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|| روزنامه جوان |  شماره  5683  1440 ش��وال   21  |  1398 تی��ر   4 سه ش��نبه  دعواهاي غیر تخصصی در نفت 
بدون تع��ارف بايد گفت انتق��ادات و تعاري��ف ام��روزي از وزارت نفت 
حد وسطي ندارد؛ بيش��تر اتفاقات يك ماه گذشته ريش��ه در نگاه هاي 
غيرتخصصی دارد ك��ه هر يك از طرفي��ن با چنگ زدن به حواش��ي و 
گسترش آن، مس��ير فروش نفت را س��خت كرده اند. كشاندن مباحث 
درون نظام به رسانه ها و فضاي مجازي از هر دو طرف موجب شده است تا 
درگيري ها اوج گرفته و هر يك از جبهه ها به تك و پاتك مشغول باشند. 
بخشي از منتقدان زنگنه و وزارت نفت، ديدگاه سياسي به وي دارند و از 
هر ابزاري براي انتقاد از وي بهره مي گيرند و در مقابل چهره هاي سياسي 
كه مانند همين افراد، چيز خاصي از نف��ت نمي دانند به دفاع از زنگنه 

مي پردازند كه عمدتاً از چهره هاي سياسي و پاتوقي زنگنه هستند. 
از توئيتر گرفته تا كانال هاي تلگرامي، حاشيه ها بيشتر گره خورده و در 
بازي پينگ پنگي كه شكل گرفته است، مديران اجرايي نفت براي مصون 
ماندن از اتفاقاتي كه پيشتر سر مديران نفت آمده، عقب كشيده و دست 
به هيچ كاري نمي زنند. موضوعي كه يك سال پيش در همين جريده به 

آن اشاره شد و امروز تبعات آن به خوبي نمايان است. 
نبود هيچ حد وسطي در انتقادات و مداحي ها، هر اتفاق بد يا خوبي را 
تبديل به يك كشمكش خس��ته كننده مي كند كه برايش خبرسازي 
مي شود. كمترين فش��اري به زنگنه موجب مي ش��ود تا غوغاساالران 
پرونده زنجاني را روي ميز بياورند و خبرسازي كنند و در مقابل، طرف 
ديگر با طرح موضوعاتي مانند جاسوس��ي از وزارت نفت يا بازداش��ت 
تعدادي از مديران كه بخش هايي از اينگونه خبرها دروغ اس��ت، فضا 

را متشنج كنند. 
البته يك نقد بزرگ به وزير نفت وارد اس��ت كه در پاسخ به نامه سعيد 
جليلي، يادداشتي را منتشر كرد و وي را حريف طلبيد تا در حضور سران 
قوا يا هر محفل ديگري، به مناظره با وي بنشيند. جليلي نيز به اين نامه 
پاس��خ داد و در ادامه اداره كل روابط عمومي وزارت نفت به اين عضو 

مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ داد. 
رسانه ها نيز با ورود به اين فضا، مي نويسند و مي گويند از موضوعاتي كه 
كمتر قرابتي به واقعيت دارد؛ چه بخواهيم و چه نخواهيم حاكم شدن 
چنين اتمسفري حواشي را مضاعف كرده و قطعاً دودش بر چشم كشور 
خواهد رفت. جنس اغلب انتقادها و فرافكني ها در هر دو طرف، سياسي 
است و بيشتر نشئت گرفته از احزابي اس��ت كه زنگنه و طرفدارانش و 

همچنين بخشي از منتقدانش به آن تعلق دارند. 
در اين ميان، صداي انتقاد درست چه در داخل حاكميت و چه در فضاي 
عمومي شنيده نمي شود؛ كاربري كه خواستار آزادي زنجاني از زندان 
شده و مي گويد وزير نفت بايد جاي او به زندان برود و مدير نفتي كه ادعا 
مي كند زنجاني گفته است به زودي جايش با زنگنه عوض مي شود، هر 

دو در اين كشمكش يك نقش را دارند. 
عده اي مي گوين��د وزارت نفت در اتاق هاي دربس��ته براي فروش نفت 
تصميم مي گيرد و عده اي ديگر در پاس��خ ب��ه آن مي گويند منتقدان 
منتفعان زنجاني هستند! گرچه ممكن است برخي افراد به دنبال ورود 
پرسود به معامالت نفتي باشند ولي نمي توان بيشتر منتقدان را به زنجاني 
نسبت داد كه اينگونه وزارت نفت، با بهره برداري شگرف از بابك، جاي 
خالي به انتقادات مي دهد. عده اي كه بيرقي بلند مي كنند و از زيپ بسته 
وزير نفت مي گويند و طوري عنوان مي كنند كه زنگنه تخلف مالي ندارد 
كه گويي وزراي نفت گذشته همگي داراي مش��كالت مالي و اخالقي 

بسياري بودند كه حتي برايشان حكم محكوميت صادر شده است!
زد و خورد دو گروه در شرايطي كه كشور نيازمند انتقادات درست است، 
موجب مي شود وقت و توان نظام اداري كشور براي مباحثي تلف شود 
كه بايد در دور زدن تحريم ها به كارگرفته شود. گويا كسي متوجه عمق 
شرايط امروز نيست و نگاه هاي عبادي – سياسي به نفت و وزير نفت، 

فرصت كار را به مجادله و سياسي كاري داده است. 

 سرنوشت مبهم توليد ارز ديجيتال 
در نظام اقتصادي ايران

 احتمال محاسبه هزينه برق استخراج 
بیت كوين با تعرفه صادراتي!

اخي�راً ش�ركت توانير ب�ا ص�دور ابالغيه اي، دس�تور قط�ع برق 
توليدكنندگان ارز ديجيتال را صادر كرده اس�ت، اما خبر مي رسد 
همزمان وزارت نيرو به دولت پيشنهاد كرده تا هزينه برق با تعرفه برق 
صادراتي از توليدكنندگان ارز ديجيتال گرفته شود كه اين پيشنهاد 
تنها در صورت تصوي�ب در هيئت وزيران قابل اج�را خواهد بود. 
توليد ارز ديجيتال يا مجازي با استفاده از برق ارزان قيمت، اين روزها در 
حالي به خبر اول صنعت برق كشور تبديل شده كه فعاليت هاي اينچنيني 
مربوط به امسال نيس��ت و بررسي ها نش��ان مي دهد حداقل در سه سال 
اخير، فعاليت توليدكنندگان ارز ديجيتال در ايران ادامه داشته، اما آنچه 
باعث شده در هفته هاي اخير اين فعاليت، حساسيت زا شود به گونه اي كه 
دستور قطع برق كساني كه اقدام به توليد ارز ديجيتال مي كنند، از سوي 
مديرعامل شركت مادرتخصصي توانير صادر شد، اين است كه با افزايش 
فاصله بين ارزش ريال و دالر در نيمه دوم سال گذشته و همچنين افزايش 
تقاضاي جهاني براي دادوستد با ارزهاي ديجيتال مخصوصاً بيت كوين ها، 
ايران كه برقي به مرات��ب ارزان تر از س��اير نقاط جهان دارد، به بهش��ت 
توليدكنندگان ارز ديجيتال تبديل شده اس��ت. روز گذش��ته خبر رسيد 
كه وزارت نيرو و صنعت برق كش��ور كه در پايش مستمر ميزان مصرف و 
توليد برق به منظور جلوگيري از بروز خاموشي ها در تابستان سال جاري 
هستند، با پديده اي جديد مواجه شده اند كه مي تواند به صورت غيرمجاز 
مصرف برق پيك را حتي تا ۲۰۰۰ م��گاوات افزايش دهد و اين به معناي 
ايجاد مشكل براي برق رساني مطلوب در تابستان سال جاري است. متعاقب 
همين مورد شركت مادرتخصصي توانير با صدور ابالغيه اي، دستور قطع 

برق توليدكنندگان ارز ديجيتال را صادر كرد. 
اما وزارت نيرو براي حل اين مشكل، پيشنهادي را به هيئت دولت ارسال 
كرده تا هزينه برق با تعرفه ب��رق صادراتي از توليدكنندگان ارز ديجيتال 
گرفته شود كه اين پيشنهاد تنها در صورت تصويب در هيئت وزيران قابل 
اجرا خواهد بود. اگر دولت اين پيش��نهاد وزارت نيرو را به تصويب برساند 
به جاي شناسايي و قطع برق توليدكنندگان ارز ديجيتال، شاهد فعاليت آنها 
به صورت ضابطه مند خواهيم بود، حتي وزارت نيرو و شركت مادرتخصصي 
توانير مي توانند مش��وق ها و محدوديت هاي��ي را همانند بخش صنعت و 
كشاورزي، به منظور عدم مصرف برق توسط ماينر ها در ساعات پيك لحاظ 
كنند. »تسنيم« در همين رابطه نوشت: مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي 
صنعت برق با اشاره به غيرمجاز بودن مصرف برق توسط بيت كوين ها گفت: 
طبق دستور اعالم شده به شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق، 

توليدكنندگان بيت كوين شناسايي مي شوند و برق آنها قطع مي شود. 
اين مقام مسئول با بيان اينكه استخراج هر بيت كوين معادل مصرف ۲۴ 
واحد مسكوني در سال اس��ت، ادامه داد: هنوز تعرفه مشخصي براي برق 
مصرفي بيت كوين تعريف نشده است كه البته پيشنهاد وزارت نيرو در اين 
خصوص به هيئت دولت ارسال شده و در حال بررسي در كميسيون هاي 
مختلف است كه پس از تعيين به همه شركت ها ابالغ خواهد شد. رجبي 
مش��هدي گفت: پس از ابالغ تعرفه برق بيت كوين ها، صاحبان اين مراكز 
مي توانند به ش��ركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق مراجعه و بر 
اساس ميزان مصرف درخواست خود را اعالم كنند. وي افزود: اتصال اين 
مراكز به شبكه به دليل مصرف باال سبب ناپايداري برق و بروز مشكل براي 
ديگر مشتركين مي شود كه بر اين  اساس در هر نقطه اي شناسايي شوند، 

برق آنها قطع خواهد شد.

اگ�ر چ�ه بازارهاي�ي چ�ون ارز، طال و س�كه 
و خ�ودرو و مس�كن از فصل پاياني س�ال 96 
تاكنون نوس�ان هايي را تجربه كرد، اما به نظر 
مي رسد بازارهاي مذكور نه تنها به ثبات نسبي 
رس�يده اند، بلكه برخي از آنها ني�ز با تعديل 
منفي قيمت نيز روبه رو ش�ده اند، تحت تأثير 
همين فضا شاهد رشد بازار هستيم، به طوري 
كه اين بازار طي دو روز گذشته بيش از 8هزار 
و 500 واحد رش�د كرده اس�ت و ش�اخص كل 
اين بازار قله 242ه�زار واحد را براي اولين بار 
در تاري�خ بي�ش از 50 س�اله خود فت�ح كرد. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، اقتص��اد اي��ران ط��ي 
18 م��اه گذش��ته وضعي��ت نوس��اني را تجربه 
كرده است، به طوري كه همزمان با نوسان قيمت 
ارز از فصل پاياني سال 96 به تدريج كليه بازارها 
دچار نوسان شد، در اين ميان هر چند جهش هاي 
قيمتي تلخي در برخي از بازارها رخ داد و اين اتفاق 
به مذاق برخي از دارن��دگان انواع دارايي خوش و 
فاقدان دارايي تلخ آمد، ام��ا اقتصاد مكانيزم هاي 
خود را دارد و مسير خود را طي مي كند، حال بعد از 
دوره نوساني طي شده به نظر مي رسد ثبات نسبي 
در بازارها برقرار شده است و برخي از بازارها حتي 

تعديل منفي قيمت را نيز تجربه مي كنند. 
هر چند مدتي اس��ت كه ارزش معامالت روزانه 
بازار س��رمايه به زير يك هزار ميليارد تومان در 
روز كاهش داشته اس��ت و تع��داد معامالت نيز 
تعديل منفي خورده است، اما شاخص هاي اصلي 
بازار به كمك رش��د قيمت س��هام شركت هاي 
حاضر در بازار با رشد همراه ش��ده اند، به طوري 

كه شاخص كل تنها در روزهاي شنبه و يك شنبه 
هفته جاري با رش��د بيش از 8هزار و 5۰۰واحد 

روبه رو شده است. 
در اين ميان ش��اخص ب��ورس ته��ران در جريان 
معامالت روز گذشته با صعود بيش از 5هزار واحد 
براي اولين بار به س��طح ۲۴۲ ه��زار و 568 واحد 
رسيد، ارزش بازار نيز براي نخستين بار در محدوده 
9۲1 هزار ميليارد تومان قرار گرفت. رش��د مذكور 
كه به منزله كس��ب بازده��ي ۲/15 درصدي براي 
تمامي نمادهاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران 
بود، بيش از هر چيز تحت تأثير نمادهاي »جم پيلن«، 

»كگل« و »فوالد« روي داد. 

  تقويت صنايع مرتبط با ساخت و ساز 
در ش��اخص ه��م وزن ني��ز ك��ه تقريب��اً وضعيت 
عمومي نماده��اي حاض��ر در ب��ورس را انعكاس 
مي دهد، وضعيت مثبت بود به طوري كه نماگر ياد 
ش��ده با صعود ۲/۲5 درصدي به ارتفاع 57 هزار و 
71۰ واحدي رسيد. اين رشد در گروه هايي همچون 
»س��يماني«، »انبوه س��ازي« و »دارويي« بيش از 
سايرين مشاهده مي شد. به نظر مي رسد همزمان 
با مطرح ش��دن س��اخت بيش از ۴۰۰ هزار واحد 
مسكوني كه اخيراً از س��وي وزير راه و شهرسازي 
عنوان شده اس��ت صنايع مرتبط با ساخت و ساز و 
همچنين انبوه سازي ها پيش��اپيش اثر تبعي طرح 

مذكور را درك كرده اند و س��هام بنگاه هايي كه در 
حوزه ساخت و ساز قرار مي گيرند، مسير رشد را در 

پيش گرفته است. 
اگر چه در روز شنبه هفته جاري شاخص كل بيش 
از 3هزار و 5۰۰ واحد رشد كرد، اما تعداد معامالت 
۲۲5هزار و 865 مرتب��ه و ارزش معامالت نيز در 
حدود 8۰۰ ميليارد تومان بود كه اين رشد با اين 
افت ارزش و مرتبه معامالت نشان از ترديدهايي 
نس��بت به آينده و احتياط معامله گران به دليل 
ريسك هاي بين المللي موجود داشت. تا پيش از 
اين ارزش معامالت 1/5 الي ۲هزار ميليارد تومان 
در روز بود و تعداد معامالت نيز بيش از 3۰۰هزار 

مرتبه بود. 
در اين بين اما رشد روز گذشته شاخص كل با تقويت 
مرتبه معامالت و ارزش معامالت روزانه همراه بود 
كه به نظر مي رسد چشم انداز بازارها و ريسك ها نيز 
تغيير وضعيت به سوي بهبودي داده اند. بازارهاي 
جهاني در آستانه از س��رگيري مذاكرات تجاري و 
انتظار ب��راي رونمايي از ت��داوم عملكرد قدرتمند 
شركت هاي بزرگ كااليي در ماه خرداد اثر بسزايي 

در از سرگيري روند صعودي شاخص كل دارد. 
  نگاهي به ارزش معامالت

حجم معامالت ب��ورس تهران 3 ميلي��ارد و ۴9۰ 
ميليون س��هم و ارزش معامالت آن ه��زار و 369 
ميليارد تومان ثبت شد كه از اين ميان هزار و 1۰9 
ميليارد تومان آن ارزش معامالت خرد بوده است. 
در ميان نمادها ني��ز نماد »ش��يران«، »فملي« و 
»سفارس« بيش��ترين ارزش معامالت را در بورس 

تهران به خود اختصاص دادند.

بورس تهران ركورد زد 
با ثبات نسبی در بازارهای ارز، سكه، طال، خودرو و مسكن شاخص كل بورس تهران به محدوده 242هزار واحد رسيد

 استقرار هیئت تحقیق و تفحص مجلس 
در سازمان خصوصي سازي

مقرر ش�د س�ازمان خصوصي س�ازي، دفتري در اختي�ار هيئت 
تحقي�ق و تفح�ص ق�رار ده�د ت�ا اعض�اي هيئ�ت بتوانن�د در 
صورت لزوم بررس�ي هاي خ�ود را در اين س�ازمان انج�ام دهند. 
به گزارش تسنيم، عضو كيمس��يون اقتصادي مجلس با اعالم اين خبر از 
برگزاري انتخابات هيئت رئيسه تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي سازي 
خبر داد و گفت: بنده به عنوان رئيس هيئت تحقيق و تفحص و آقايان سيد 
علي ادياني، سيد ناصر موس��وي الرگاني و محمد جواد ابطحي به عنوان 
ساير اعضاي هيئت رئيسه اين هيئت انتخاب شده اند. سيدكاظم دلخوش 
اباتري با اشاره به آغاز فرآيند بررسي هاي هيئت تحقيق و تفحص از سازمان 
خصوصي سازي افزود: امروز نخستين جلسه با حضور تمامي اعضاي هيئت 
تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي س��ازي كه 15 نفر هستند، تشكيل 

مي شود تا درباره روند اجراي كار در اين پرونده تصميم گيري شود. 
وي افزود: مقرر ش��د س��ازمان خصوصي س��ازي، دفت��ري در اختيار 
هيئت تحقيق و تفحص قرار دهد تا اعض��اي هيئت بتوانند در صورت 
لزوم بررس��ي هاي خود را در اين س��ازمان انجام دهند. رئيس هيئت 
تحقيق و تفحص از س��ازمان خصوصي س��ازي، با دعوت از مردم براي 
همكاري در اين پرونده تصريح كرد: اگر فردي در سراسر ايران درباره 
خصوصي سازي ها و نحوه واگذاري ها اطالعات و مداركي در اختيار دارد 
به دفتر هيئت تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي سازي در كميسيون 

اقتصادي مجلس ارسال كند تا مورد بررسي قرار گيرد. 
........................................................................................................................

 كالهبرداري ارزي ۳۰۰ میلیاردي
يك صراف از ۵۰ تاجر و كارخانه دار

ب�ه دنب�ال ش�كايت 50 ب�ازرگان و كارخان�ه تولي�دي از يك�ي 
از صرافي ه�اي اه�واز مبن�ي ب�ر كالهب�رداري در جري�ان 
خري�د ارز از س�امانه نيم�ا، صراف�ي مذك�ور پلم�ب ش�د. 
به گزارش »تسنيم«با حكم مقام قضايي در اهواز، يك صرافي كه به گفته 
شكات، در ليس��ت صرافي هاي مجاز بانك مركزي قرار داشت و تحت 
عنوان تأمين ارز واردات در قالب س��امانه نيما، به ميزان 3۰۰ ميليارد 

تومان، از 5۰ كارخانه و واردكننده ، كالهبرداري كرده بود، پلمب شد. 
همچنين بازپرس پرونده مذكور در اهواز در حكم صادره، از اداره مبارزه با 
جعل و كالهبرداري پليس آگاهي خواسته تا با مكاتبه با سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، نسبت به حذف نام اين صرافي از سامانه نيما اقدام كند. 
اين كارخانجات مدعي هستند كه مبلغ حدود 3۰۰ ميليارد تومان را براي 
تأمين مواد اوليه خود از طريق سامانه جامع تجارت و ثبت از طريق صرافي، 
به حساب صرافي مذكور واريز كرده اند و اين مبلغ نيز به گفته صراف، به 
حس��اب فرد ديگري كه مورد تأييد سامانه س��نا بوده، به صورت قانوني 
منتقل شده است. همچنين شكات اين پرونده در مكاتبات جداگانه اي با 
رئيس كل بانك مركزي، وزير صنعت، معدن و تجارت و دفتر امور خدمات 
بازرگاني وزارت صمت و معاونان اين وزارتخانه، خواستار پيگيري موضوع 

و جلوگيري از تعطيلي اين واحدهاي توليدي شده اند. 
........................................................................................................................

افزايش واردات گوشت قرمز به رغم حذف 
دالر ۴۲۰۰ توماني

آم�ار رس�مي نش�ان مي ده�د به رغ�م ح�ذف ارز دولت�ي 
ب�راي واردات گوش�ت قرم�ز ام�ا مي�زان واردات اي�ن م�اده 
پروتئين�ي در س�ه ماه�ه ابت�داي امس�ال نس�بت ب�ه م�دت 
مش�ابه پارس�ال از نظ�ر وزن�ي ۳۷درص�د رش�د كرده اس�ت. 
بازار گوشت كه در برهه اي از سال گذشته با رش��د شديد قيمت و كمبود 
عرضه مواجه شده بود، مدتي است به ثبات نسبي در قيمت و ميزان عرضه 
رسيده است. سال گذشته همزمان با تخصيص ارز دولتي براي واردات انواع 
كاال، قيمت گوشت قرمز نيز افزايش يافت و دولت ناچار شد اقدامات ويژه اي 
براي تنظيم بازار اين محصول تدارك ببيند. به رغم تخصيص ارز دولتي براي 
واردات گوشت گرم و منجمد، قيمت ها همچنان افزايش مي يافت و قيمت 
براي مصرف كننده تناس��بي با حجم ارز ۴۲۰۰ تخصيصي از سوي دولت 
نداشت، از اين رو با آغاز فصل بهار و افزايش توليد گوشت داخلي، دولت از 
ابتداي امسال تخصيص ارز دولتي به گوشت را متوقف كرد. پس از خروج 
گوشت از اين فهرست، مطابق با بررسي هاي مركز آمار ايران، قيمت گوشت 
اگرچه بسيار كند، اما روند كاهشي به خود گرفت به گونه اي كه در ارديبهشت 

ماه در مجموع شاهد كاهش ۰/6 درصدي در قيمت اين كاال بوده ايم. 
همچنين بررسي روند واردات اين ماده پروتئيني طي سه ماه گذشته از 
سال جاري نشان مي دهد كه در اين مدت 31 هزار و 11 تن گوشت قرمز 
سرد به ارزش 1۲7 ميليون دالر به كشور وارد شده است كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 36/99 درصد از نظر وزن و ۲7/55 درصد از نظر ارزش 
رشد كرده است. در اين مدت گوشت قرمز سبك گرم نيز به ميزان 7 هزار 

و 778 تن و به ارزش 51 ميليون دالر به كشور وارد شده است. 
........................................................................................................................

 تثبیت ۳۸۰ هزار شغل 
با حمايت از ۱۸۰۰ بنگاه صورت گرفت

با حمايت از ۱800 بنگاه توليدي، زمينه تثبيت اش�تغال براي ۳80 
هزار نيروي كار فراهم شد. 

مدير كل حمايت از مش��اغل و بيمه بيكاري وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي با اعالم اين خب��ر گفت: براي صيانت از ني��روي كار يكي از 
برنامه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي »تثبيت اشتغال موجود« 
است. كريم ياوري در گفت وگو با »فارس« افزود: با تأكيد وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در راستاي اجراي سياست تثبيت اشتغال موجود 
در سال 97 با رصد، پيگيري، تشكيل جلسات متعدد استاني و كشوري، 
بين بنگاه هاي اقتصادي مشكل دار و سازمان ها و ادارات ذيربط بيمه اي، 
مالياتي، بانكي و. . . با حماي��ت از 18۰۰ بنگاه توليدي براي 38۰ هزار 

نيروي كار »تثبيت اشتغال« صورت گرفت. 
كريم ياوري افزود: خوشبختانه در سال جاري به استناد بند الف تبصره 
18 قانون بودجه 98 به دولت اجازه داده شده بخشي از اعتبارات مندرج 
در جدول تبصره 1۴ قانون مذكور را در قالب »وجوه اداره شده با ارائه 
سود كمك بال عوض«؛ با منابع موضوع ماده 5۲ قانون الحاق برخي موارد 
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را در چار چوب مصوبات 
هيئت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملي و همچنين 
تسهيالت بانكي تركيب و براي اجراي برنامه هاي ايجاد اشتغال مولد، 
»تثبيت اشتغال« موجود اجراي سياست هاي بازار كار و تكميل اجراي 
برنامه هاي بند الف تبصره 18 قانون هزينه نمايد. وي گفت: در اين راستا 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن تأكيد به زير مجموعه، ش��خصاً 
پيگيري مستمري را براي حل مشكالت بنگاه هاي اقتصادي در جهت 
صيانت از نيروي كار و »تثبيت اشتغال« موجود و پايداري توليد و حفظ 

سياست بنگاه ها داشته كه نتايج مثبت آن در آينده اعالم خواهد شد.

در ش�رايطی كه يارانه نقدی 45هزارتومانی با 
تورم های س�ال های اخير تنها درآمد مستمر 
برخی  از مردم  اس�ت و تحريم ه�ای ناعادالنه 
امريكا معيشت ملت را هدف قرار گرفته است و  
روزهايی پيش می آيد  كه با  پيروزی های غرور 
آفرين در عرصه دفاعی تنگنای معيشت  كمی 
برای مردم قابل تحمل می ش�ود اما در مقابل، 
وقتی مديرعامل صندوق بازنشستگی كشوری 
از حقوق و دستمزد چند  ده ميليونی برخی از 
مديران ضعي�ف مجموعه  تابع�ه  پرده برداری 
می كند كه تنها يكی از آنها حقوق ماهانه اش در 
حدود 6۳ميليون تومان بوده است، بی شک بار 
روانی منفی برای افكار عمومی ايجاد می شود 
از اي�ن رو  ج�ای دارد در جنگ اقتص�ادی كه 
قرار گرفته اي�م دولت و ق�وه قضائيه و مجلس 
شورای اسالمی به سرعت با عوامل پرداخت و 
دريافت حقوق های نجومی برخورد قاطع كند.

به گزارش »جوان«، در حالي كه بعد از رس��وايي 
حقوق هاي نجومي در س��ال 95 مقرر بود سامانه 
حقوق و دستمزد مديران دولتي عملياتي شود، اما 
تاكنون اين س��امانه به اتمام نرسيده است. در اين 
بين، مدير جوان صندوق بازنشس��تگي كشوري، 
اقدام به انتشار ليس��ت حقوق و دستمزد مديران 
هلدينگ ه��اي تابع��ه صن��دوق ك��رد تا نش��ان 
دهد اگ��ر قرار باش��د كاري انجام ش��ود، مي توان 
آن كار را حت��ي تا فراهم آمدن زير س��اخت هاي 
الزم نيز به س��اده ترين ش��كل ممكن انجام داد. 
هزينه جاري ماهانه كش��ور به مح��دوده ۲۲هزار 
ميلي��ارد تومان رسيده اس��ت و ح��ال آنكه گفته 
مي شود عموم اين هزينه مرتبط با حقوق و دستمزد 
است و بي ش��ك ريخت و پاش هاي فراواني در اين 
رابطه انج��ام مي گيرد، از اين رو تعل��ل در رابطه با 
راه اندازي سامانه حقوق و دستمزد و نظام مند كردن 
پرداخت هاي حقوق و دس��تمزد ذيل س��رفصل 
هزينه هاي جاري بودجه عمومي كشور از اهميت 
قابل  مالحظه اي برخوردار اس��ت ك��ه مي توان تا 
فراهم آمدن زير س��اخت هاي الزم براي راه اندازي 

س��امانه به روش هاي س��اده اي ليس��ت حقوق و 
دستمزد مديران و همچنين كاركنان بخش هاي 
 دولتي و عموم��ي غير دولتي را نش��ر عمومي داد. 
  2س�ال از ماج�رای حقوق ه�ای نجومی 

می گذرد
سال 95 كه رس��وايي فيش هاي نجومي برخي از 
مديران دولتي در جامع��ه رخ داد و اين حقوق ها و 
امتيازها تعجب افكار عمومي را در پي داشت، علي 
طيب نيا، وزير وقت اقتصاد بخش دولتي را مساوي 
با حقوق نجومي، مازاد نيروي انس��اني، سفرهاي 
خارجي، ناكارآمدي، رانت و. . . معرفي كرد، از اين 
رو مقرر شد با راه اندازي سامانه اي حقوق و دستمزد 
مديران اعم از بخش دولت��ي و عمومي و. . . در اين 

سامانه انعكاس يابد. 
هر چند كه كارهايي دراين مدت براي راه اندازي 
سامانه مذكور انجام گرفته است، اما گويا در جريان 
بودجه س��نواتي، وظيفه عملياتي كردن س��امانه 
مذكور از س��ازمان امور اس��تخدامي كشور )ذيل 
نظر رياس��ت جمهوري( به خزانه داري كل كشور 
)ذيل وزارت اقتص��اد( انتقال يافته اس��ت كه اين 
انتقال وظيفه با نقد هايي روبه رو شده اس��ت، زيرا 
بسياري از دستگاه ها از خزانه داري بودجه دريافت 
نمي كنند و حال آنكه خزانه داري احاطه اي بر اين 
بخش ها ندارد، به طور نمون��ه درآمد و هزينه هاي 
اختصاصي برخي از دس��تگا ه ها ب��ا مجوز مجلس 
س��االنه بيش از 5۰ هزار ميليارد تومان اس��ت كه 
حتي ديوان محاس��بات نيز نظارتي بر اين دخل و 
خرج ها ندارد، حال چگونه خزانه داري كل كش��ور 
مي تواند اين بخش ها را ملزم به نشر اطالعات حقوق 
و دس��تمزد مديران كند،  در عين حال بايد توجه 
داشت كه سازمان امور استخدامي كل كشور ذيل 
رياست جمهوري است و مي توانست در اين رابطه 

مثمر ثمر تر عمل كند. 
در اين ميان، بايد توجه داش��ت كه از سال 95 تا 
كنون و در پي رسوايي حقوق هاي نجومي برخي 
از مديران دولتي جامعه در انتظار عملياتي شدن 
س��امانه حقوق و دستمزد اس��ت و تازه مشخص 

نيس��ت در جريان عملياتي ش��دن اين س��امانه 
اطالعات نش��ر عمومي يابد يا خير، اما نتيجه هر 
چه كه باش��د، روز گذش��ته مدير جوان صندوق 
بازنشستگي كشوري با بيش از يك ميليون و ۴۰۰ 
هزار مستمري بگير، با انتشار عمومي فيش حقوقي 
چند تن از مديران هلدينگ هاي تابعه نشان داد 
كه اگر قرار به شفاف سازي باشد در كمترين زمان 
و به س��اده ترين روش ممك��ن و ابزارهاي متعدد 
دم دستي مي توان اين كار را انجام داد، اما به نظر 
مي رسد بوروكراس��ي در حوزه مديريتي بهانه اي 
شده است تا برخي از كار ها انجام نشود يا اينكه به 

بعدها موكول شود. 
 مبارزه همگانی با فساد در هر سطحی

اصالح��ات س��اختاري اقتص��اد اي��ران و توس��عه 
شفافيت جزو موضوعات ملي اس��ت كه در شرايط 
كنوني تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه ايران كليه 
اقتصاد دانان از هر جناحي و مستقالن بر آن اتفاق نظر 
دارن��د از اين رو با پرهي��ز از سياس��ي كاري بايد از 
طرح ه��ا،  برنامه ها و اقداماتي ك��ه در جهت اصالح 
ساختار و شفافيت اقتصادي است، حمايت به عمل 
آيد در همين راستا، مديرجوان صندوق بازنشستگي 
كش��وري در راس��تاي ارتقاي ش��فافيت اقدام به 
انتشار ليست حقوق و دستمزد تعدادي از مديران 

هلدينگ هاي تابعه صندوق بازنشستگي كرد. 
  درياف�ت حق�وق نجوم�ی توس�ط مدير 

ضعيف
س��يد ميعاد صالحي در اينس��تاگرام خود نوشت: 
س��ال هاي س��ال اس��ت كه مردم خواهان انتشار 
عمومي حقوق و مزايا و ساير دريافتي هاي مديران 
هس��تند، اما اين امر مهم، همچن��ان در تعارفات 
دستگاه هاي قواي مختلف عملي نشده يا به صورت 

ناقص اجرا شده است. 
صالحي تأكيد كرد: اين نخستين بار است كه ميزان 
مجموع حق��وق، مزايا، اضاف��ه كار، كارانه، پاداش 
و. . . يك دستگاه اجرايي منتش��ر مي شود و افراد 
مي توانند با مراجعه به سايت صندوق بازنشستگي 
به آدرس www. cspf. ir از جزئيات حقوق و مزايا 

مديران صندوق بازنشستگي مطلع شوند. 
مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كشوري افزود: 
در اين ش��رايط س��خت اقتص��ادي ب��راي مردم، 
دريافتي هاي چند ده ميليون��ي برخي از مديران، 
قلب ما را هم مانند ش��ما به درد مي آورد. به ويژه 
مديراني كه عملكرد ضعيفي داشته و بيشتر به فكر 
جيب خودشان بوده اند تا جيب بازنشستگان. وي 
با تأكيد بر اينكه ما نسل سومي ها در حال عمل به 
قولمان براي ش��فافيت هستيم، تصريح كرد: ساير 
دستگاه هاي دولتي، حاكميتي و عمومي را نيز به 
چالش اعالم حقوق دعوت مي كنيم تا شفافيت را نه 

در شعار كه در عمل محقق كنند. 
طبق اطالعيه صندوق بازنشستگي كشوري ميزان 
خالص دريافتي جمش��يد تق��ي زاده) مديرعامل 
پيش��ين صندوق بازنشس��تگي كش��وري  ۲5/6 
ميليون تومان (نعمت اهلل ايزدي) عضو هيئت مديره 
صندوق بازنشس��تگي كش��وري (  19/۴ ميليون 
تومان، محمدمهدي انتشاري) عضو هيئت مديره 
صندوق بازنشستگي كشوري ( 18/۲ ميليون تومان، 
كمال الدين پيرموذن) عضو هيئت مديره صندوق 
بازنشستگي كشوري ( 18/۲ ميليون تومان، عليرضا 
سياسي راد) عضو هيت مديره صندوق بازنشستگي 
كش��وري ( 17/1 ميليون تومان، عل��ي اكبر عرب 
مازار) عض��و هيئت مديره صندوق بازنشس��تگي 

كشوري ( 16/9 ميليون تومان معرفي شده است. 
طبق گزارش حقوق و مزاياي دريافتي مدير عامل 
و اعضاي هيئت مديره ش��ركت س��رمايه گذاري 
صندوق بازنشستگي كشوري در سال 1397محمد 
رضا رستمي) مديرعامل ش��ركت سرمايه گذاري 
صن��دوق بازنشس��تگي كش��وري ك��ه در حوزه 
انرژي فعال اس��ت و ش��ركت هاي زياد بورس��ي و 
غير بورس��ي ذيل خ��ود دارد(  متوس��ط ناخالص 
دريافتي ماهانه 317,86۰,1۲۲ ريال و متوس��ط 
دريافتي خالصش ۲3۰,5۰۰,956ريال و حجت اله 
اس��ماعيلي عضو هيئت مديره  متوس��ط ناخالص 
دريافتي ماهانه اش ۲۲3,73۲,687 ريال و دريافتي 

خالصش 18۴,9۲5,۰۰۰ ريال مي باشد. 
گ��زارش حقوق و مزاي��اي دريافت��ي مدير عامل 
و اعضاي هيئت مديره ش��ركت س��رمايه  گذاري 
آتيه صبا در س��ال 1397نش��ان مي دهد كه ولي 
آذروش ) مديرعامل( متوس��ط ناخالص دريافتي 
ماهان��ه اش 631/۰7۰/1۲۴ري��ال، متوس��ط 
خال��ص دريافت��ي ماهان��ه اش 53/9 ميلي��ون 
تومان ، علي محم��د عليخ��ان زاده) عضوهيئت 
مديره( ۴۴/6ميلي��ون توم��ان وس��يد عليرضا 
ميرنيا) عضوهيئت مديره(۲۲/1 ميليون تومان و 
عليرض��ا بيگدلي)عضوهيئت مديره( 1/۲ ميليون 

تومان معرفي شده است. 
از سوي ديگر، حقوق و مزاياي دريافتي مدير عامل 
و اعضاي هيئت مديره شركت سرمايه گذاري صبا 
جهاد در س��ال 1397 نش��ان مي دهد كه علي 
رومي، مدي��ر عامل )س��ابق(  متوس��ط ناخالص 
دريافتي ماهانه ۲6۲,۰5۰,۴۴7ريال و  متوسط 
خالص دريافتي ماهان��ه اش نيز ۲11,16۲,۲3۰ 
ريال مي باش��د و در اين ميان نكت��ه قابل توجه 
اين اس��ت كه فخراله مواليي،  مدير عامل و نايب 
رئيس هيئت مديره حقوق و دس��تمزد و مزاياي 
دريافتي اش انعكاس نيافته اس��ت كه اين رسانه 
پيگير موضوع خواهد ش��د تا مشخص شود چرا 

خبري از انعكاس اين موضوع نيست. 
گفتني اس��ت كه موارد فوق منتخبي از حقوق و 
دستمزدها بود كه در آينده تالش مي شود گزارشي 

مستقل با اين محور انعكاس يابد.

وحیدحاجیپور

حقوق 6۳ میلیونی مدير ناكارآمد!
 مدير جوان صندوق بازنشستگي كشوري

ليست حقوق و دستمزد مديران هلدينگ هاي تابعه صندوق  را  منتشر كرد

هادیغالمحسینی
گزارشیک

گزارش2


