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هماي�ش »نفح�ات گاز« در پردي�س مركزي 
دانش�گاه تهران با موضوع فروش گاز ايران به 
ش�ركت نروژي و تبديل به LNG برگزار شد 
كه كارشناسان و سخنگوي كميسيون انرژي 
مجلس ابعاد اين ق�رارداد را تش�ريح كردند. 
در ابتداي برنامه، مس��ئول مركز مطالعات انرژي 
انجمن اسالمي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران 

توضيحاتي در مورد اين قرارداد ارائه كرد. 
سيداحسان حسيني گفت: مركز مطالعات انرژي 
انجمن اسالمي دانشجويان مستقل دانشكده فني 
پس از اطالع از انعقاد قرارداد توسط شركت ملي 
نفت جهت فروش گاز به يك شركت خارجي براي 
اس��تفاده در پروژه IFLNG و پس از مطالعات 
فراوان و بررسي پيرامون ابعاد مختلف اين قرارداد 
و تأثيرات اقتصادي و سياسي ناشي از آن، انتقاداتي 

را به اين قرارداد وارد مي داند. 
حس��يني تصريح ك��رد: اولين نقط��ه ضعف اين 
قرارداد بحث قيمت گذاري ب��راي فروش گاز به 
شركت IFLNG است. طبق اين قرارداد قيمت 
گاز فروشي به اين ش��ركت نروژي تقريباً هشت 
سنت بر مترمكعب اس��ت كه تقريباً نصف قيمت 
گاز فروشي به تركيه است كه با احتساب صادرات 
روزانه 2/3ميليون متر مكعب براي مدت 20 سال 
معادل اعطاي ياران��ه 6 الي 8هزارميليارد توماني 
به شركت نروژي اس��ت كه عالوه بر اين قضيه با 
توجه به منطقه اي بودن بازار گاز و تبعات بعدي 
آن اين ارزان فروشي به هيچ وجه منافع كشور را 

تأمين نمي كند. 
وي با اش��اره به دومين نقطه ضع��ف اين قرارداد 
كه همان بحث ورود به بازار LNG است، گفت: 
اين قرارداد عالوه بر مسائل اقتصادي، در مسائل 
سياس��ي و امنيتي ه��م منافع كش��ور را تأمين 

نمي كند، در ضمن عالوه بر اينكه طبق اين قرارداد 
 LNG ايران صرفاً فروش��نده اس��ت و وارد بازار
نمي شود، هيچ سازوكاري براي انتقال تكنولوژي 

نيز در اين قرارداد وجود ندارد. 
وي تأكيد كرد: عالوه بر اين قضي��ه ورود به بازار 
LNG به معناي تضعيف بازار منطقه اي ناش��ي 
از صادرات گاز به وسيله خط لوله است و به بيان 
ديگر به تقويت بازار جهاني گاز كمك مي كند كه 
در صورت ناديده گرفتن روش خط لوله و تقويت 
 LNG بازار جهاني توس��ط روش ص��ادرات گاز
قدرت چانه زن  هاي سياسي و اقتصادي از دارندگان 
گاز گرفته مي شود و در اختيار واردكنندگان گاز 
قرار مي گيرد ك��ه عمدتاً متحدان اس��تراتژيك 

امريكا هستند. 
حسيني تصريح كرد: اين قرارداد در حالي به امضا 
رسيده كه بررسي ها نشان مي دهد اقتصادي ترين 
روش در صادرات گاز با توجه به ش��رايط ايران و 
نياز كش��ورهاي همس��ايه صادرات گاز به روش 
خط لوله اس��ت كه اين امر در حال حاضر مغفول 

واقع شده است. 
به گفته وي متأسفانه نه قبل از انعقاد قرارداد و نه 
بعد از آن، اطالع رساني دقيقي درباره جزئيات اين 

قرارداد نشده است. 
حس��يني گفت: به طور كلي وزارت نفت در نحوه 
ورود به بازار گاز هيچ برنامه عملي ندارد و همين 
عدم برنامه باعث مي ش��ود متناس��ب با ساليق 
شخصي و بعضاً غيركارشناسي در اين بازار ورود 
كن��د. بنابراين الزم اس��ت كش��ور در اين حوزه 
استراتژي اش را مشخص كند، به طوري كه نحوه 
استفاده از منابع انرژي و به خصوص گازي دقيق 
و متناس��ب با منافع ملي باش��د نه يك تصميم 
سليقه اي كه اميدوارم ش��اهد قراردادهايي چون 

كرسنت و قرارداد اخير نباشيم. 
  سند راهبردي گاز و استراتژي مشخص 

انرژي نداريم
نصرت اهلل س��يفي مدير عامل اسبق شركت ملي 
صادرات گاز ايران نيز در ادامه اين همايش درباره 
نياز كشور به س��ند راهبردي مصوب ، به عنوان 
پيش نياز امكان ارزيابي طرح هاي مرتبط با زمينه 
انرژي اظهار داشت: امروز كش��ور ما نياز به سند 

راهبردي در حوزه انرژي دارد. 
س��يفي ادامه داد: زماني مي توان در مورد تزريق 
گاز به ميدان، صادرات گاز خ��ام، مصرف صنايع 
و پتروشيمي داخلي، مصرف عمومي داخلي و هر 
نوع ديگري از صرف گاز طبيعي اظهارنظر كرد كه 
س��ندي راهبردي دراين باره داشته باشيم و با آن 
مقايسه كنيم. داشتن سندي راهبردي در مورد 
گاز خود نيازمند وجود اس��تراتژي انرژي مصوب 

مشخص است كه آن را هم نداريم. 
به گفته وي ديگر كش��ورها نه تنها سند مصوب 
دارند بلكه آن را منتشر مي كنند. به عنوان مثال 
كشور فرانسه تا س��ال 2050 اس��تراتژي انرژي 
مش��خصي را طرح و اعالم نموده است. بر اساس 
آن تا سال 2050 كشور فرانسه از واردات هرگونه 
انرژي بي نياز مي شود. اين استراتژي بر سه ركن 
اس��توار اس��ت: ركن اول، توليد ان��رژي از منابع 
تجديد پذير است. ركن دوم، كاهش 40درصدي 
مصرف از طريق بهينه س��ازي انرژي است و ركن 
سوم كاهش مصرف از طريق كفايت مصرف است. 
تمام حركت هاي بعدي دولت، شركت ها، مردم و 
شركاي خارجي فرانسه در راستا و تنظيم شده با 

اين سند است. 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به توليد 
فرآورده هاي جامد با اس��تفاده از گاز استخراجي 

تأكيد ك��رد و گفت: در كش��ور ما تبدي��ل گاز به 
فرآورده هاي جامد كمت��ر موردتوجه قرار گرفته 
است، در حالي كه توليد و صادرات فرآورده هاي 
جامد از گاز، براي كشوري در موقعيت جغرافيايي 

و فناوري ما، بسيار به صرفه تر از LNG است. 
  قيمت فروش گاز به شركت نروژي 

نصف قيمت معمول فروش گاز است
سيفي درباره عدم شفاف س��ازي درخصوص اين 
قرارداد اظهار كرد: به دليل عدم انتشار اطالعات 
پيرامون قرارداد مذكور درنتيجه نمي توان در مورد 
اين قرارداد اظهارنظر قطعي و كارشناس��ي كرد. 
تنها مي توانيم به بيان نظراتي در حيطه دانش و 

اطالعات خود در اين  باره بپردازيم. 
سيفي در خصوص سياست قيمت گذاري كه در 
اين قرارداد لحاظ شده گفت: در حال حاضر قيمت 
فروش گاز به عراق حدود 20 سنت بر مترمكعب 
اس��ت. درنهايت بايد بگويم كه بله درست است 
قيمت فروش گاز در اين قرارداد با توجه به فرمول 
اعالم ش��ده و كف قيمت، نصف قيمت معمول و 
عرف است كه س��اير قراردادهاي ايران هم مؤيد 

اين مطلب است. 
 قراردادهاي بيش از 5سال 

بايد در هيئت دولت تصويب شود
همچنين اس��داهلل قره خاني نماين��ده مجلس و 
سخنگوي كميسيون انرژي  در مورد مسير قانوني 
تصويب اين قرارداد تصريح كرد: قراردادهاي باالي 
پنج سال نيازمند عبور از هيئت دولت است و بعد 
از آن بايد به هيئت عالي تطبيق مجلس بيايد تا با 
قانون تطبيق داده شود كه اگر مغاير قانون باشد 

مجلس آن را نپذيرد. 
وي گفت: اما اين قرارداد به هيئت تطبيق نيامده و 
به هيئت دولت هم نرفته است، بنابراين مجلس در 
اين خصوص سؤال كرد و كميسيون انرژي نامه  اي 
نوشت و اين سؤال را از وزارت نفت مطرح كرد كه 
تلقي آنها اين بود، اين كش��تي ن��روژي مثل يك 
واحد صنعتي مستقر است، مثل پتروشيمي كه 
خوراكش را با قرارداد بلند مدت مي دهيم، بنابراين 
آنها اين ش��ركت نروژي را در حكم واحد صنعتي 
ديده اند و نياز نديده ان��د كه اين روند، يعني عبور 
از هيئت وزيران و مجلس طي شود كه اين تلقي 
اشتباهي است و اين را به هيچ عنوان نمي پذيريم. 

  بعضي بازنشستگان نفت 
شريك شركت خارجي هستند

اسداهلل قره خاني در پاس��خ به سؤال دانشجويان 
در مورد وضعيت ش��ركت ايراني شريك شركت 
ن��روژي در اين قرارداد اظهار داش��ت: االن طرف 
قرارداد ما شريكش شركت پااليش خارك است 
كه بايد پرسيد شركت پااليش خارك چه كساني 
هستند؟ بازنشستگان نفت. از مسئوالن شركت 
ملي نفت سؤال پرسيده شد كه چرا خودتان در اين 
قرارداد ورود پيدا نكرديد؟ گفتند به استناد اصل 
44 خودمان براي عقد قرارداد نمي توانستيم ورود 

پيدا كنيم و بايد شركت ديگري را مي آورديم. 
وي گفت: وزارت نفت بايد فراخوان مي دادند كه 
شايد شركت هاي خصوصي ديگري وجود داشتند 
كه بيايند و سهيم شوند، نه اينكه گزينشي شركت 

خارك را انتخاب كنند. 

 بعضي بازنشستگان نفت شريك شركت نروژي هستند!
تغييرقرارداد فروش گاز به نروژي ها به حق العمل كاري بازي با الفاظ است

سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي  جدي گرفته نشد قيمت گاز به شركت نروژی نصف بهای منطقی در نظر گرفته شده كه رانت است

سفارش 9 كشتي    را كه مي توانستيم بسازيم 
به »دامن« هلند داديم 

در اوايل دولت يازدهم سازمان بنادر به رغم آنكه در داخل كشور 
توان توليد كشتي وجود داشت گويا سفارش 9 فروند كشتي را به 
شركت دامن هلند ارائه داد، اين در حالي است كه سؤاالت زيادي 
پيرامون رقم قرارداد مذكور و چرايي پرداخت تمامی ثمن معامله 
پيش از تحويل كاال وجود دارد كه در شرايط كنوني با گذشت چند 
س�ال از عقد اين قرارداد نياز به شفاف س�ازي احساس مي شود. 
به گزارش »جوان« بسياري از كارشناسان اقصادي دلسوز معتقدند در بدنه 
دولت ها همواره جريان هايي عالقه مند به خريدهاي خارجي وجود دارد 
كه مسئله پورسانت و سفرهاي خارجي از پيوست هاي اين عالقه مندي 
به ش��مار مي رود اما سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي، شرايط ارزي، 
تحريم هاي سال هاي اخير، ضرورت تقويت اقتصاد ملي و اشتغالزايي اين 
مهم را گوش��زد مي كند كه تا حد امكان از خريدهاي خارجي پرهيز و به 
توليد كنندگان متخصص و متعهد داخلي در زمينه هاي مختلف اعتماد و 
اكتفا شود.  در حالي كه در ابتداي دولت يازدهم هنوز چالش هاي ارزي و 
محدوديت ها در كشور وجود داشت، گويا سازمان بنادر )از توابع وزارت راه 
و شهرسازي( سفارش خريد 9 فروند شناور يدك كش را به رغم توانمندي 

توليدكنندگان داخلي، به شركت دامن هلند ارائه مي كند.  
هر چند گفته مي شود مبلغ پيش پرداخت در قرارداد خريد 9 فروند شناور 
يدك كش از ش��ركت خارجي گويا حدود دوبرابر قيمت تمام شده توليد 
داخلي بوده است اما بايد طرح توجيهي خريد اين تعداد كشتي از خارج از 
كشور را مالحظه كرد تا مشخص شود بر اساس چه ضرورتي در سال هايي 
كه هنوز مذاكرات هس��ته اي در جريان بود و محدوديت هاي ارزي وجود 
داشت به يكباره چنين خريد تقريباً س��نگيني براي سازمان امور بنادر و 

دريانوردي انجام مي گيرد.
 در اين ميان بد نيست وزارت راه و شهرسازي و سازمان بنادر و دريانوردي 
متن قرارداد خريد 9 فروند كش��تي از ش��ركت هلندي را منتشر كنند تا 
كارشناسان اقتصادي صنعت دريايي و كش��تيراني در رابطه با آن اظهار 
نظر كنند، بي شك با انتشار مبلغ و مفاد قرارداد شائبه هايي كه اين روزها 
پيرامون مبلغ باالي اين خريد و همچنين نحوه پرداخت ثمن معامله مطرح 

شده است به پايان مي رسد. 
 طي سال هاي گذش��ته رهبر معظم انقالب پيوس��ته بر ضرورت تقويت 
توليد داخل و عمل به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي تأكيد داشته اند 
و اميد مي رود تمامی مسئوالن دولتي و همچنين مسئوالن صندوق هاي 
بازنشس��تگي مجموعه هاي دولتي و ش��ركت هاي زيرمجموع��ه  آنها در 
خريد هاي خود حتی االمكان خريد از تولي��د كننده متخصص و متعهد 
داخلي را مدنظر قرار دهند تا هم ارز بي جهت از كش��ور خارج نشود و هم 
اينكه ارقام غير واقعي براي خريد ها منظور نش��ود و در عين حال توليد و 

اشتغال و كارگر ايراني نيز تقويت شود.
........................................................................................................................
كارمندان كدام كشورها بيشتر كار مي كنند؟

آماره�ا نش�ان م�ي ده�د برخ�اف تص�ور اكث�ر م�ردم، 
كاركنان هش�ت كش�ور جه�ان بي�ش از ژاپني ه�ا كار مي كنند!

به گزارش ايس��نا، مردم در سراسر جهان پس از استراحت و تعطيالت 
سال نو ميالدي بر سر كار خود برمي گردند. امسال كاركنان در برخي از 

كشورها، ساعت كاري بيشتري نسبت به سايرين خواهند داشت. 
بنا بر اعالم س��ازمان هم��كاري و توس��عه اقتص��ادي، مكزيكي ها با 
2هزارو246 ساعت، بيشترين ساعت كاري در سراسر جهان را دارند كه 
46۷ ساعت بيشتر از ميانگين ساعت كاري امريكايي هاست با اين تفاوت 

كه درآمد كاركنان مكزيكي يك پنجم درآمد امريكايي هاست!
در كره جنوبي نيز به رغم تالش دولت اين كش��ور براي كاهش ساعت 
كاري، كاركنان كره اي به طور ميانگين 2هزارو111 س��اعت در سال 
كار مي كنند. يوناني ها كه پس از وقوع بحران مالي، غالباً افرادي تنبل 
كه مايل به بازنشستگي زودهنگام هستند تصور مي شدند، بيش از هر 
كشور ديگري در اروپا كار مي كنند و با 2هزارو42 ساعت كار در سال 
در رتبه سوم قرار دارند.  بعد از يوناني ها، كاركنان شيليايي با هزارو988 
ساعت كار ساالنه، روس ها با هزارو9۷8 ساعت كار و ترك ها با هزارو832 
ساعت كاردر سال قرار دارند.  امريكايي ها با هزارو۷۷9 ساعت در رده 
هفتم قرار دارند و بعد از آنها ايتاليايي ها هستند كه هزارو۷25 ساعت در 
سال كار مي كنند.  طبق آنچه مؤسسه آماري استاتيستا منتشر كرده، 
ژاپني ها كه به عقيده بس��ياري از افراد، بيش از ساير مردم جهان كار 

مي كنند، با هزارو۷19 ساعت كار در سال در رتبه نهم هستند. 
پس از ژاپن نيز بيش��ترين س��اعت كار به ترتيب متعلق به كشورهاي 

كانادا، اسپانيا، انگليس، استراليا، فرانسه و آلمان است. 
........................................................................................................................

قائم مقام خانه كشاورز انتقاد كرد
سودجويي خواص در ذخيره سازي ميوه شب عيد
در حال�ي معاون وزي�ر جه�اد كش�اورزي از آغاز ذخيره س�ازي 
ميوه ش�ب عيد خب�ر دادك�ه قائم مق�ام خان�ه كش�اورز معتقد 
اس�ت در اي�ن زمين�ه از بخ�ش خصوص�ي و اتحاديه ه�اي 
تخصص�ي كمك گرفت�ه نش�ده و ران�ت به وج�ود آمده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، چند روز پيش عل��ي اكبر مهرفرد، معاون توس��عه 
بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي از آغاز خريد ميوه مورد نياز ش��بكه 
يعني همان سيب و پرتقال هميشگي خبر داد و گفت كه هيچ مشكلي 
در اين زمينه وجود ندارد، البته پس از آن محمد باقر نوبخت، سخنگوي 
دولت نيز از دستور ويژه رئيس جمهور به وزراي كشور، جهاد كشاورزي 
و صنعت معدن و تجارت براي ذخيره سازي ميوه شب عيد و برنامه ريزي 
براي آن خبر داد.  وي در اين باره اظهار كرد كه برنامه هاي دولت براي 
تنظيم بازار در شب عيد در حال تهيه است تا هم توليدكننده و كشاورز 
راضي باش��ند و هم مردم.  وي با بيان اينكه حدود 23هزار تن س��يب 
ذخيره سازي شده است و پرتقال نيز تا حدود 50هزار تن ذخيره سازي 
خواهد شد، گفت: سيب توليد ش��ده در استان هاي مختلف خريداري 
و ذخيره سازي ش��ده اس��ت و براي پرتقال نيز برنامه ريزي هاي الزم 
صورت گرفته كه البته كمي با تأخير به پايان مي رسد.  اما در اين زمينه 
عنايت اهلل بياباني، قائم مقام خانه كشاورز به ايسنا گفت: وزارت جهاد 
كشاورزي اگر از هم اكنون به فكر ذخيره س��ازي ميوه شب عيد باشد 
هيچ مش��كلي در اين زمينه نداريم اما نه اينكه آن را به عوامل دولتي 
خودشان واگذار كنند.  وي اضافه كرد: در حال حاضر هر نوع ميوه اي 
كه براي شب عيد مي خواهيم ذخيره س��ازي كنيم به علت رانت هايي 
كه پشت اين مس��ئله وجود دارد عده اي خاص از آن سود مي برند كه 
زيبنده نيست.  رئيس اتحاديه مركب كاران تصريح كرد: ذخيره سازي 
ميوه شب عيد به سازمان تعاون روستايي و اتحاديه هاي زيرمجموعه 
اين سازمان واگذار شده است، در حالي كه بايد به اتحاديه هاي واقعي و 

اتحاديه باغداران واگذار شود. 

يك كارش�ناس صنع�ت س�يمان با اش�اره 
ب�ه گذش�ت دو م�اه از برگ�زاري جلس�ه 
توليدكنندگان سيمان با وزير صنعت، گفت: 
قرار ب�ود مش�كات اي�ن صنعت بررس�ي و 
راهكارهاي�ي براي ح�ل آن ارائه ش�ود، ولي 
تاكنون اتفاقي در اين زمينه نيفتاده اس�ت، 
كماكان صادرات س�يمان به عراق به صورت 
رسمي متوقف و انبارها مملو از سيمان است. 
توليد سيمان ايران طي 12ماه گذشته 3/۷درصد 
كاهش يافته و پيش بيني مي شود رتبه دوم ايران 
از دومين صادركننده بزرگ س��يمان در س��ال 
2018 به هشتمين كشور تنزل پيدا كند. بيش 
از يك سال است كه صادرات س��يمان به عراق 
متوقف شده اس��ت. اعمال تحريم از سوي عراق 
در واردات سيمان به بهانه كيفيت پايين كه در 
سال 2015 اعمال شد به  رغم اينكه پس از چند 
ماه لغو شد باعث شد تا اقبال ايران در بزرگ ترين 

بازار صادراتي سيمان از دست برود. 
به گفته تجار فعال در ب��ازار عراق، به دليل رفتار 
غلط برخي از صادركنندگان، شانس حضور ايران 
در صادرات بس��ياري از كاالها در اين كش��ور از 
دست رفته است، در ميان كاالهاي صادراتي به 
اين كشور، سيمان مهم ترين آنهاست به طوري 
كه كارخانه سيمان ايالم به منظور تأمين سيمان 
در كشور عراق راه اندازي شد، اما اكنون يك سال 
اس��ت كه صادراتش به عراق متوقف ش��ده و به 
دليل سنگيني وزن اين كاال، امكان صادرات به 
كشورهاي دور را ندارد. همچنين ماه هاست كه 
وزارت صنعت و تجارت از بروز بحران در صنعت 
س��يمان خبر مي دهد. كاهش ساخت و س��از و 
پروژه هاي عمراني از يك س��و و توقف صادرات 
سيمان به كشور عراق كه ساالنه حدود 8ميليون 
تن را شامل مي شد از سوي ديگر، موجب شده به 
اندازه پنج سال مصرف در انبارهاي كارخانجات 

سيمان دپو ش��ود. اين درحالي است كه وزارت 
صنعت هن��وز تصميم عاجلي ب��راي رهايي اين 
صنعت نگرفته و همزمان با تعطيلي كارخانجات 
قديمي سيمان، كارخانه هاي جديد نيز به كاهش 

ظرفيت و دپوی توليد روي آورده اند. 
رايزن س��ابق ايران در عراق در خصوص داليل 
توقف صادرات س��يمان به ع��راق و عدم توجه 
مس��ئوالن مربوط به رفع مش��كالت صادراتي 
مي گوي��د: كش��ور ع��راق قان��ون حماي��ت از 
س��رمايه گذاران خارجي را دارد، به اين صورت 
كه اگر سرمايه گذاري در اين كشور كارخانه اي 
راه اندازي كند، عالوه بر داشتن مشوق هاي ويژه 
براي توليد، مي تواند از واردات كاالي مش��ابه به 
اين كش��ور جلوگيري كند. مهدي نجات نيا در 
گفت و گو با »جوان« مي افزاي��د: در حال حاضر 
چهار كارخانه در اين كش��ور فعال هس��تند كه 
سرمايه گذاران ترك، فرانس��وي و ايراني دارند. 

اين كارخانجات سيمان با مواد اوليه بي كيفيت 
كه بيشتر شبيه خاك است، توليد و البته كلينكر 
مورد نيازشان را با تعرفه صفر از ايران خريداري 
مي كنند و به رغم تأمين مواد اوليه از ايران، دولت 
عراق را وادار كرده اند صادرات سيمان از ايران را 

متوقف كند. 
وي مي افزاي��د: 128كارخانه س��يمان در ايران 
فعال هس��تند كه قيمت تمام شده ش��ان بسيار 
پايين تر از كاالي توليدي در خاك عراق اس��ت، 
از اين رو عراق )براي حماي��ت از توليد داخلي( 
مي گويد: كارخانجات ايراني نبايد سيمان ارزان 
به اين كش��ور بفروش��د، به عنوان مث��ال وقتي 
س��يمان د ر عراق تني 100دالر است، ايراني ها 
50دالر نفروش��ند... در اين مي��ان كارخانجات 
س��يمان نيز همكاري نمي كنن��د و براي رهايي 
از سيمان هاي انبار ش��ده كه در معرض نابودي 
هستند با هر ترفندي به دنبال ارزان فروشي حتي 

به قيمت تني 30دالر هس��تند. نجات نيا معتقد 
است تنها راه از سر گيري صادرات سيمان به عراق 
ممنوعيت صادرات كلينكر اس��ت كه متأسفانه 

مسئوالن مربوط همكاري نمي كنند. 
  دستگاه ديپلماسي بايد كمك كند

كارش��ناس خبره بازار عراق در سازمان توسعه 
تجارت روش ديگر صادرات دوباره س��يمان به 
عراق را همكاري دس��تگاه ديپلماسي مي داند و 
مي گويد: اگر دس��تگاه ديپلماسي ايران و سفير 
ايران در ع��راق اين كش��ور را تحت فش��ار قرار 
دهند تا قوانين ش��ان را تعديل كنند، مشكالت 
صادراتي تجار ح��ل خواهد ش��د. روزانه ۷هزار 
زائر ايراني به اين كش��ور سفر مي كنند، اگر يك 
هفته سفر به عتبات متوقف و دولت عراق متضرر 
شود، قطعاً در بحث تجاري نيز گشايش صورت 
مي گيرد. وي مي افزايد: به رغم تعامالت سياسي 
و اقتصادي با اين كش��ور، متأسفانه دولت عراق 
مانند ساير كشور ها با ايران برخورد مي كند، حتي 

تعرفه هايش را نيز حاضر نيست تعديل كند. 
وي اظهار داشت: اين كشور سالي 200ميليارد 
دالر هزينه بازسازي دارد اگر كارخانه هاي ايراني 
حتي سه شيفت هم كار كنند نمي توانند سيمان 
مورد نياز اين كشور را براي بازسازي دوباره تأمين 
كنند، از اين رو رايزنان سياسي ايران مي توانند به 
صادرات سيمان و حتي ساير كاالها كمك كنند 
كه تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده اند. 

همچنين يك كارشناس صنعت سيمان نيز در 
گفت و گو با فارس با اش��اره به برگزاري جلسه 
توليدكنندگان س��يمان با ش��ريعتمداري وزير 
صنعت در آبان امسال، اظهار داشت: بعد از اين 
جلسه، نشستي با حضور توليدكنندگان سيمان 
در ستاد تنظيم بازار نيز برگزار شد تا مشكالت اين 
صنعت بررسي و براي حل آن راهكار ارائه شود اما 

تا كنون اتفاقي در اين زمينه نيفتاده است. 

جلسه آبان ماه سيماني ها با وزير صنعت به نتيجه نرسيد
صنعت سيمان در گيرودار ديپلماسي ضعيف 

بهناز قاسمي
    گزارش 2

  گزارش یک

رئيس سازمان خصوصي سازي خبر داد
سود سهام عدالت به حساب مشموالن 

فوت شده در 5 ماه گذشته واريز مي شود
رئي�س س�ازمان خصوصي س�ازي ب�ا بي�ان اينك�ه ب�ه عل�ت 
ع�دم به روزرس�اني اطاع�ات ب�ا ثب�ت اح�وال، س�ود س�هام 
عدالت به حس�اب مش�موالن فوت ش�ده پ�س از 31 م�رداد 96 
واريز مي ش�ود، گفت: ي�ك ميلي�ون و 800هزار جامانده س�هام 
عدالت پ�س از واريز س�ود مش�موالن تعيين تكليف مي ش�ود. 
ميرعلي اشرف پوري حس��يني، رئيس س��ازمان خصوصي سازي در 
گفت وگو با فارس، در واكنش به اين پرس��ش كه چرا مهلت 31مرداد 
96 را براي تفكيك مشموالن س��هام عدالت فوت كرده و زنده در نظر 
گرفته ايد و اينكه سود سهام عدالت مشموالني كه پس از 31مرداد فوت 
كرده اند، به چه حسابي واريز خواهد شد، اظهار داشت: اگر االن كسي 
براي واريز سود سهام عدالت در سامانه سازمان خصوصي سازي كد شبا 
اعالم كرده باشد، با فرض اينكه صاحب سهام بعد از مهلت 31مرداد فوت 
كرده باشد، سود به همان حساب فرد فوت شده واريز مي شود چراكه 

اطالعي از اينكه مشمول زنده يا فوت كرده ، نداريم. 
وي افزود: سامانه هاي ما هر لحظه با ثبت احوال به روز نمي شود، باالخره 
به روزرساني اين حجم اطالعات زمانبر خواهد بود، آخرين به روزرساني 
اطالعات ما مربوط به 31مرداد 96 است و افرادي كه قبل از آن تاريخ 
فوت كرده باشند، ديگر وجود خارجي ندارند و بايد وراث نسبت به اين 

سود تعيين تكليف كنند و اسناد قانوني به ما ارائه دهند. 
رئيس سازمان خصوصي س��ازي گفت: به جهت اينكه نمي  دانيم چه 
كساني از مشموالن فوت كرده اند، سود به حساب مشموالني هم كه در 

پنج ماه گذشته از دنيا رفته اند، واريز مي شود. 
 زمان تعيين تكليف جاماندگان سهام عدالت

پوري حسيني در پاسخ به سؤال ديگر فارس درباره تكليف افرادي كه 
دعوتنامه دارند اما به علت وجود فرصت كافي يا هر علت ديگري براي 
ارائه تكميل مدارك جا مانده اند، چه خواهد شد، گفت: اين افراد طبق 
آخرين برآورد ها بيش از يك  ميليون و 800هزار نفر هستند كه در آينده 
پس از اتمام پروسه پرداخت س��ود، تعيين تكليف شده و به حق شان 
مي رسند. به گزارش فارس، پوري حسيني هفته گذشته در يك نشست 
خبري از آغاز واريز سود سهام عدالت به حساب مشموالن سهام عدالت 
خبر داد و در تشريح شرايط آن گفت: سود سهام عدالت براي افرادي 
كه سهامشان را تا سقف يك ميليون تومان واريز نكرده اند حدود 2۷هزار 
تومان محاسبه شده و مابقي افراد شامل افراد تحت پوشش كميته امداد 
و بهزيستي 50هزار تومان س��ود خواهند گرفت.  وي گفته بود: رقمي 
كه به حساب مشموالن واريز مي شود، تنها يك سوم از سود متعلق به 
آنها خواهد بود و سقف آن با توجه به ارزش هر سهام تا 50هزار تومان 
رسيده است و قطعاً برخي افراد با توجه به ارزش پايين سهام شان از سود 
كمتري برخوردار خواهند بود، مابقي سود سهام مشموالن در صورت 

تكميل مبالغ روزهاي پاياني سال و شب عيد واريز مي شود. 
اين مقام مسئول ارزش روز سهام عدالت را بيش از 2/4ميليون تومان 

اعالم كرده است.
........................................................................................................................

انتفاع بانك ها از سپرده ۷هزار ميلياردي صندوق توسعه ملي

 دست مردم به نصف منابع نرسيد
بر اس�اس گزارش عملكرد تسهيات صندوق توس�عه ملي، تنها 
۷هزارو900ميلي�ارد توم�ان از س�پرده گ�ذاري 15هزارميليارد 
توماني صندوق توس�عه در بانك ها به مردم تخصيص يافته است. 
به گزارش تسنيم، بر اساس گزارش عملكرد تسهيالت ارزي و ريالي از 
محل منابع صندوق توسعه ملي، تا پايان شش ماه نخست سال جاري 
تنها 52درصد از منابع سپرده گذاري شده از سوي صندوق توسعه در 
بانك ها به مردم تخصيص داده ش��ده اس��ت.  بر اين مبنا در حالي كه 
مجموع مبالغ قراردادهاي س��پرده گذاري منعقده در نيمه نخس��ت 
سال بيش از 15هزارميليارد تومان بوده، مجموع مبالغ تخصيص يافته 
به متقاضيان توس��ط بانك ها كمتر از 8هزار ميليارد تومان بوده است. 
گفتني است در س��ال 96 تعداد بانك هاي عامل صندوق توسعه ملي 
22بانك بوده اس��ت.  تنها نيمي از منابع سرمايه گذاري شده صندوق 
توسعه ملي در بانك ها به دست بخش هاي توليدي رسيده و مابقي مبالغ 

صرفاً موجب انتفاع بانك ها شده است.
........................................................................................................................

جزئيات اختاس در شركت ملي نفت
كارمند ساده اي كه 100ميليارد تومان 

به جيب زد 
يك كارمن�د س�اده در مديريت اكتش�اف ش�ركت مل�ي نفت با 
سوءاس�تفاده از امكانات ش�غلي 100ميليارد تومان را طي 9 سال 
به جيب زد و از كش�ور فرار كرد، حال اين پرسش مطرح مي شود 
كه چه نقاط ضعف مهمي در سيستم مالي و نظارتي شركت وجود 
داش�ته كه يك كارمند س�اده در طول مديريت چند مدير بدون 
جلب نظر توانسته اس�ت چنين رقم قابل توجهي را اختاس كند. 
به گزارش فارس هفته گذشته يكي از سايت هاي نفتي خبري را با عنوان 
كشف فساد مالي در وزارت نفت دولت آقاي روحاني منتشر كرد و نوشت 
فرد اختالس كننده گرين كارت كانادا داشت و از طريق تركيه راهي اين 
كشور شد.  پس از انتش��ار اين خبر كسري نوري رئيس روابط عمومي 
وزارت نفت اظهار كرد: مسئوالن امور مالي مديريت اكتشاف به تازگي 
در بررسي اسناد مالي خود با تخلف انجام شده توسط يكي از كارمندان 
امور مالي اين مجموعه مواجه شدند كه بالفاصله موضوع را به مراجع 
اطالعاتي و قضايي گ��زارش دادند.   به گفته نوري، وزير نفت دس��تور 
داده است تا سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت نفت و 
همينطور حسابرسي داخلي اين شركت ضمن انجام تحقيقات دقيق 
براي روشن شدن ابعاد موضوع و تعيين ميزان سوءاستفاده اقدام كنند. 
همچنين وزير نفت دس��تور بركناري و آماده به خدمت شدن تعدادي 
از مسئوالن ذيربط را كه در انجام مسئوليت هايشان بي دقتي و اهمال 
كرده اند هم صادر كرده است.  بررسي خبرنگار فارس حاكي است اين 
فرد كه 30 سال در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت مشغول به كار 
بوده است با ورود به بخش مالي اين شركت فرعي زيرمجموعه شركت 
ملي نفت ايران، توانست سوءاستفاده هاي مالي خود را از سال 8۷ آغاز و 

تا همين اواخر رقمي حدود 100ميليارد تومان را به جيب بزند. 
همچنين فعاليت اين فرد تا همين اواخر نيز ادامه داشته اما به محض 
مطلع شدن از بررسي سوءاستفاده مالي توسط يك نهاد نظارتي از كشور 
فرار كرده و به تركيه گريخته است.  با اين وجود جاي بررسي اين نكته 
هم وجود دارد كه چه نقاط ضعف مهمي در سيس��تم مالي و نظارتي 
اين شركت وجود داشته است كه يك كارمند ساده در طول اين مدت 
طوالني و در دوره مديريت چند مدير بدون جلب نظر توانس��ته است 

چنين رقم قابل توجهي را اختالس كند.


