
دول�ت به ن�ام تنظيم ب�ازار و ب�ه منظ�ور كنترل 
قيمت ها از اول امس�ال س�ه ماه طالي�ي را براي 
رانتخواران رق�م زده كه تأثي�رات و اهداف مورد 
نظرش را هم محقق نكرده اند و برخالف دس�تور 
رئيس جمهور همچنان انبارها س�ه قفله هستند 
تا س�ود بيش�تر را در ماه ه�اي آتي رق�م بزنند. 
افزايش قيم��ت ارز در فروردين م��اه و تصميم دولت 
در تخصيص ارز دولتي 4 ه��زار و 200 توماني بدون 
محدوديت در واردات انواع كاال )از گوشي تلفن همراه 
گرفته تا حبوب��ات، دانه هاي روغن��ي، لوازم خانگي، 
نهاده هاي دامي و خودرو( به بهانه تنظيم بازار، نيمه 
نخست امسال را به س��ه ماه طاليي براي رانتخواران 
تبديل كرده اس��ت. رانتخواراني كه به رغم دس��تور 
رئيس جمهور به جاي ب��از كردن در انبارهايش��ان، 
همچنان انبارها را سه قفله كرده اند و منتظر افزايش 

قيمت و سود بيشتر در ماه هاي آتي هستند. 
رانت، رانت است، فرقي هم نمي كند؛ خواه اين رانت در 
بازار مسكن، تلفن همراه، لوازم خانگي و ارز يا نهاده هاي 
دامي و دانه هاي روغني باشد، خواه در بازار خودرو. به 
ويژه زماني كه بحث دالر 4 هزار و 200 توماني مطرح 
باشد كه اين روزها اختالف قيمتش با بازار آزاد دستكم 

۶ هزار تومان شده است !
در مقطعي كه قرار شد دالر با نرخ رسمي 4 هزار و 200 
توماني فروخته ش��ود، اقتصاددانان به تشكيل رانت 
ارزي در بازارهاي مختلف هشدار دادند با اين وجود، 
دولت تحت  تأثي��ر مصالح و مضيقه ه��اي اقتصادي، 
مبلغ 4 هزار و 200 تومان را به عنوان نرخ رسمي دالر 
تصويب و اجرايي كرد و با دستپاچگي نرخ ارز 3 هزار 
و 800 توماني را ب��راي واردات موادغذايي، كاالهاي 
اساسي و نهاده هاي دامي تعيين كرد تا مواد مصرفي 
مردم و خوراك دام گران نشود؛ غافل از اينكه در مدت 
زمان كوتاهي پس از تصويب اين تصميم، رانتخواران 
دست به كار شدند تا از آب گل آلوِد دريافت دالرهاي 4 
هزار و 200 توماني، واردات كاالهاي غير ضرور و فروش 
محصول با قيمت ارز آزاد، بهره بيشتري ببرند. اكنون 
نه از ارز 3 هزار و 800 توماني خبري هست و نه از ارز 
4 هزار و 200 توماني! براس��اس آمار سازمان توسعه 
تجارت در دو ماه ابتداي امس��ال، آمار ثبت سفارش 
كاال رشد 8 درصدي داشته و در فاصله 2۱ فروردين 
سال جاري تا نهم تيرماه حدود 2۱ميليارد دالر ارز براي 

كاال هاي ثبت سفارش شده تخصيص يافته است كه از 
اين رقم حدود ۱۱ميليارد و ۹00ميليون دالر با ارز هاي 
مختلف از محل بانك مركزي و سامانه نيما تأمين و 
پرداخت شده است. همچنين كاال هاي اساسي حدود 
3 ميليارد و ۷00 ميليون دالر ارز دريافت كردند، دارو 
و تجهيزات پزشكي در اين بين حدود يك ميليارد و 
۱00 ميليون دالر از ارز دولتي بهره مند شدند.  اعالم 
اين آمار در حاليست كه با انتشار ليست واردكنندگان 
تلفن همراه و ليست اول و دوم دريافت كنندگان ارز 
دولتي از سوي وزارت صنعت تا نهم تير ماه، واقعيات 
بسياري از وجود رانت در تخصيص ارز دولتي و ضعف 
مديريتي دولت در وزارتخانه هاي مربوطه در اختصاص 
ارز بدون محدوديت آشكار شد، ليستي كه كمتر از يك 

سوم تمام ارزهاي دريافتي بود. 
 خائنان ارز دولتي گرفتند و ۲ برابر فروختند

در خرداد  ماه وقتي دالر م��رز 8 هزار تومان را رد كرد، 
در سكوت و تعلل مسئوالن دولتي در برابر گراني هاي 
هيجاني و بي منطق، وزارت ارتباطات ليستي از تمام 
ش��ركت هاي واردكننده تلفن همراه ك��ه ارز دولتي 
گرفتند و ش��ركت هايي كه ب��ا اين ارز گوش��ي وارد 
كرده اند را منتشر كرد و همزمان با شفاف سازي اسامي 
واردكننده ها و س��ودجويي چندين براب��ر آنها وزير 
ارتباطات اعالم كرد كه خائنان ارز دولتي گرفتند و دو 
برابر قيمت فروختند. پس از اين ماجرا بود كه انتشار 
ليس��ت دريافت كنندگان ارز دولتي از س��وي مردم 
مطالبه شد و رئيس جمهور به وزير صنعت و تجارت 

دستور داد كه ليست را اعالم كند. 
بررسي ليست ش��ركت هاي واردكننده گوشي نشان 
مي داد از مجموعه 40 ش��ركتي ك��ه ارز دولتي براي 
ثبت سفارش گوشي تلفن همراه دريافت كرده اند، ۱0 
شركت هيچ وارداتي نداشته اند؛ اغلب شركت ها نيز 

كمتر از ارزي كه گرفته اند واردات انجام داده اند. 
  تنوع در بهره گيري از رانت 

با بررس��ي ليس��ت دريافت كنندگان ارز دولتي براي 
واردات گوشي و واردكنندگان گوشي نتايج جالبي را به 
دست  آمد كه نشان از تنوع رانت در اين دوران طاليي 
دارد. شركتي كه متعلق به رئيس انجمن واردكنندگان 
موبايل و با ارز دولتي هيچ وارداتي نداش��ته اس��ت يا 
شركتي كه حتي نصف ارزي كه از دولت گرفته گوشي 
وارد نكرده و يا شركتي كه اخيراً در دي ماه سال ۹۶ در 

زمينه واردات دام زنده و فرآورده هاي دامي، نهادهاي 
خوراك دام، داروي دامي و تجهيزات مربوطه هم فعال 
شده اس��ت، اما به فعاليت در بازار رو به سود گوشي 
عالقمندتر است يا شركتي كه يك بار در زمان اجراي 
موفقيت آميز طرح رجيستري گوش��ي موبايل براي 
مبارزه با قاچاق به دليل همراهي در طرح ملي و كمك 
به مردم و مصرف كننده از آن تقدير مي شود و اكنون 
از 2۱ ميليون يورويي كه دريافت كرده فقط 3 ميليون 
را به واردات گوشي اختصاص داده و از بلند مرتبه هاي 
ليست جنجالي است.  پس از افشاگري وزير ارتباطات 
وزارت صنعت و تجارت بعد از جار و جنجال بسيار و 
مقاومت وزير در اعالم نكردن اسامي دريافت كنندگان 
ارز دولتي، س��رانجام در اوايل تيرماه ليست نخست 
كه در ۱۵0 صفحه منتشر ش��د. اقالمي مانند ميوه، 
حبوبات، عدس،  نخود خوراكي، لوبيا چيتي، دانه سويا، 
چاي، برنج، گوشت گوساله و گوسفندي و همچنين 
لوازم خانگي مانند بخارشور و هود  آشپزخانه، تلفن هاي 
همراه، لپ تاپ و لوازم تأسيساتي، كود و ريش تراش 
برقي قرار داشت، اما جنجالي ترين قلم  ماه هاي اخير 
يعني خودرو از قلم افتاده بود. هر چند كه ورود خوراك 
دام توسط صدا و س��يما هم خود نشاني از پيچيدگي 

اين ايام دارد. 
 ابهام در آمار ارز دولتي ايران خودرو و سايپا 

يك هفته بعد از انتشار ليست نخست، بانك  مركزي 
در قالب ليستي جديد، اسامي شركت هاي واردكننده 
خودرو ك��ه ارز دولت��ي درياف��ت كرده ان��د را اعالم 
كرد، اما اين ليس��ت هم همانند ليس��ت نخس��ت با 
ابهامات زيادي همراه اس��ت. نكته مهم اين ليس��ت 
جاي  خالي ش��ركت هاي بزرگ تر خودرو س��ازي به 
خصوص ايران خودرو و سايپا بود. مطابق اين ليست 
اين دو ش��ركت براي محصوالت وارداتي خود هيچ 
ارز دولت��ي اي دريافت نكرده بودند.  در اين ليس��ت، 
2۱شركت واردكننده خودرو معرفي شدند كه بيش 
از ۱20ميليون يورو ارز رس��مي درياف��ت كرده اند و 
هنوز ابهام در واردات بيش  از 8 ميليارد و 8۷0 ميليون 
يورو كه با ارز 4 هزار و 200 تومان محاسبه شده، اما 
در بازار ها با ارزش 8 ه��زار توماني فروش مي رفتند، 
ادامه دارد. همزمان با انتشار اسامي، پدرام سلطاني، 
نايب رئيس اتاق بازرگاني در توييتي نوش��ت: با اين 
نوع تخصيص ارز به واردات تاكنون از جيب هر ايراني 

20 هزار تومان يارانه به واردكنندگان اعطا شده است. 
براساس آمار ارائه  ش��ده از سوي گمرك ايران در سه 
ماهه نخس��ت امس��ال قطعات منفصله جهت توليد 
اتومبيل سواري با ۵4۱ ميليون دالر بيشترين سهم 
واردات به كشور را دارا بوده كه وزارت صنعت و بانك 
مركزي، اس��امي واردكنندگان اين قطعات را اعالم 
نكرده بود. همچني��ن عالوه بر اي��رادات فوق در اين 
ليست تعداد واردات خودرو ها درج نشده و فقط حجم 
ارزي آنها عنوان شده و نكته قابل توجه اين است، در 
شرايطي كه دولت مدعي كمبود ارز در كشور است، 
شركت هاي تجاري مانند ابراهيمي، شادمان و محمد 
كه اصاًل به ص��ورت تخصصي در بخ��ش خودرو كار 
نكرده اند، هم موفق به دريافت ارز ش��ده اند و اسامي 
مدي��ران و نرخ واقع��ي اتومبيل ها برخالف دس��تور 
رئيس جمهور اعالم نش��ده كه بايد اي��ن موضوع نيز 
شفاف سازي ش��ود.  اما اين تمام ماجراي اين دوران 

طاليي نيست. 
   ابهام در ط�رح مبارزه با احت�كار و اختفای 

كاالی مصرفی
همه اتفاق��ات ماه هاي اخير در حاليس��ت كه فعاًل از 
پيگي��ري دريافت كنن��دگان ارز دولت��ي و مي��زان 
تخلفاتشان در گرانفروش��ي و احياناً احتكار خبري 
نيست و بازار هاي تلفن همراه و لوازم الكترونيكي، ارز 
و سكه، لوازم خانگي، موادمصرفي و خوراكي و خودرو 
همچنان محل جوالن رانتخواران و سودجويان است.  
در حالي كه وزارت » صمت« مدعي  راه اندازي  طرح 
مبارزه با احتكار و اختفاي كاالهای مصرفی و ضروري 
اس��ت و ليس��ت اين كاالها را به س��ازمان حمايت و 
تعزيرات اعالم ك��رده ؛ همچنان كاالهای بس��ياری 
در انبارها دپو ش��ده اند و هيچ آمار درستی از ميزان 
موجودی انبار ها در دست دولت نيست . عالوه بر موارد 
فوق می توان به محتكران خودرو های داخلی و خارجی 

نيز اشاره كرد.
در اين آش��فته ب��ازار، يك خودروس��از پيش فروش 
خودرويي ب��ا رانت ۱00 ميليون��ي را در كمتر از يك 
دقيقه به پايان مي برد و خودروساز ديگر توليداتش را به 
بهانه كامل نبودن خودرو و كمبود قطعه در پاركينگ ها 
دپو مي كند و در شرايطي كه واردات خودروي خارجي 
ممنوع شده، با بهره بردن از بازار انحصاري از فروش 
خودرو به مشتريان خودداري مي كند و برخالف قولي 
كه به شوراي رقابت داده اند تا بازار آزاد خودرو را كنترل 
كنند به افزايش قيمت ها در بازار آزاد دامن مي زنند و 
در اين شرايط نابسامان، هيچ مسئولي هم قانون گريزي 
اين انحصارگران را دنبال نمي كند و فقط مردم هستند 
كه تاوان س��ودجويي ها را از جيب خود مي دهند تا 
عده اي در اين ميان س��رمايه هاي خ��ود را به بهاي 
بي ارزش شدن پول ملي چند برابر كند.  تمامي موارد 
فوق يا شائبه هايي از فساد و رانت سيستمي در تجارت 
شيرين واردات را مطرح مي كند يا اشتباه هاي بزرگ 
در تصميمات دولتي براي تنظيم بازار.  واضح اس��ت 
سوءاس��تفاده از امانتي كه دولت براي تنظيم اوضاع 
اقتصادي مردم يك كشور در اختيار افراد محدودي 
قرار داده است تخلف كم و قابل چشم پوشي نيست، 
تخلف گرانفروش��ي تا دو برابر قيمت در بازار مصرف 
يك كشور آن هم نه در كاالي غيرمستقيم در شبكه 
توليد، بلكه در يك كاالي مصرفي در ديد مردم آنقدر 
زشت و غيرمنصفانه است كه جاي هيچ مماشاتي با 
خاطيان را باقي نمي گذارد. خيانت در امانتي كه دولت 
در عين خوش باوري به بخش خصوصي سپرد و مردم 
هيچ بهره اي از آن نبردند.  از اين رو مردم انتظار دارند 
دستگاه هاي مسئول در مقام مطالبه حقوق مردم با 
اين تخلف احتمالي برخ��ورد و با قاطعيت راه تكرار و 
بروز آن را س��د كنند. همچنين جاي سؤال است كه 
دستگاه هاي نظارتي تاكنون كجا بوده اند و چرا نظارت 
و رصد خود را از ابتدا انجام نداده اند كه چنين اتفاقاتي 

باعث برهم خوردن بازار شود؟

رئيس كل سازمان مالياتي با بيان اينكه كشف بيش 
از 4 هزار شركت صوري نشان از سودجويي عده اي 
خاص داد، گفت: فهرست ۵۰ نفر اول خريدار سكه 
از بانك مركزي دريافت ش�د كه مش�خص شده 
باالترين خريدار س�كه پادوي ش�ركت اس�ت. 
س��يدكامل تقوي نژاد در برنام��ه گفت وگوي ويژه 
خبري با بيان اينكه امس��ال 4 ميليون و 8۶3 هزار 
اظهارنامه مالياتي دريافت كرديم گفت: 4 ميليون و 
۱۶0 هزار اظهارنامه از اين تعداد مربوط به مشاغل 
و خودرو است.  وي گفت: از مجموع اظهارنامه هاي 
مالياتي دريافت شده، 280 هزار اظهارنامه حقوقي 
و 430 ه��زار اظهارنامه مربوط به ام��الك اجاره اي 
و مس��تغالت اس��ت.  تقوي نژاد افزود: در حمايت از 
توليد ملي ضرايب مالياتي ۹۵ درصد بخش توليد را 
كاهش داديم، بخشودگي جرايم مالياتي را تمديد و 
بدهي ها را تقسيط كرديم و در مقابل ضرايب مالياتي 
كاالهاي وارداتي را افزايش داديم.  وي گفت: هزار و 
۷00 ميليارد تومان به صادركنندگان كاال استرداد 
داش��تيم.  تقوي نژاد تصريح كرد: پارس��ال و امسال 
نرخ هاي ماليات��ي افزايش نيافته اس��ت، زيرا بنا بر 
فشارآوردن بر مؤديان مالياتي نداريم و رويكردمان 
استفاده از منابعي است كه تاكنون در خدمت نظام 
اقتصادي كشور نبود.  تقوي نژاد گفت: 4 هزار شركت 
صوري را كشف كرديم و اين نشان مي دهد كه عده اي 
در حال سوء استفاده هستند.  رئيس كل سازمان امور 
مالياتي كشور گفت: پارسال يك ميليون و 300 هزار 

مودي جديد را شناس��ايي كرديم ك��ه از اين تعداد 
تاكنون براي ۷00 هزار نفر م��ودي، پرونده مالياتي 

تشكيل شده است. 
 باالترين خريدار سكه پادوي شركت است

تقوي نژاد با اش��اره به اينكه يك��ي از مقامات بانك 
مركزي فهرس��ت ۵0 نفر اول خريدار س��كه را به ما 
اعالم كرده است، گفت: همه اينها شناسايي شدند و 
باالترين خريدار سكه به تعداد 38 هزار و 200 سكه، 
جوان متولد س��ال ۱3۶۵ پادو و كارگر يك شركت 

است كه تنها اظهارنامه مالياتي او بيمه نامه اتومبيل 
پرايد بود.  رئيس كل سازمان امور مالياتي افزود: يك 
ميليارد و 300 ميليون ركورد اطالعات داريم كه هر 
ركورد شامل بيش از هزار رقم اطالعات و در سامانه 

سازمان امور مالياتي كشور موجود است. 
وي درباره فرارهاي مالياتي گفت: تاكنون با شناسايي 
۶0۵ نفر مودي در كش��ور كه تراكنش هاي سنگين 
مشكوك داشتند 8 هزار و ۱۵0 ميليارد تومان ماليات 

را مطالبه كرديم. 

تقوي نژاد افزود: از كساني كه اطالعات ناقص دادند 
قباًل 4 هزار و 240 ميليارد تومان ماليات ابراز كردند، 
اما از محل بررسي مجدد، رقم واقعي ۹ هزار و 830 
ميليارد تومان بود يعني حدود ۵ هزار و ۵۹0 ميليارد 

تومان فرار مالياتي بود كه اخذ شد. 
تقوي نژاد گفت: برخي شركت ها به ويژه شركت هايي 
كه از طريق بورس كاال در مناطق آزاد خريد و فروش 
مي كردند و اطالعات دقي��ق نمي داند حدود 3 هزار 
ميليارد تومان مطالبه ماليات و جريمه انجام داديم.  
وي افزود: از محل شناس��ايي كساني كه كارت هاي 
بازرگاني غير را گرفته بودند با همكاري قوه قضائيه، 
وزارت اطالعات و بقيه دستگاه ها ۶ هزار و 248 نفر 
را شناسايي كرديم و نخستين بار از محل شناسايي 
افراد اصلي در اين زمينه 4 هزار ميليارد تومان ماليات 
گرفتيم.  تقوي نژاد اضافه كرد: حدود 22 هزار ميليارد 
تومان در سال گذشته و سه ماه امسال از طريق فرار 
مالياتي برگ تش��خيص ماليات صادر كرديم و اين 
ركورد تاريخي بود.  وي ب��ا بيان اينكه كارگروه ويژه 
تش��كيل داديم كه هفته اي دو بار تش��كيل جلسه 
مي دهد، گف��ت: اطالعات 22 ش��ركت واردكننده 
خودرو را كسب كرديم كه مجموع پرداخت ماليات 
آنها در سال هاي ۱3۹۱ تا ۱3۹4، ۵ ميليارد و ۶00 
ميليون تومان بود، اما تا االن 830 ميليارد تومان از 
آنها ماليات گرفتيم.  رئيس كل سازمان امور مالياتي 
كشور افزود: ۶ ميليون و 400 هزار ركورد اطالعات 

مربوط به ارز، سكه و طال اخذ كرديم. 
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3 ماه طاليي براي رانتخواران 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21550بانك انصار
1009فرآورده هاي نسوزآذر

2562210نيروكلر
146669آلومينيوم ايران 

2908136پارس سرام 
158474تامين سرمايه اميد

3020136شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
3389145گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

3017125سرماآفرين 
2696110 پگاه آذربايجان غربي 

4384166موتورسازان تراكتورسازي ايران 
113743فرآورده هاي نسوزآذر

490681780قندشيرين خراسان 
97821سايپاآذين 

194637ايركاپارتصنعت
7889149صنايع جوشكاب يزد

7276134داروسازي اسوه 
134124لبنيات پاك 

233634محورسازان ايران خودرو
236633گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5798سرمايه گذاري البرز)هلدينگ (
184221حفاري شمال

26609277البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
5675سرمايه گذاري سايپا

10899سرمايه گذاري بوعلي 
6705زامياد

250917ملي صنايع مس ايران  
450330كربن ايران 

165810صنايع شيميايي فارس 
244614ايران خودرو

518125كيميدارو
227110سراميك هاي صنعتي اردكان 

290111پتروشيمي شازند
443216پااليش نفت اصفهان

9363گروه بهمن 
758723پااليش نفت تبريز

2943879خدمات انفورماتيك 
8212فنرسازي زر

32898مهندسي نصيرماشين 
31037شيشه وگاز
740016نفت پارس 

21694كشاورزي ودامپروي مگسال 
5961توسعه معادن وفلزات 
32444كشت وصنعت پياذر

1208914افست 
8741كمك فنرايندامين 

2251825سيمان قائن 
1386015نفت سپاهان

44584همكاران سيستم
74816پااليش نفت بندرعباس

54524قندلرستان 
54944شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

30242درخشان تهران 
20131بيمه دانا

21901معدني وصنعتي چادرملو
77123فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

164162داروسازي سينا
135661سپنتا

150661گلوكوزان 
18250بانك خاورميانه

9290بانك پارسيان 
14510گروه دارويي بركت
6220بانك صادرات ايران

6350بانكتجارت
76050البرزدارو

50680داروسازي جابرابن حيان 
35220گروه دارويي سبحان

45770سرمايه گذاري دارويي تامين
26070تجارت الكترونيك پارسيان

34400داروسازي اكسير
37110فوالدخراسان

8490 گروه صنايع بهشهرايران 
10770سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

80340شهد
25520قندنيشابور

25570حمل ونقل بين المللي خليج فارس
24260حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

15640سرمايه گذاري اعتبارايران
13070بيمه پارسيان

6140ايران خودروديزل 
19180كارخانجات توليدي شهيدقندي

80620پارس خزر
13270كاشي سعدي 

12610ليزينگ صنعت ومعدن 
24090پارس مينو

47700پتروشيمي مبين
13840نيرومحركه 

29010پارس الكتريك 
7080سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175100به پرداخت ملت
7620صنايع ريخته گري ايران 

7340سرمايه گذاري بهمن 
15310سامان گستراصفهان 

41330سرمايه گذاري شفادارو
14530سيمان هگمتان 

8620سيمان شمال 
7180سايپا

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
18280سيمان كرمان 

11970سرمايه گذاري نيرو
11300سرمايه گذاري سپه 

10330سيمان شاهرود
25990تراكتورسازي ايران 

15440توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
21920سرمايه گذاري پارس توشه 

9480بانك سينا
1-9729نفت بهران 

1-6637صنايع خاك چيني ايران 
2-13167 داروسازي زهراوي 

2-9903كنترل خوردگي تكين كو
1-4877صنعتي آما

1-4138بهنوش ايران 
1-4087پشم شيشه ايران 

3-12026دارويي رازك 
1-3857قندمرودشت 

2-7233نوردوقطعات فوالدي 
4-12666گروه صنعتي پاكشو

2-5208توليدمواداوليه داروپخش 
1-2126گسترش نفت وگازپارسيان

1-2011سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
1-1898بيمه ملت

1-1837دارويي لقمان 
1-1797عمران وتوسعه فارس 

2-3575پتروشيمي فارابي 
3-5245فوالدخوزستان

1-1725قطعات اتومبيل ايران 
2-3122فروسيليس ايران 
1-1542حمل ونقل توكا
2-3013لنت ترمزايران 

1-1496س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
3-4223الكتريك خودروشرق 
1-1292گروه صنعتي سپاهان 

1-1267چرخشگر
1-1262لبنيات كالبر
6-7378نفت پارس 

2-2332گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
1-1118بيمه ما

1-1091سايپاشيشه 
3-3114س.صنايع شيميايي ايران
1-975سيمان فارس وخوزستان

1-948بيمه البرز
2-1882سرمايه گذاري آتيه دماوند

1-932بانك ملت
2-1844صنايع كاشي وسراميك سينا

2-1766صنايع كاغذسازي كاوه 
2-1693لعابيران 

3-2520گروه صنعتي بارز
2-1586سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

12-9493قنداصفهان 
3-2364سيمانخوزستان

18-13958معدني امالح ايران 
7-5360پتروشيمي فجر

دكتر هاشم اورعي

گزارش »جوان« از داستان تنظيم بازار دولت در سال جاری كه عده اي را ميلياردر كرد  بهناز قاسمي 
  گزارش  یک

 نسخه »در انتظار تابستان سرد «
 براي قطعي برق !

 با ورود به دوران اوج گرما در هفته هاي اخير دوباره ش��اهد قطعي برق در 
مناطق مختلف كشور هستيم. نزديك به 20 سال پيش، در فصل تابستان 
و ش��رايط مش��ابه، مهندس بي طرف، وزير وقت نيرو در جواب به س��ؤال 
خبرنگاري اعالم كرد ك��ه گرما دليل كمبود و قطعي برق اس��ت. نگارنده 
در همان زمان طي نامه اي به وزير محترم نوش��ت كه مگر ق��رار بوده در 
تابستان هوا سرد بشود؟ جالب اس��ت كه پس  از اين دوران طوالني، هنوز 
هم قطعي برق را ناشي از گرم ش��دن هوا در فصل تابستان مي دانيم! اگر 
چنين باشد تنها راه حل آن اس��ت كه در انتظار تابستان هاي سرد باشيم! 
اجازه بدهيد به اختصار وضعيت توليد برق كش��ور را مرور كنيم. در حال 
حاضر ظرفيت نيروگاهي نصب  شده در ش��بكه برق معادل ۷8 گيگاوات 
است. در تابستان امسال تاكنون اوج مصرف به ۵۷ گيگاوات رسيده است. 
اولين نكته اي كه به ذهن مي رسد آن است كه چرا در شرايطي كه ظرفيت 
توليد به مراتب بيش��تر از حداكثر مصرف است، قطعي برق داشته باشيم؟ 
جدا از مسائل فني، مسئله اين اس��ت كه از كل ظرفيت توليد نصب  شده 
بالغ  بر ۱۱ گيگاوات نيروگاه هاي برقابي هستند كه عملكرد آنان مستلزم 
وجود آب كافي در سد پش��ت آنهاس��ت. اين نيروگاه ها به طور عمده در 
استان خوزس��تان واقع اند كه وضعيت آب اين منطقه براي همگان آشكار 
است. بدين ترتيب با وجود سرمايه گذاري بالغ  بر 40 هزار ميليارد توماني 
به قيمت روز در اين بخش، برق توليدي اين نيروگاه ها كمتر از يك س��وم 
ظرفيت نامي آنهاست. مخلص كالم اينكه قطعي برق به علت سرمايه گذاري 
نكردن در مهروموم هاي گذشته و افزايش ظرفيت توليد نيست، بلكه دليل 
اصلي شاهكار برنامه ريزان وزارت نيرو و ساير مراجع دولتي است كه طي 
چندين سال اين سرمايه گذاري عظيم را انجام داده و حاال متوجه كمبود 
يا نبود آب براي توليد برق شده اند! جالب است كه مسئوليت برنامه ريزي 
آب هم به عهده همين وزارت هس��ت و ديگر نمي توان طبق روال معمول 
همكاري نكردن ساير ترجمان هاي دولتي را توجيهي براي سوء مديريت 

مطرح كرد. 
مسئله بعدي اين است كه اصاًل چرا ما به دنبال افزايش ظرفيت توليد برق 
باشيم. در شرايطي كه سرانه مصرف برق كشور برابر متوسط جهان است 
آيا عقل و منطق حكم مي كند كه باز به روند قبل و افزايش توليد بپردازيم يا 
اينكه بر بهينه سازي مصرف برق تمركز كنيم. سال ها قبل در حضور برخي 
مسئوالن وقت وزارت نيرو اين بحث را مطرح كردم كه بايد ساخت نيروگاه 
جديد ممنوع ش��ده و به جاي آن بر مصرف صحيح تمركز شود. متأسفانه 
سال هاست شاهد آن هستيم كه وزارت نيرو تمام هم وغم خود را بر افزايش 
توليد بنا نهاده و توفيقي در اصالح الگوي مصرف نداش��ته است. جا دارد 
برنامه ريزان اين بخش و همچنين نهاده��اي نظارتي از جمله نمايندگان 
محترم مجلس به وظايف خود عمل كرده و با جلوگيري از ساخت نيروگاه 
جديد، برنامه جامعي براي بهينه س��ازي مصرف انرژي الكتريكي تدوين 
كنند. شرايط كش��ور اينگونه ايجاب مي كند كه امروز ديگر هنر نساختن 
نيروگاه باشد نه ساختن آن. وقت آن رسيده كه به جاي نگاه كمي به مسئله 
برق و هدر دادن منابع كشور با نگاهي كيفي به اين امر، از هدر دادن منابع 

كشور جلوگيري به عمل  آيد. 
نگاهي به روند توليد برق در جهان به وضوح نش��ان مي دهد كه جهانيان با 
شتاب فراوان در حال گذر از سوخت هاي فسيلي براي توليد برق و حركت 
به طرف انرژي هاي تجديد پذيرند. در سال 20۱۷ ميالدي، در جامعه اروپا 
بيشتر از اينكه نيروگاه هاي فسيلي و هس��ته اي جديد به مدار وارد شود، 
نيروگاه هاي موجود از مدار خارج ش��دند. بدين ترتيب كل ظرفيت توليد 
برق از طريق سوخت فسيلي و هسته اي در حال كاهش است و پيش بيني 
مي ش��ود اين روند با شتاب هر چه بيش��تر ادامه يابد. طبق برنامه مصوب 
مجلس اروپا، تا س��ال 2030، 32 درصد كل انرژي الكتريكي مصرفي 28 
كشور عضو از طريق نيروگاه هاي بادي تأمين خواهد شد. اين در حالي است 
كه نگاهي به برنامه وزارت نيرو حاكي از آن اس��ت كه ما با سرعت تمام در 
خالف جهت دنيا، يعني افزايش ظرفيت نيروگاه هاي فس��يلي و هسته اي 
گام برمي داريم. ضروري اس��ت برنامه ريزان تأمين برق كشور از الك خود 
بيرون آمده و با دركي صحيح و همه جانبه امكان اصالح وضعيت نامطلوب 
فعلي در توليد برق كشور را فراهم آورند. وقت آن رسيده كه وزارت نيرو و 
ساير س��ازمان هاي ذيربط اين واقعيت را درك كنند كه دوران نفت، گاز و 
زغال سنگ براي توليد برق به سر آمده و تأمين برق كشور در آينده نزديك 
در گرو توسعه انرژي تجديد پذير از جمله انرژي بادي و خورشيدي است كه 
بحمداهلل... كشور ما از ظرفيت هاي قابل توجهي برخوردار است و ما با غفلت 

تمام از اين نعمت هاي الهي بي بهره ايم. 
وقت آن رسيده كه به جاي اميد بستن به تابستان خنك و تأكيد بر افزايش 
ظرفيت توليد برق به روش ه��اي قديمي، طرحي ن��و درانداخته و ضمن 
پرداختن به اصالح الگوي مصرف و بهينه سازي مصرف برق، همگام با جهان 
براي هرگونه افزايش در ظرفيت توليد در مسير توسعه صنعت انرژي بادي 

و خورشيدي گام برداريم. 
 *استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف

امسال ۲۷۰۰ هكتار گلخانه احداث مي شود
مديركل دفتر امور گلخانه گل و گياه هاي زينتي وزارت جهادكشاورزي 
گفت: با توجه به كاهش ۳۰ درصدي بارندگي  امس�ال توس�عه ۲ هزار 
و 7۰۰ هكت�ار گلخان�ه را ب�راي افزايش به�ره وري و كاه�ش مصرف 
آب به ويژه در بخش س�بزي و صيفي در دس�تور كار ق�رار داده ايم. 
غالمرضا تقوي در گفت وگو با فارس، به تأثير بارندگي هاي اخير در توليد 
محصوالت كشاورزي اش��اره كرد و گفت: از آنجا كه ما كشوري خشك و 
نيمه خشك هستيم و امس��ال نيز ميزان بارندگي ها 30 درصد نسبت به 
سال گذشته كسري دارد در شرايط ويژه اي قرار گرفته ايم كه بايد كشت 
در محيط هاي كنترل شده را بيش از سال هاي گذشته توسعه دهيم.  وي 
همچنين استفاده بهينه از آب را براي افزايش بهره وري بسيار حائز اهميت 
دانست و گفت: در اين راستا بسته ويژه اي از طرف وزارت جهادكشاورزي 
تعريف شده كه برنامه هاي مشخصي را در اين زمينه از جمله توسعه سامانه 
نوين آبياري، تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي، لوله گذاري و انتقال صحيح 
آب و احيا و مرمت قنوات به عنوان كارهاي زيرس��اختي و س��خت افزاري 

انجام شده است. 

 سال جاري رتبه سوم كم بارش ترين سال 
در نيم قرن اخير

ايران در طي ي�ك دهه اخير به صورت م�داوم بارندگي هاي كمتر 
از ميانگين بلندم�دت را تجربه كرده و نزوالت ج�وي روند نزولي 
به خود گرفته است كه اين شرايط موجب ش�ده ايران در 1۰ سال 
گذشته گرفتار كم بارشي شديد و كاهش محسوس منابع آبي شود. 
به گزارش فارس، روزهاي گرم تابستان امسال در حالي سپري مي شود كه 
ميزان بارش هاي كشور از ابتداي سال آبي ۹۷- ۹۶ )ابتداي مهرماه( تاكنون 
به ۱۶8 ميليمتر رسيده كه در مقايس��ه با مدت زمان مشابه سال گذشته 
2۷درصد و در مقايسه با مدت متوسط بلندمدت حدود 3۱ درصد كاهش 
داشته است.  نگاهي به روند بارندگي هاي ۵0 سال اخير كشور حكايت از 
وضعيت نامطلوب نزوالت جوي سال آبي جاري دارد. سال آبي ۹۷- ۹۶ با 
ثبت ۱۶8 ميليمتر بارندگي رتبه 48 بارش ه��اي نيم قرن اخير را به خود 
اختصاص داده است.  در ۵0 سال اخير تنها سال  هاي آبي ۷۹- ۷8 با ثبت 
۱4۹ ميليمتر و سال آبي 8۷- 8۶ با ثبت ۱34 ميليمتر بارندگي به مراتب 
وضعيت نامناس��ب تري را نسبت به س��ال آبي جاري تجربه كرده اند و در 

انتهاي جدول بارندگي هاي نيم قرن اخير كشور قرار گرفته اند. 

نفر اول خریداران سکه کارگر یک شرکت بود!

   گزارش 2
فهرست ۵۰ نفر اول خريدار سكه به سازمان مالياتي تحويل شد

حسين رزاق نژاد| مهر


