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مهران ابراهیمیان 
 حل بخشي از مشكالت دامداران 

با گزارش »جوان« 
در پي انتشار گزارش »جوان«، در خصوص عدم پرداخت پول شير 
خام دامداران از سوي سازمان تعاون روستايي؛اين سازمان پس از4۵ 
روز بخشي از پول دامداران را در قالب خريد شير حمايتي واريز كرد. 
۱۹ تيرماه »جوان« گزارش��ي با عنوان »خريد ش��ير حمايتي به كما 
رفت« منتش��ر كرد و در اين گزارش ضمن حمايت از طرح خريد شير 
حمايتي؛ از دغدغه دامداران در اوضاع نابس��امان قيمت خوراك دام و 
علوفه و باال رفتن هزينه توليد و از همه مهم تر، عدم پرداخت پول شير از 
سوي تعاون روستايي خبر داد. در پي انتشار اين گزارش روابط عمومي 
اين س��ازمان در گفت و گوي تلفني با خبرنگار ما وعده داد كه يكي از 
مديران مسئول در اين طرح تا پايان روز ش��نبه با اين روزنامه گفت و 
گوي تلفني انجام دهد، اما اين گفت و گو انجام نش��د و چهار روز پس 
از انتشار )شنبه ۲۳ تير ماه ( اين س��ازمان پس از حدود ۴۵روز تأخير 
بخشي از پول دامداران را واريز كرد. در برخي از استان ها ۸۰ درصد و در 
برخي ۴۰ درصد طلب دامداران واريز شد. روز گذشته نيز روابط عمومي 
سازمان تعاون روستايي ضمن تأييد گزارش »جوان«، توضيحاتي در 
خصوص داليل توقف خريد ش��ير حمايتي در نيمه دوم سال گذشته 
و عدم وجود مش��كالت مالي در پرداخت پول ش��ير دامداران و ادامه 
اجراي طرح ارائه كرد. ضمن تش��كر از روابط عمومي اين س��ازمان در 
تأييد گزارش ما، توضيحات ارائه شده در قالب جوابيه منتشر مي شود. 
اميد واريم باقي مش��كالت دامداران نيز با همت مدير عامل جديد اين 

سازمان حل شود. 
البته توضيحات روابط عمومي، به رقم بدهي اين سازمان به دامداران 
و احياناً مش��اركت بخ��ش خصوص��ي در خريد و صادرات ش��ير خام 
هيچ اشاره اي نشده و همچنان اين س��ؤال مطرح است كه با توجه به 
افزايش قيمت شير از س��وي س��تاد تنظيم بازار به قيمت هزار و۵۷۰ 
تومان، سازمان تعاون روس��تايي نيز تصميم دارد نرخ شير را از هزار و 
۴۴۰ تومان مصوب س��ال هاي ۹۲- ۹۳ افزايش دهد يا اينكه با پايين 
نگهداشتن قيمت مي خواهد انگيزه دامداران را براي فروش شير خام به 
دولت از بين ببرد؛چراكه زمزمه هايي مبني بر توقف اين طرح و تصميم 

اين سازمان براي فروش شير خام در بورس به گوش مي رسد. 
توضيحات تعاون روستايي را در پي مي خوانيد: 

 در پاس��خ به خبر درج ش��ده در س��ايت جوان آنالين ب��ا كد خبری 
۹۱666۲ در تاريخ ۹۸/۴/۱۸ با موضوع سياسی كاری تعاون روستايی 
با تأمين كنندگان ش��ير خام و خريد ش��ير  ها حمايتی ب��ه كما رفت، 

بدينوسيله مراتب ذيل جهت تنوير افكار عمومی ايفاد می گردد:
۱ - خريد حمايتی شير خام در يک روند ثابت از اواسط سال ۹۳ تاكنون 
به صورت روزانه انجام می شود و وجه آن نيز متعاقب ثبت خريد  ها در 
سامانه مربوطه، تأمين و به حس��اب دامداران واريز می شود و هيچ گاه 

روند خريد شير به صورت حمايتی در كشور متوقف نشده است. 
۲- در سال های ۹۵ و ۹6 خريد ش��ير به صورت حمايتی در ۷ استان 
انجام   می شد كه در س��ال جاری تعداد آنها به ۱۷ استان افزايش يافته 

است. 
۳- در سال های ۹۵ و ۹6 قيمت خريد حمايتی شير بر پايه هر كيلوگرم 
۱۳ هزار ريال بوده كه در س��ال ۹۷ به ۱۴ه��زار و ۴۰۰ ريال افزايش 

يافته است. 
۴- همانطور كه در خبر مذكور نيز درج گرديده طرح بسيار موفقيت  آميز 
و باعث ايج��اد تعادل نس��بی در بازار ش��ير به نف��ع توليدكنندگان و 

مصرف كنندگان شده است. 
۵- كليه مطالبات دامداران در سال ۹6 پرداخت شده و در سال ۹۷ نيز 
بالغ بر ۸۰ درصد از مطالبات دامداران تاكنون به حساب دامداران واريز 
شده و مابقی مطالبات آنان، همگام با ثبت اطالعات دامداران در سامانه 

مربوطه پرداخت خواهد شد. 
6- از اواسط س��ال ۱۳۹۵ به منظور پرداخت س��ريع تر وجوه شير به 
دامداران و بهره گيری از توان بخش خصوصی اين سازمان با به كارگيری 
تعدادی از شركت های فعال در صنايع لبنی كه متقاضی همكاری در 
طرح و پرداخت وجه شير دامداران در ازای خريد استحصاالت بودند، 
اقدام به اجرای طرحی موس��وم به »طرح تهاتر مطالب��ات دامداران با 

استحصاالت شير « نمود. 
۷- در ادامه مسير تعدادی از )شركت های فعال در صنايع لبنی( دارای 
عملكرد مناسبی بودند، ولی عمده آنها با شيوه های مبهم و اخذ امضا و 
اثر انگشت از دامدار مبنی بر دريافت وجه شير كه در آن قيمت شير و 
اسناد پرداخت وجه به حساب دامدار نامعلوم و غير قابل رصد و كنترل 
بود، اقدام به پرداخت وجه ش��ير دامداران و يا تحوي��ل علوفه به آنان 
می نمودند و حاضر نشدند رويه خود را مطابق درخواست اين سازمان 
تغيير دهند كه النهايه مورد اعتراض دستگاه های نظارتی نيز واقع شد 
و طرح مذكور از طريق وزارت جهاد كشاورزی در نيمه دوم سال ۱۳۹6 

متوقف گرديد. 
۸- از آن تاريخ تاكنون وجه ش��ير دامداران در فضايی كاماًل شفاف در 
حساب بانكی آنان پرداخت می شود و استحصاالت حاصل از فرآوری 

شير نيز در تابلوی بورس جهت صادرات به فروش می رسد. 
۹- لكن اين س��ازمان به رغم اينكه هيچ مشكلی در پرداخت مطالبات 
دامداران ندارد، ولی به منظور ايفای نقش توس��ط بخش خصوصی در 
نظر دارد تا به بهره گيری از تجربيات سال های قبل و حذف آسيب   ها و 
نقاط غيرشفاف در صورت كسب نظر وزارت متبوع طرح تهاتر را به شرط 
واريز وجه شير به حساب دامداران در سيستم بانكی توسط شركت های 

خوش نام دوباره راه اندازی نمايد. 
در خاتمه می توان اذعان نمود كه اين س��ازمان با درايت و دستور وزير 
محترم جهاد كش��اورزی توانس��ت با خريد قريب ۴ درصد ش��ير كل 
كش��ور، قيمت ش��ير را در بازار به نفع توليدكنندگان، صنايع لبنی و 

مصرف كنندگان محترم مديريت نمايد.

ارزخواران و رانت خواران الفرار!
يک منبع آگاه: عده ای از متخلفان تجاری و مالی با تغيير نام و تهيه گواهی پزشکی معالجه در خارج به فکر خروج از كشور هستند

يک منبع آگاه با بيان اينکه تغيير نام و تهيه 
پرونده پزش�کي صوري برای اعزام به خارج 
راهکار متخلفان تج�اري و مال�ي و پولي در 
ف�رار از چنگ قانون اس�ت، گفت: دس�تگاه 
قضايي بايد در ابتدا اف�رادي را كه در جريان 
رانت بزرگ ارزي4هزار و 200توماني تخلفي 
داش�ته اند، ممنوع الخ�روج كن�د و س�پس 
ذي نفع�ان اصلي و مدي�ران گروه هاي مالي و 
ش�ركت هاي متخلف را نيز محاكمه و سوابق 
بانکي و مالياتي،  كيفري آنها را بررس�ي كند. 
يک منبع آگاه كه نخواست نامش فاش شود،  در 
گفت وگو با »جوان«گفت: امروز براي همه كشور 
فاش شده اس��ت كه عده اي از فعاالن اقتصادي 
س��ودهاي نامش��روعي را از ارزش افزوده ه��اي 
اقتص��اد اي��ران اس��المي به دس��ت مي آورند، 
نمونه اش تخصيص دهها ميليارد دالر ارز۴هزار 
و ۲۰۰توماني ب��ه واردكنندگان بود كه تخلفات 
متعددي در اين رابطه ايجاد شده است كه رانت 
اتفاق افتاده بالغ بر ۳۰تا ۵۰ هزار ميليارد تومان 
است و خطر اين پول هاي باد آورده آن است كه 
دستگاه ها را مي توان با رشوه و ارتشا آلوده كرد. 

   اخالل در نظم اقتصادي كشور
وي گفت: حقوق ملت ايران به علت رفتار زش��ت 
و خيانت در امانت و سودجويي برخي از اشخاص 
حقيقي و حقوقي وارد كننده تضييع ش��ده است و 
اين افراد ثبات نظم و امنيت بازار و زندگي مسلمين 
را با اخالل مواجه كرده اند البته خوش��بختانه عزم 

قواي س��ه گانه و بزرگان نظام و افكار عمومي براي 
برخورد قاطع قضايي با متخلفان بسيار جدي است، 
از اين رو برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف 
تالش دارند با اقدامات ايضايي از چنگ قانون فرار 
كنند، زيرا تخلفات مختلفي را در جريان و همچنين 
س��وابق خود در مراجع قضايي مختلف دارند. وي 
تصريح كرد: تغيير نام، خروج غير مجاز از كشور يا 
اخذ مجوز پزشكي جهت معالجه در خارج از كشور و 
راهكارهايي از اين دست مد نظر متخلفان اقتصادي 
است تا از چنگ قانون فرار كنند، از اين رو در اولين 
گام دستگاه قضايي بايد متهمان را ممنوع الخروج 
كند و متناسب با اتهامات مواردي چون بازداشت 
موقت يا كفيل و اخذ وثيقه را در دس��تور كار قرار 
دهد تا خداي نك��رده اين افراد از كش��ور نگريزند. 
وي در ادامه از قواي س��ه گانه خواست تا ذي نفعان 
اصلي اشخاص حقيقي و حقوقي وارد كننده را نيز 

شناسايي و محاكمه كنند. 
   ايجاد حاشيه امن با پول هاي بادآورده 

اين منب��ع آگاه افزود: معم��والً فع��االن اقتصادي 
متخلف طی دهها سال گذشته با پول هاي باد آورده 
و درآمدهاي غير مجاز و نامش��روع ب��ه ارتباطات و 
اطالعات نهاني ويژه دس��ت يافته اند و دپارتمان ها 
و گروه هاي ش��ركتي و مالي و حقوقي را براي خود 
تشكيل داده اند تا از چنگ قانون هميشه در حاشيه اي 
امن قرار گيرند، اما اين بار بايد با مديران و ذي نفعان و 
صاحبان سهام اصلي گروه هاي مالي و هلدينگ هايي 
خصوصي كه تخلفات را از زير مجموعه ش��ركت ها 

هدايت مي كنند نيز برخورد قاطعانه شود. 
   فرار به دليل وحشت از رسيدگي

به كلکسيوني از تخلفات پولی و مالی
به گزارش »ج��وان«، برخي از فع��االن اقتصادي 
كه عمدتاً خود را خصوص��ي نيز معرفي مي كنند 
و نامشان در اخذ انواع و اقسام رانت هاي دريافتي 
از بخش دولت و عمومي است اين روزها با مطرح 
ش��دن مقوله برخورد جدي با متخلفان دريافت 
ارز رانتي۴هزار و ۲۰۰توماني براي واردات از بيم 
آنكه در اثر رس��يدگي به موضوع كلكس��يوني از 
تخلفات ديگر ش��ان و به ويژه بدهي كالن بانكي 
و مالياتي شان براي دس��تگاه قضا و افكار عمومي 
مشخص شود، به فكر فرار از دست قانون هستند. 
معموالً تخلفات ديگري چون بدهي كالن بانكي به 
بانک ها و مؤسسات متعدد و صندوق توسعه ملي، 
دريافت امتياز تغييركاربري زمين جهت احداث 
كارخانه و اخذ امتيازهاي كالن از ش��بكه بانكي 
بدين واسطه، فرار مالياتي، زمين خواري، قاچاق 
كاال و ارز، پرداخت رشوه، تضييع حقوق دولتي و 
مردم، تخريب محيط زيست، تغيير نام و هويت، 
ساخت و سازهاي غير قانوني و. . . در سوابق افراد 
متخلفي كه از ارزهاي۴هزار و ۲۰۰توماني براي 
واردات سوء استفاده كردند، وجود دارد كه دستگاه 
قضايي به يكباره بايد به تمامي تخلفات اين افراد 
رس��يدگي كند و اين افراد را به دليل برهم زدن 

آرامش مردم جامعه به اشد مجازات برساند. 
انتظار م��ي رود پيش از اينكه برخ��ي از متخلفان 

مالي، تجاري و پولي از كش��ور بگريزند، دس��تگاه 
قضايي اين اف��راد را ممنوع الخ��روج و به تمامي 
تخلفان اي��ن افراد رس��يدگي كند، زي��را اعتماد 
عمومي به كش��ور را خدش��ه دار كرده اند و امروز 
كار  راه ان��دازي گروه هاي مالي ب��ا معوقات بانكي 
به جايي رسيده است كه ش��بكه بانكي با بيش از 
۱۰۰هزار ميليارد تومان معوق��ات بانكي روبه رو 
اس��ت و فرار مالياتي بالغ بر ۲۰تا ۳۵هزار ميليار 
تومان ارزيابي مي ش��ود و در حوزه زمين خواري و 
تغييركاربري زمين با رش��وه هاي كالن و آسيب 
به محيط زيس��ت نيز با وضعيت اسفناكي روبه رو 
هستيم كه اميد مي رود اينبار مديران و ذي نفعان 
اصلي كلكسيوني از تخلفات به دام قانون بيفتند و 
در همين راستا دستگاه قضايي اطالعات عمومي 
در جريان رسيدگي به پرونده اين افراد را به مردم 
ارائه كند و رسانه ها نيز در اين رابطه براي بازگشت 
اعتماد حداكث��ري به نظام در انع��كاس عملكرد 

دستگاه قضايي در اين رابطه همراهي كنند. 
   دستگاه قضايي مراقبت كند

همچنين از آنجايي كه اف��راد متخلف اقتصادي 
در اين سال ها با پول هاي بادآورده و تحصيل مال 
نامشروع براي خود ارتباطات ويژه اي را دست و 
پا كرده اند، بايد مراقب بود در مراحل رسيدگي 
قضايي به تخلف��ات اين اف��راد هيچ گونه نفوذ و 
س��فارش پنهاني صورت نگيرد يا اي��ن افراد در 
جهت انحراف و آلوده كردن نتوانند قدمي از قدم 
بردارند و در كمال عدالت و شفافيت به اتهامات 

متخلفان و متهمان رسيدگي شود.
   بخش خصوصي هم بايد ملزم

به شفاف سازي و پاسخگو يي باشد 
همچنين از اين پس تمام��ي بخش هاي اقتصادي 
اعم از بخش خصوصي، دولتي، تعاوني، عمومي بايد 
خود را ملزم به شفاف سازي و پاسخگويي به افكار 
عمومي بدانند، زيرا در قانون انتشار آزاد اطالعات 
استثنائاتي براي بخش خصوصي در نظر گرفته است 
كه همين امر براي عده اي از سوء استفاده كنندگان 
و مخل نظم اقتصادي ايران پوشش شده است و بايد 
تصحيح شود،  زيرا همين بخش ها هزاران ميليارد 
تومان بدهكاري ب��ه تمامي نظام بانكي كش��ور و 
صندوق توسعه ملي و همچنين سازمان امورمالياتي 
و. . . دارند و در واقع رفتار مخرب برخي از اين افراد 
سودجو نظام اقتصادي كش��ور را بر هم زده است، 
حال بايد توجه داش��ت كه اين اف��راد در تخريب 
محيط زيس��ت، زمين خواري، تغيي��ر غير قانوني 
كاربري زمين، زد و بند در اخذ تسهيالت از شبكه 

بانكي و ارتباطات و اطالعات نيز فعال بوده اند. 
در همين راس��تا گفته مي ش��ود» ح ه « اسپانسر 
يكي از باش��گاه هاي ورزش��ي كه در فعاليت هاي 
اقتصادي هم مشاركت داشته و دستگير شده است؛ 
با اتهاماتي چون معاونت در اخالل عمده در نظام 
اقتصادي كشور، معاونت در تحصيل مال از طريق 
نامشروع و پولشويي رو به رو است و گويا بدهي كالن 

بانكي اين فرد نيز امروز مسئله ساز شده است.

نماين�ده اي�ران در 
اوپ�ک خط�اب ب�ه     انرژی

رئيس جمهور امريکا هش�دار داد: »اگر ما در 
ايران تنها يک ماه صادراتمان را متوقف كنيم 
تا نشان دهيم كه اين اقدام چه بر سر اقتصاد 
جهان مي آورد، شما بايد در مورد تصميم تان 
بيشتر فکر كنيد. . . اما ما ملتي متمدن و دولتي 

مسئوليت پذير هستيم.«
به گزارش بلومبرگ، يک مقام ارش��د ايراني به 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا هش��دار داد 
كه از ذخاير راهبردي اين كشور استفاده نكند در 
عوض تحريم هاي صادرات نفت ايران را لغو كند. 
حس��ين كاظم پور اردبيلي، نماينده ايران در اوپک 
گفت: »آقاي ترامپ توصيه من به شما اين است از 
دست زدن به ذخاير راهبردي نفت خود براي آرام 
كردن بازار پرهيز كني��د و در عوض از تحريم نفتي 
ايران دس��ت برداريد.« به گفته منابع آگاه، دولت 
ترامپ به علت فشارهاي سياسي پيش از انتخابات 
كنگره در ماه نوامبر، در حال بررس��ي اس��تفاده از 
ذخاير اضطراري نفت اس��ت. همچنين ترامپ در 

تالش است تا صادرات نفت ايران را متوقف كند. 
كاظم پور افزود: »آقاي ترامپ! همانطور كه من قباًل 

پيش بيني كردم، به نظر مي رسد به علت اين حقيقت 
كه هيچ ظرفيت مازادي براي پر كردن خأل صادرات 
نفت ايران وجود ندارد، شما به ذخاير راهبردي نفت 
متوسل شديد، اما اين اقدام واكنش هاي زيادي به 

دنبال خواهد داشت.«
ترامپ در حال فش��ار آوردن به عربس��تان و ديگر 
اعضاي اوپک براي پر كردن هرگونه شكاف در عرضه 
نفت اس��ت كه با تحريم صادرات نفت ايران ايجاد 
خواهد ش��د. آژانس بين المللي ان��رژي پيش بيني 
كرده اس��ت به محض اجراي تحريم ه��اي امريكا 
در ۴ نوامبر، صادرات نفت اي��ران احتماالً به نصف 

كاهش يابد. 
اين مقام ايراني گفت: »عربستان، امارات و روسيه 
وانمود مي كنند كه توانايي ارسال ۲/۵ ميليون بشكه 
نفت در روز صادرات نفت ايران را به بازار دارند. . . اين 
يک خطاي محاسباتي است. آقاي ترامپ! شما در تله 

افتاده ايد و قيمت ها باال خواهد رفت.«
كاظم پور هشدار داد: »اگر ما در ايران تنها يک ماه 
صادراتمان را متوقف كنيم تا نش��ان دهيم كه اين 
اقدام چه بر س��ر اقتصاد جهان مي آورد، ش��ما بايد 
در مورد تصميم تان بيشتر فكر كنيد. . . اما ما ملتي 

متمدن و دولتي مسئوليت پذير هستيم.«

بررس�ي ها از كشف 
محموله ۳4 كانتينري     قاچاق

سوخت قاچاق در گمرك شهيد رجايي، حکايت 
از جعل اسناد اظهاري به گمرك، مغايرت پلمب ها 
و تعوي�ض كانتينره�ا هن�گام بارگي�ري دارد. 
به گزارش »تسنيم«، مأموران گمرك شهيدرجايي 
بندرعباس در بازرس��ي از ۳۴ دستگاه كانتينر ۲۰ 
فوت شامل 6۸۰ نگله كاال كه تحت عنوان منواتيلن 
گليكول به گمرك اظهار شده بود، متوجه مغايرت 
در كانتينرهاي بارگيري شده و كاالي اظهاري شدند 
و در بررسي هاي تكميلي مشخص شد، كانتينرهاي 
بارگيري شده جزو كاالي اظهاري به گمرك نبوده 
است. بنابراين گزارش، وزن خالص اين محموله ۴۷۴ 
تن و به ارزش ۴6۹ هزار و ۲6۰ دالر بوده كه طبق 

برنامه ريزي قرار بود قاچاقچيان اين ميزان سوخت را 
به كشور هندوستان منتقل كنند. اين گزارش حاكي 
است، ابتدا كااليي تحت عنوان منواتيلن گليكول به 
گمرك اظهار می ش��ود و اين كاال با قرار گرفتن در 
مسير قرمز ارزيابي و استاندارد نيز كاالي اظهاري 
را منواتيلن گليكول تشخيص می دهد و به گمرك 
اعالم مي كند، اما صاحب كاال در مرحله بارگيري 
اقدام به تعويض كانتينرها مي كند كه در بررسي هاي 
بعدي به صورت سيستمي، مأموران گمرك به اين 
مغايرت پي برده و اقدام به توقيف كاال به ظن قاچاق 
مي كنند. در بررس��ي هاي بيش��تر مشخص شد، 
صاحب كاال اقدام به جعل قبض انبار كاالي صادراتي 
كرده و مغايرت پلمب هاي الصاق شده با پلمب  هاي 

فک شده نيز براي گمرك محرز مي شود.

هشدار نماينده ايران در اوپک به ترامپ: 

شمامجبوربهبازنگريدرتصميمتانمیشوید
جزئيات كشف ۳4 كانتينر سوخت قاچاق 

اسنادوپلمبهاجعليبود

آيا مسئوالن تصميم منطقي براي كنترل سوخت خواهند گرفت؟  

 چرخه گراني » ارز – سوخت«
نماد سطحي نگري مديران    

محمد زاده، معاون حمل و نقل ريلي: براي كاهش مصرف 
سوخت و تلفات جاده اي، كاهش هزينه هاي نگهداري جاده ها و 

زيست محيطي بايد سهم حمل و نقل ريلي را به خصوص در حوزه 
حمل و نقل وجابه جايي مسافر در حومه شهرها افزايش داد 

در سال هاي اخير دولت هر گاه درآمدهاي نفتي اش باال رفته است، بدنه 
حقوق بگير را اضافه كرده و هم اكنون تع��داد كارمندان وزارتخانه ها 
و دس��تگاه هاي دولتي به ۴ ميليون نفر رسيده اس��ت و هر گاه درآمد 
نفتي اش به هر دليل��ي كاهش يافته از يک الگوي دم دس��تي » گراني 

ارز – سوخت « بهره برده تا ناكارآمدي هايش را پنهان كند. 
از آنجايي كه اقتصاد كشور بيش از آنكه اقتصاد توليدي باشد، اقتصاد 
توزيعي اس��ت، بنابر اين آنجايي كه درآمد زياد مي شود به توزيع رانت 
مي پردازد و آنجايي كه درآمدش كم مي شود به دليل توانايي و قدرت 
جريان هاي اقتصادي متصل به دولت، در چنين ش��رايطي سهم مردم 
از كيک اقتصاد كم مي شود كه اين كم شدن سهم مردم در قالب تورم 
و كاهش ارزش پول ملي و در يک چرخه مدل گراني دست ساز به نام 

»ارز – سوخت « محقق شده است. 
 بر اساس اين مدل، ابتدا براي تأمين منا بع ريالي ارز گران مي شود و بعد 
از مدتي تثبيت نرخ ارز اكنون موعد افزايش قيمت سوخت به بهانه هايي 
چون روند افزايش��ي مصرف س��وخت، بررس��ي مقايس��ه اي مصرف 
كشور هاي ديگر با كشور ما اس��ت كه در نتيجه سوخت گران مي شود 
و اين روند به دليل باال رفتن نرخ تورم و اثر مس��تقيم آن بر هزينه هاي 

دولتي ) به خصوص جاري ( تكرار مي شود. 
 در حقيق��ت اين روند و چرخه گراني دم دس��ت ترين ن��وع مديريتي 
است كه تاكنون اتخاذ ش��ده و تالش هايي چون سياست هاي تثبيت 
قيمت ها نيز به دليل اجراي اشتباه و سوء استفاده هاي مختلف و منافع 
زياد عده اي متصل به دولت ناكام مان��ده تا روند فعلي تنها به تضعيف 
قدرت خريد عمده دهک ها و كاهش س��رمايه گذاري به نسبت توليد 

ناخالص داخلي بدل شود. 
    چه بايد كرد ؟ 

 متأسفانه تالش هاي انجام ش��ده در قالب مدل هاي كنترل نرخ ارز از 
س��وي دولت در س��ه ماهه اخير چندان موفق نبوده و منجر به توزيع 
رانت هاي چند ده هزارميليارد توماني به برخي از وارد كنندگان ش��ده 
است كه در نهايت به جهش دالر و تثبيت در قيمت هاي نزديک به بازار 
سياه خواهد انجاميد. به عبارت ديگر فرصت اجراي نسخه هاي كارآمد 
براي بخش اول چرخه گراني »ارز- س��وخت « از دست رفته است، اما 
مي توان براي جلوگيري از موج دوم تورم كه ناش��ي از گراني سوخت 
خواهد ب��ود، اقداماتي در خور توجه و بر اس��اس تأكيدات مقام معظم 
رهبري، اسناد باال دستي به خصوص برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه 

امسال و تجربيات ساير كشورها استفاده نمود. 
   دولت فقط بنگاه اقتصادي نيست 

مهدي سرخابي كارشناس ارشد اقتصاد انرژي در اين باره گفت: افزايش 
قيمت سوخت در ش��رايط كنوني كاري منطقي نيست، اما مي توان با 
يک الگوي صحيح مصرف و س��هميه بندي نس��بت به كنترل مصرف 

اقدام كرد. 
وي با بيان اينكه بايد مصرف سوخت خودرو هاي ارائه شده به مردم نيز 
مد نظر قرار گيرد، گفت: متأسفانه هنوز در كشور ما وانت بار نيسان با 
تكنولوژي دهه 6۰ ژاپن در حال عرضه اس��ت و پيكان وانت هم هنوز 

خريد و فروش مي شود. 
سرخابي با اشاره به اينكه دولت در هربخش��ي با افزايش تقاضا مواجه 
مي شود به سرعت مانند اقتصاد بازار آزاد به سمت گراني روي مي آورد، 
تأكيد كرد: دولت در كنترل مصرف همواره به فكر درآمد زايي اس��ت 
در حالي كه بايد برنامه هايش بر اس��اس كاهش هزينه ها تنظيم شود 
و بداند كه دولت بنگاه اقتصادي نيس��ت، بلكه وظاي��ف حاكميتي در 

تنظيم بازار دارد. 
 اين كارشناس اقتصادي گفت: يعني در واردات هم با اعمال تعرفه هاي 
س��نگين همچنان ميان واردات خودرو هاي پر مص��رف و خودرو هاي 

هيبريد و برقي تفاوت چنداني قائل نيست. 
    توسعه حمل و نقل ريلي به جاي جاده اي 

اما معاون حمل و نقل ريلي وزارت راه شهر سازي به استناد قوانين برنامه 
ششم توسعه به راهكار ديگري تأكيد كرد و گفت:  قرار بود سهم حمل و 
نقل جاده اي كاهش يابد و حمل و نقل ريلي به ۳۰ درصد برسد كه اين 
به معناي رسيدن ۴۷ ميليارد تن حمل و نقل ريلي در سال ۹6 به ۱6۵ 
ميليارد تن در پايان برنامه ششم است. دكتر محمد زاده با بيان اينكه 
پتانس��يل فعلي موجود حدود ۱۰۰ ميليارد تن است، گفت: متأسفانه 
اراده كافي براي كاهش مصرف سوخت و محقق كردن صرفه جويي هاي 

ناشي از استفاده حمل و نقل ريلي وجود ندارد. 
 وي با بيان اينكه امروز در يک جنگ اقتصادي قرار داريم، گفت: بر اساس 
تحقيقات انجام شده تغيير و انتقال حمل و نقل از جاده اي به ريلي به 
ازاي جابه جايي هر تن – كيلومتر حدود cc ۳۵ س��وخت صرفه جويي 
مي شود كه اين رقم براي سفرهاي  بين شهري براي هرنفر cc ۲۰ و در 
سفرهاي حاشيه اي و حومه اي ش��هرهاي بزرگ براي هر نفر در حدود 
cc۸۷ صرفه جويي وجود دارد كه خود اين موضوع نقش بس��زايي در 
كاهش مصرف سوخت خواهيم داشت. وي ادامه داد: بايد به اين موضوع 
كاهش هزينه هاي محيط زيستي، از دست رفتن زير هزاران ميليارد زير 

ساخت هاي جاده اي به شكل ساالنه را نيز اضافه كرد. 
محمد زاده با اشاره به طرح هاي توسعه اي معدن و بي توجهي به سيستم 
حمل و نقل ريلي افزود: بر اساس اعالم ايميدرو در سال ۹۵ نزديک به 
۴۰ ميليارد تن مواد معدني از طريق حمل و نقل جاده اي جابه جا شده 
كه ۲۰ ميليارد تن آن در مدار هاي موازي حمل و نقل ريلي و قابل انتقال 

از طريق راه آهن بوده است. 
   آلماني ها چگونه موفق شدند ؟

 وي در ادامه با اشاره به سيستم حمل و نقل آلمان كه توانسته مصرف 
سوخت فسيلي خود را به شدت كاهش دهد، افزود: راه آهن آلمان در 
سال ۱۹۹۴ بر اساس اس��ناد مالي اش زيان ده بوده در حالي كه امروز 
هاب حمل و نقل ريلي اروپا است و در سال ۲۰۱6 بيش از ۴۰ ميليارد 
يورو گردش مالي و بيش از ۴ ميليارد دالر درآمد خالص داشته است. 

به گزارش »جوان« مي توان براي مديريت مصرف حمل و نقل به جاي 
گراني هاي بيهوده كه بعد از مدتي اثر خود را از دست  و روند افزايشي 
مصرف دوباره مس��ير خود را ادامه مي دهد به الگوهاي منطقي توسعه 
حمل و نقل عمومي و به خصوص حومه شهر هاي بزرگ رجوع كرد و در 
عين حال حتي براي بروز مشكالتي چون اخالل در حمل و نقل جاده اي 

توجه را معطوف به حمل و نقل ريلي معطوف كرد. 

طرح: حسين كشتکار |  جوان

قيمت سيب نجومي شد  
مي�دان  در  )گالب(  فص�ل  س�يب  كيلوگ�رم  ه�ر  قيم�ت 
مي�وه و ت�ره ب�ار ب�ه ۸ه�زار و ۹00 توم�ان رس�يد و در 
خرده فروش�ي هاي س�طح ش�هر ح�دود ۱۵ه�زار توم�ان 
و در مي�دان مركزي ميوه ح�دود ۶هزار ت�ا ۱۸هزار تومان ش�د. 
به گزارش »تس��نيم«، قيمت بيش��تر ميوه هاي باغ��ي و به اصطالح 
سر درختي افزايش چشمگيري داشته به طوري كه هنوز نرخ اين ميوه ها 
براي مردم قابل هضم نيست و به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه 

و تره بار، تقاضاي خريد مردم نيز افت زيادي داشته است.

    آگهى مفقودي خودرو  مدارك خودرو

NAAN FE JH
JH B

      آگهى مفقودي مدارك شناسایی

هادی  غالمحسینی
   گزارش  یک


