5۰۰ ميلي�ارد توم�ان اعتب�ار تخصي�ص ياف�ت. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازي، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمي با تشريح 
آخرين اقدامات سیل در كشور گفت: بازسازي مناطق سیل زده بالفاصله پس 
از اتمام سیالب آغاز شد. اولويت بازسازي ها واحدهاي تعمیري بودند كه در 
اين رابطه تالش ها در حال انجام اس��ت. براي هر واحد مسکوني يا تجاري 
روستايي يا شهري كه آب وارد آن ش��ده براي تعمیرات ۱۵ میلیون تومان 
وام و ۵میلیون تومان، كمك بالعوض در نظر گرفته ش��ده است كه اگر اين 
مبالغ اعطا و بر تخصیص آن نظارت شود، كار با سرعت پیش مي رود. علیرضا 
تابش از تخصیص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه براي ساخت 
و تعمیر مسکن سیل زدگان از سوي بانك مركزي خبر داد و گفت: با توجه به 
روستاهايي كه آسیب بیشتري ديده اند، اختصاص اين رقم متغیر است كه 
البته اين كار نیز تا زمستان بايد به اتمام برسد، اما به ترتیب به چهار استان 
لرستان، گلستان، مازندران، خوزستان به دلیل اثرات سیالب توجه بیشتري 
شده است. وي با اشاره به اينکه اين اعتبار براي 3۰ هزار واحد احداثي شامل 
۴ هزار واحد شهري و ۲6 هزار واحد روستايي، ۴۰ هزار واحد تعمیري و ۴۲ 
هزار واحد معیشتي كافي است، گفت: سقف تسهیالت براي احداث مسکن 

در شهرها ۵۰ میلیون تومان و در روستا ۴۰ میلیون تومان است. 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمي ادامه داد: اعتبار اختصاص يافته را 
در ۲۱ استان، ۲6۰ شهر و ۵ هزار روستا تقسیم كرده و اولويت را براي 
مناطق مركز سیل گذاشته ايم و در لرستان و خوزستان تمام واحدهاي 
آسیب ديده را تحت پوشش قرار مي دهیم. تابش درباره ارائه تسهیالت 
بالعوض اظهار كرد: سقف وام بالعوض احداث واحدهاي مسکوني در 
شهر ۱۲ میلیون تومان و در روستا ۱۰ میلیون تومان است. همچنین 
سقف وام بالعوض ساختمان هاي تعمیري در شهر و روستا ۵ میلیون 
تومان در نظر گرفته شده و سقف وام بالعوض معیشتي هم ۵ میلیون 
تومان است. سقف وام براي جبران هزينه اسکان موقت در شهرها ۱۲ 
میلیون تومان و در روس��تاها هم 6 میلیون تومان در نظر گرفته شده 
اس��ت. رئیس بنیاد مس��کن انقالب اس��المي همچنین درباره استان 
خوزستان و اقدامات انجام شده در اين اس��تان گفت: ۱۱ هزار و ۲۲9 
واحد در خوزستان نیازمند تعمیر هستند و در مصوبه اخیر در مرحله 

اول اعتبار 7 هزار واحد تأمین و كار بازسازي آنها نیز آغاز شده است. 
........................................................................................................................

دردسرپايانناپذيرنفتآلودهبرايروسيه
از م�اه مي�الدي گذش�ته ص�ادرات نف�ت روس�يه ب�ه اروپ�ا 
ك�ه از طري�ق خ�ط لول�ه انج�ام مي گي�رد ب�ه دلي�ل آلودگ�ي 
نف�ت ب�ه ي�ك م�اده ش�يميايي خطرن�اك ب�راي تجهي�زات 
پااليش�گاهي متوق�ف ش�ده و ب�ا وج�ود تالش ه�اي مس�كو 
مش�كالت پيرامون اين بح�ران كم س�ابقه همچنان ادام�ه دارد. 
رويترز به نقل از منابع آگاه نوشت: امیدها به از سرگیري سريع صادرات 
نفت روسیه از مسیر خط لوله دروژبا پس از اينکه برنامه ها براي پاكسازي 
خط لوله از نفت كثیف به مانع خورد، رنگ باخت. نفت آلوده از طريق خط 
لوله دروژبا كه ظرفیت انتقال روزانه يك میلیون بشکه نفت – معادل يك 
درصد از تقاضاي جهاني براي نفت – را دارد، ارس��ال شده است. روسیه 
دومین صادركننده بزرگ نفت جهان پس از عربستان سعودي است و در 
نتیجه اين بحران، خريد نفت از سوي اروپا حداكثر ۱۰ درصد – معادل 
يك میلیون بش��که در روز – كاهش پیدا كرد و اين مس��ئله ضربه مالي 
سنگیني به مسکو وارد كرده است. روسیه در نتیجه اين بحران روزانه نیم 
میلیارد دالر درآمد نفتي را آن هم در شرايط تحريم هاي امريکا و سال ها 
رشد اقتصادي راكد كه به شدت به اين درآمد نیاز دارد، از دست مي دهد. 
جريان انتقال نفت از خط لوله دروژبا به دلیل سطح باالي آلودگي به كلريد 
ارگانیك كه ماده شیمیايي مورد اس��تفاده براي استخراج نفت سنگین 
است، متوقف مانده است. میزان زياد اين ماده در خطوط لوله نه تنها براي 
تجهیزات پااليشگاهي خطرناك است، بلکه براي افرادي كه در معرض 
آن قرار مي گیرند نیز مضر است و اين ماده در دماي باال گاز سمي تولید 
مي كند كه شبیه گاز مورد اس��تفاده در جنگ جهاني اول است. به گفته 
منابع آگاه، شركت توتال قرار بود س��هم عمده اي از اين نفت آلوده را به 
پااليشگاه لیوناي خود در آلمان منتقل كند و آن را رقیق و فرآوري كند. 
چنین طرحي اجازه مي داد انتقال نفت پاك در اين خط لوله از سر گرفته 
شود، اما هفته گذشته پااليشگاه لیونا با اختالل عمده اي مواجه شد و ناچار 
شد به دلیل خرابي يکي از تجهیزاتش كه ممکن است به دلیل پااليش نفت 

آلوده بوده باشد، فعالیت بسیاري از واحدهاي خود را متوقف كند. 
اين اختالل كه ممکن است حداقل به مدت يك هفته ديگر ادامه پیدا 
كند برنامه تخلیه نفت كثیف را از مسیر خود منحرف كرد. حدود ۸ تا 9 
میلیون بشکه نفت كه ارزش آن در شرايط معمولي ۵6۰ تا 63۰ میلیون 
دالر بود، همچنان در اين خط لوله مانده است. يك منبع صنعتي آگاه 
گفت: اين برنامه منحل شده و اكنون به يك پالن بي  نیاز داريم، اما در 

حال حاضر پالن بي  وجود ندارد و وضعیت در بن بست قرار دارد. 
........................................................................................................................

آغازدورجديد
تحريمهايتعرفهايامريكاعليهچين

دور ج�دي�د تح�ريم ه�اي تع�رفه اي ام�ريكا ح�داق�ل يك م�اه 
ديگ�ر آغ�ار مي ش�ود. 

به گزارش رويترز، استیون منوچین، وزير خزانه داري امريکا حداقل تا يك 
ماه ديگر دور جديد تحريم هاي تعرفه اي علیه چین به ارزش 3۰۰میلیارد 
دالر را روي كاالي چیني اعمال مي كند. واشنگتن طي اين ماه روي ۲۰۰ 
میلیارد دالر كاالي چیني كه پیش از اين تعرفه ۱۰ درصدي داشتند به ۲۵ 
درصد افزايش داد. البته پکن هم اقدامات تالفي جويانه را براي محصوالت 
امريکايي اعمال كرد. جنگ تجاري چین و امريکا وارد دهمین ماه شده و 
اين دو كشور همچنان در رؤيارويي تجاري با همديگر هستند. بر اساس 
اين گزارش دور بعدي اعمال تعرفه ها ت��ا ۲۸ و ۲9 ژوئن زمان برگزاري 
اجالس G۲۰ كه در ژاپن برگزار مي شود و احتماالً رؤساي جمهور امريکا 
و چین با يکديگر مالقات كنند به تعويق مي افتد. منوچین با بیان اينکه در 
حال حاضر تأثیر اعمال تحريم ها روي مصرف كنندگان امريکايي در حال 
بررسي است، گفت: من همچنان امیدوارم، مي توان به دور میز مذاكرات 
برگشت و رؤس��اي جمهور دو طرف با همديگر مالقات كنند. وي گفت: 
 دولت امريکا براي انجام مذاكرات جديد با چین در صورتي كه دو طرف 

روي بحث هاي اولیه پیشرفت داشته باشند آمادگي دارد.

بمبساعتيدرنفت
برخوردهاي عجیب و تصمیمات عجیب تر درباره كاركنان صنعت نفت، 
نارضايتي معناداري را در بدنه منابع انساني بزرگ ترين صنعت كشور 
به وجود آورده است. موضوعي كه از نظر اقتصادي و امنیتي يك موضوع 
بسیار مهم براي كشور تلقي مي ش��ود، اما در كمال شگفتي، مسئوالن 
وزارت نف��ت نه تنها هیچ توجهي ب��ه مطالبات و خواس��ته هاي قانوني 
كاركنان نمي كنند، بلکه روز به روز عرصه را بر آنها تنگ كرده و با اقداماتي 

معنادار، شرايط را براي بروز اعتراض هاي بیشتر آماده مي كنند. 
يکي از ويژگي هاي وزير نفت، بي تفاوتي نسبت به دغدغه ها و مشکالت 
پرسنل است؛ وزيري كه بارها نیمي از كاركنان نفت را »زائد« خوانده 
است، نه با آنها رو در رو مي ش��ود و نه به مسائل آنها توجهي مي كند و 
حتي در برخي موارد در موضعي قرار گرفته كه به كاركنان غضب كرده 

كه فاصله ات را با من رعايت كن!
از كاهش شديد امکانات پزش��کي و رفاهي گرفته تا فريز كردن تمامي 
مراحل استخدامي و قراردادي، همه و همه موجب بروز نارضايتي هايي 
شده است كه يکي از نتايح آن، افزايش حوادث در صنعت نفت و كشته 
شدن بیش از ۵۰ نفر از پرسنل باشد. میلیون ها دالر از سرمايه ملي كشور 
هم در اين حوادث از بین رفته و هیچ نهادي نی��ز تا به امروز داليل اين 
حوادث را ريشه يابي نکرده است. مسئله بسیار ساده است، اما نهادهاي 
نظارتي و امنیتي گويا فراموش كرده اند كه شريان حیاتي اقتصاد ايران 
در دست چه كساني اس��ت؛ بیش��ترين حوادث صنعت نفت در چهار 
دهه گذشته در شش س��ال اخیر رخ داده است، دوراني كه كاركنان در 
محدوديت قرار گرفته و فشارهاي بس��یاري را از جانب تصمیم سازان 
تحمل مي كنند؛ اين فش��ارها چه به صورت سهوي و چه غیرسهوي بر 
عملکرد آنان تأثیرگذار بوده و حوادث ناگواري را مي آفريند. وزير نفت، 
راهبري حوزه منابع انساني را به دو جوان اعطا كرده است كه هیچ سابقه 
كاري ندارند چه برسد به سابقه كار در حوزه نفت؛ آيدين ختالن و فرزين 
مینو دو جوان كم سن و سال معیشت كاركنان صنعت نفت را به گروگان 
گرفته و به تأسي از وزير خود، مدام به جنگ علیه كاركنان مي پردازند و 

همه تصمیمات درباره كاركنان بايد از فیلتر آنها عبور كند. 
بس��یاري از كاركن��ان صنعت نف��ت، آينده خ��ود را به دلی��ل صدور 
بخشنامه هاي شبانه و آني وزير نفت و مديران وي از دست داده اند و با 
فريز شدن همه چیز، نه مي توانند پیشرفت كنند و نه امیدي به سال هاي 
بعد دارند. افرادي كه يك پله با نهايي ش��دن ام��ور اداري خود فاصله 
داشتند به يکباره با دستور وزير نفت سقوط كردند. نه حق و حقوقشان 
داده و نه پاسخ روشني به آنها ارائه مي شود، هر چه مي شنوند دروغ است 

و دروغ و همین دروغ پردازي ها، آنها را عصباني كرده است. 
كساني كه با ۲۰ س��ال س��ابقه كار و قرارداد مدت معین، اخراج شده 
و به نیروهاي پیمانکاري تنزل مي يابند تمام زندگي خود را از دس��ت 
داده اند و اين بستري است براي يك انتقام گیري از وزارت نفت، دولت 
و در نهايت نظام. همین مسئله درباره فارغ التحصیالن دانشگاه صنعت 
نفت هم ديده شد كه وزارت نفت با دروغ هاي بسیار و خريد زمان، در 
يك بي تعهدي محض به زير همه چی��ز زده و در نهايت قصد دارد اين 
دانشگاه را تعطیل كند، دانشگاهي كه تربیت نیروهاي صنعت نفت را بر 
عهده دارد. تضعیف نیروي انساني و تبديل آنها به نیروهاي مخالف، چه 
هدفدار باشد چه بي هدف امنیت ملي كشور را در معرض خطر قرار داده 
و اينجاست كه نهادهاي امنیتي - اطالعاتي بايد با ورود به ريز تصمیمات 
گرفته شده و به ويژه اختیارات دستیار جوان و مشکوك وزير نفت، شش 
سال گذشته را به دقت زير ذره بین برده و بررسي كنند كه مخالف سازي 

از كاركنان نفت، با چه انگیزه اي صورت گرفته است. 
از ياد نبريم كاركنان صنعت نفت همواره در خط مقدم جنگ قرار داشتند؛ 
چه آنکه با اعتصاب و دست كشیدن از كار ضربه نهايي را به رژيم پهلوي 
زدند، چه در زمان جنگ تحمیلي و چه در دوران آرامش ولي شرايط امروز 
كشور و بي توجهي محض وزارت نفت به معیشت كاركنان، آنها را به حدي 
عصباني كرده است كه كمترين خواسته شان بركناري زنگنه و دستیار پر 
رمز و راز وي، يعني آيدين ختالن است. خبرهايي كه از جلسات شوراي 
راهبري منابع انس��اني صنعت نفت به بیرون درز كرده نش��ان مي دهد 
عده اي به عمد مي خواهند كاركنان را در تنگنا قرار دهند و همین موضوع 
موجب استعفاي برخي افراد شده است تا مبادا در تصمیمات مسئله ساز 
براي امنیت كشور شريك باشند. به نظر مي رسد در غفلت نهادهايي كه به 
امور ديگر مشغول هستند، همه چیز براي انفجار بمب ساعتي كار گذاشته 

شده در نفت آماده است. امیدواريم دير نشود. 

واردات۶۰هزارتنشكردر۴روزاخير
دبير انجم�ن صنفي قند و ش�كر با بي�ان اينكه بخ�ش خصوصي 
ط�ي چه�ار  روز اخي�ر ح�دود ۶۰ هزار ت�ن ش�كر از هن�د وارد 
ك�رده، از مس�ئوالن خواس�ت ب�راي ح�ل مش�كل حمل ونق�ل 
چغن�در كش�اورزان خوزس�تاني تدابي�ر ف�وري اتخ�اذ كنن�د. 
بهمن دانايي در گفت وگو با مهر با اش��اره به پهلوگیري كشتي حامل 
33 هزارتن شکر در بندر امام در روز گذشته و اينکه آيا وارداتي كه در 
حال انجام است منجر به كاهش نرخ اين كاال خواهد شد؟ گفت: حتماً 
همینطور خواهد بود و در روزهاي آينده شاهد كاهش نرخ اين كاال در 

بازار خواهیم بود. 
وي اضاف��ه كرد: در حال حاضر حدود س��ه تا چهار كش��تي متعلق به 
شركت بازرگاني دولتي، در حال تخلیه اس��ت و دو كشتي نیز متعلق 
به ماست، ضمن اينکه شركت بازرگاني دولتي چند كشتي نیز در راه 
دارد. دبیر انجمن صنفي قند و شکر با بیان اينکه هفته آينده نیز دو الي 
سه كشتي حامل شکر وارد كشور خواهد شد، افزود: كارخانجات قند 
حدود ۸۰۰ هزار تن ثبت سفارش انجام داده اند كه به تدريج وارد كشور 
مي شود. دانايي افزود: روز سه ش��نبه گذشته نیز يك كشتي متعلق به 
بخش خصوصي وارد كشور شده، شب چهارشنبه نیز يك كشتي پهلو 
گرفته كه هر دوي اين كش��تي ها متعلق به بخش خصوصي و از هند 

وارد شده است. 
وي با بیان اينکه كشتي هايي كه از هند مي آيند نسبت به كشتي هايي 
كه از برزيل مي آيند كوچك تر هس��تند، اضافه كرد: دو محموله اي كه 

اخیراً وارد كشور شده اند حامل 6۰ هزار تن شکر هستند. 
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به اينکه در حال حاضر نیز هیجانات 
بازار مقداري فروكش كرده است، گفت: قیمت شکر با بسته بندي 9۰۰ 
گرمي هنوز باالست، اما نرخ شکر فله فروكش كرده و در برخي مراكز 
شهر، مغازه ها اين شکر را كیلويي تا 3 هزار و ۵۰۰ تومان هم مي دهند 

كه توزيع مويرگي دولت نیز در اين زمینه بسیار مؤثر بوده است. 
دانايي اضافه كرد: عالوه بر وارداتي كه در حال انجام است، كارخانجات 
نیشکر نیز در حال تولید هستند و چغندر پايیزه نیز در حال برداشت 
اس��ت. وي با اش��اره به مش��کالت به وجود آمده ب��راي حمل چغندر 
كشاورزان خوزستاني تصريح كرد: متأسفانه اين مسئله گرفتاري هاي 
زيادي براي ما ايجاد كرده و مکاتبات بسیاري براي رفع آن انجام داده ايم. 
دانايي توضیح داد: در بنادر بار بسیار زياد است از طرفي برداشت گندم 
نیز در حال انجام است، بنابراين كامیون ها در آنجا مشغول هستند و در 

خوزستان كامیون به شدت كم است. 
وي گفت: در حالي كه چغندر يك موجود زنده است و اگر مقداري دير 
شود از بین مي رود ما از وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و شهرسازي 
و استانداري خوزستان درخواست كرده ايم فوراً به اين مسئله رسیدگي 
كنند. دانايي درباره اينکه گفته مي شود قیمت حمل نیز در خوزستان به 
شدت افزايش يافته است، افزود: معموالً وقتي تعداد كم باشد، تعدادي 
هم كه هس��تند نرخ هاي حمل را باال مي برند كه مسئوالن بايد به اين 

مسئله هرچه سريع تر رسیدگي كنند.
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