
دولت همچنان تالش مي كند فس�اد گسترده اي 
را كه در خودروسازي ها اتفاق افتاده، عادي جلوه 
دهد، در حالي كه ش�نيده ها حاكي از آنس�ت كه 
حدود 10 هزار خودرو در سايپا بدون اينكه توليد 
شود، صورتجلسه ش�ده و در گروه خودروسازي 
ايران خودرو نيز فس�اد ارزي اتفاق افتاده است. 
اين در حالي است كه س�خنگوي دولت با اعالم 
بركناري مدير عامل ايران خودرو، دليل بركناري 
هاشم يكه زارع را افزايش خودسرانه قيمت خودرو 
اعالم كرد و ممنوع الخروجي مديرعامل سايپا را 
شكايت مشتري ها از اين خودروسازي دانست. 
اكنون اين سؤال مطرح اس�ت كه آيا با تغييرات 
گسترده در اين دو خودروسازي، صنعت خودرو 
سر و سامان مي يابد يا همچنان به روابط پيچيده 
برخي نماين�دگان مجلس با اين صنع�ت و نفوذ 
دولتي ها در آن در بر همان پاشنه خواهد چرخيد ؟ 
در سال هاي اخير كيفيت بسيار نازل خودروي داخلي، 
نحوه سؤال برانگيز ثبت نام خودرو، بي انضباطي مالي، 
داليل مبهم تحويل ندادن خ��ودرو، افزايش قيمت 
كاذب و غيرواقع��ي در بازار توس��ط خودروس��ازان 
داخلي و مهره هاي وابس��ته به آن��ان و در عين حال 
ارزانفروش��ي خودرو ها به افراد خاص هم به ش��كل 
مستقيم و هم به شكل غير مستقيم، داد ميليون ها 
مشتري و سهامدار را درآورده و همواره به روش هاي 
متعدد و متنوع نارضايتي و خسارات جبران ناپذيري 
را به مردم تحميل كرده است. در روز هاي اخير در پي 
جديت قوه قضائيه در برخورد بي مالحظه با مظاهر 
فساد و مافيا در صنعت خودروسازي كشور، اخباري 
مبني بر بازداشت برخي مديران سايپا و مدير عامل 
ايران خودرو در دفتر كارش��ان منتشر شد. عالوه بر 
اين، از روز دوشنبه نيز يك تيم بازرسي برای بررسي 
مس��ائل مربوط به ف��روش خ��ودرو در بخش مالي 
ايران خودرو مستقر شده اند.  البته قاطعيت قوه قضائيه 
در برخورد با مفس��دان در صنعت خ��ودرو، موجب 
ش��ده تا نمايندگان مردم در خانه ملت نيز از خواب 
خرگوشي بيدار شوند و به اس��ناد و مداركي دست 

يابند و در گفت و گو با رسانه فاش كنند. 
 چرا سخنگوي دولت خبر بركناري مديرعامل 

ايران خودرو را اعالم كرد؟
ربيعي، س��خنگوي دولت در نشست هفتگي خود 

از بركناري هاشم يكه زارع، مديرعامل ايران خودرو 
خبر داد و اعالم كرد: »مديرعام��ل ايران خودرو به 
دليل تغيير قيمت عم��دي خودرو ها بركنار و آقاي 

علي آبادي جايگزين مي شود.« 
آنطور كه سخنگوي دولت به رس��انه ها اعالم كرد، 
مديرعامل ايران خودرو به ص��ورت عمدي و بدون 
هماهنگي قيمت محصوالتش را افزايش داده و به 
همين دليل بركنار مي شود و البته افزايش قيمت 
خودرو قانوني نبوده و بايد بررسي شود كه آيا اشتباه 

نرم افزاري يا خطاي شخصي بوده است.
 اين خبر در حالي از سوي ربيعي مطرح شد كه اين 
موضوع را اصوالً بايد هيئت مديره اين شركت اعالم 
مي كرد. به عبارت ديگر اين امر نش��ان مي دهد كه 
هنوز تكليف خودروسازان با دولت مشخص نيست و 

همچنان نخ خودروسازان به دولت وصل است. 
هاشم يكه زارع كه از سال ۹۲ در ايران خودرو مستقر 
شده در مدت شش سال گذشته از انواع حمايت هاي 
دولتي و نمايندگان مجلس برخوردار بود و در موضوع 

دپوی خودروها در انبار ها به صورت همه جانبه مورد 
حمايت قرار گرفت. اكنون كه از فساد هاي گسترده 
در اين صنعت پرده برداري ش��ده اس��ت دولت به 
جاي هيئت مديره ايران خودرو، عباس علي آبادي، 
مدير عامل گروه مپنا را جايگزين يكه زارع كرده است 
و با انتخاب مديري خارج از بدنه صنعت خودرو تالش 
مي كند، اوضاع به هم ريخته اين صنعت را ساماندهي 
كند. هر چند كه برخي از اخبار حاكي از نپذيرفتن 

اين سمت از سوی علي آبادي حكايت دارد. 
سخنگوي دولت در ادامه پنهان كاري هاي دولت در 
اتفاقات اخير خودروسازي ها برای ممنوع الخروجي 
مديرعامل سايپا نيز دليلی تراشيد: »مديرعامل سايپا 
هم مشكل خاصي نداشته و ممنوع الخروجي شش 

ماه ايشان بر اساس شكايت مشتري ها بود.«
 وي با بيان اينكه افزايش قيمت خودرو قابل نقد است 
و بايد بررسي شود، اظهار داشت: »موضوع خودرو از 
مسائل مهم محسوب مي شود، زيرا اين صنعت هم 
اشتغالزايي بس��ياري دارد و هم قيمت آن بر ديگر 
اقالم تأثير مي گذارد.« سخنگوي دولت با بيان اينكه 
غالب سهام خودروسازان خصوصي است، گفت: »با 
اين وجود خودرو سازي يك موضوع ملي است و با 
توجه به تأثيرات گس��ترده آن زمان بسياري براي 

خصوصي سازي نياز دارند.« 
  خودروسازان مافياي قدرت شده اند

اما در مقابل اين اطالع رس��اني از س��وي دولت كه 
بدون توجه به معاونان ايران خ��ودرو و دو تابعيتي 
بودن برخي از مديران ايران خودرو دليل بركناري 
را تنها گراني عنوان كرده است. پارسايي سخنگوي 
كميسيون اصل ۹0 مجلس در گفت وگو با تسنيم 
در خصوص اتفاق��ات اخير در اي��ن صنعت گفت: 
»براس��اس گزارش مرب��وط به صنعت خ��ودرو در 
كميسيون اصل ۹0 فس��اد كالن و عدم نظارت بر 
خودروسازي و تبديل خودروسازان به يك مافياي 

قدرتمند محرز است.« 
وي با اش��اره ب��ه هزينه ه��اي صن��دوق دار كردن 
پژو ۲06 افزود: »ع��الوه بر اي��ن موضوعات بحث 
دريافت و هزينه كرد ارز دولتي هم در اين ش��ركت 
با ابهام��ات زيادي همراه اس��ت، به نوع��ي عده اي 
معتقدند هزينه كرد ارزها در مس��ير درست توليد 

نبوده است.«  
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بازداشت  »مخصوص«  در جاده قدیم 
 سخنگوي دولت علت بركناري مدير ايران خودرو را گراني عنوان كرده

 اما با استقرار تيم هاي بازرسي و دستگيري برخي معاونان ايران خودرو به نظر می رسدداستان بسيار جدي تر است

پيوند نفت و جنگ
 جان كري در كتاب خاطرات خود نوش��ته اس��ت:  دولت جورج بوش 
روابط س��ردي با ش��ركت هاليبرتون داش��ت. ديك چن��ي در فاصله 
س��ال هاي ۱۹۹۵ تا ۲000 ميالدي، مديريت عاملي اين غول نفتي را 
بر عهده داشت و بعد از ترك هاليبرتون، براي فعاليت در پست معاونت 

رياست جمهوري اياالت متحده روانه كاخ سفيد شد. 
دولت بوش در همان زمان اعالم كرد روابط كاري ديك چني با هاليبرتون 
پايان يافته و هيچ گونه امتيازي براي اين شركت در نظر گرفته نشده است. 
جان كري از سناتورهاي حزب دموكرات در ۱7 سپتامبر ۲004 ميالدي 
اعالم كرد: شركت هاليبرتون ديك  چني از فاجعه جنگ  عراق و از جيب 
ماليات دهندگان امريكايي و  به بهاي جان سربازان ارتش ما سود هنگفتي 
به دست آورده است. شركت هاليبرتون متهم به ارائه فهرست هزينه هاي 
هنگفت و  غيرواقع��ي و حيف و  مي��ل در قراردادهاي ترك تش��ريفات و 
غيررقابتي خود اس��ت. در مقابل، ديك چني در برابر انجام اين اقدامات، 

پاداش هاي چشمگيري دريافت كرده است. 
مقامات پنتاگ��ون پس از بررس��ي پرونده هزينه تراش��ي هاي ش��ركت 
هاليبرتون، اين اتهام را تأيي��د كردند. جان كري در مورد اين رس��وايي 
مي گويد: »اگرچه ديك  چني اعالم كرده ديگر هيچ ارتباطي با هاليبرتون 
ندارد، اما وي پس از ورود به كاخ سفيد و همكاري با دولت بوش در سال 
۲00۱ ميالدي نيز ۲ ميليون دالر پاداش در قالب عناوين  مختلف دريافت 

كرده است.« 
يك مؤسسه مستقل تحقيقاتي در پروژه بررسي كارنامه شركت هاليبرتون 
با سفارش كنگره دريافته كه براساس قانون اخالق فدرال، ديك چني داراي 

منافع پنهان از اقدامات شركت هاليبرتون است. 
اگرچه اين قراردادها نتوانست همه انتظارات مديران شركت هاليبرتون را 
برآورده كند، اما به هر ترتيب آنها به شركتي منفور در افكار عمومي تبديل 
شدند. آنها در س��ال ۲004 ميالدي اعالم كردند زيرمجموعه هاي داراي 
قرارداد در عراق را واگذار مي كنند. فهرست دارايي هاي اعالم شده ديك  
چني در سال هاي ۲00۱، ۲00۲ و ۲00۳ ميالدي نشان مي دهد كه پس 
از انتخاب وي به عنوان معاون رئيس جمهور، در مجموع ۲ ميليون دالر از 
شركت هاليبرتون و در قالب پاداش و مابه التفاوت حقوق، دريافتي داشته 
است. همچنين وي از امتياز خريد سهام هاليبرتون برخوردار شده است. 

منتقدان ديك چني معتقدند قطع روابط دي��ك  چني با هاليبرتون پس 
از ورود وي به كاخ سفيد فاقد واقعيت اس��ت. ديك چني با طرح تحقيق 
نمايندگان دموكرات كنگره در مورد روابط پشت پرده اش با هاليبرتون و 
تأثيرگذاري بر قراردادهاي اين ش��ركت، مخالفت ك��رده بود. هاليبرتون 
اگرچه در اصل يك ش��ركت خدمات نفتي و مهندس��ي بوده، اما در سال 
۲00۱ ميالدي قرارداد تأمين غذا، اسكان، سوخت و پشتيباني لجستيك از 
نيروهاي نظامي اياالت متحده در عراق را به دست آورد. ارزش اين قرارداد 

۵ ميليارد دالر بوده است. 
بازرس��ان پنتاگون ش��ركت هاليبرتون را به اعالم هزينه هاي غيرواقعي 
براي خدمات تأمين مواد غذايي، سوخت و ساير موارد متهم كرده اند. در 
يك دوره زماني، همه پرداخت هاي مربوط به هاليبرتون متوقف ش��د تا 
بررس��ي هاي مورد نياز در مورد صورت وضعيت ها انجام گردد، اما پس از 
چند هفته پرداخت ها از سر گرفته شد. در مارس ۲00۳ ميالدي، كيالگ 
براون اند روت، مدير بخش عمراني و مهندسي هاليبرتون توانست قراردادي 
انحصاري و بدون مناقصه را از س��وي پنتاگون براي بازسازي و راه اندازي 
چاه هاي نفت عراق به دست آورد. نكته قابل توجه اينست كه اين قرارداد 7 

ميليارد دالري چند روز پيش از اشغال عراق نهايي شده بود. 
البته پس از سرنگوني رژيم صدام حسين نيز، هاليبرتون در چند مناقصه 
رقابتي مربوط به عراق ش��ركت كرد و برنده ش��د، اما همچنان در مورد 
انعقاد قراردادهاي نفتي پيش از اش��غال عراق حرف و حديث هاي زيادي 

وجود دارد. 

 97 - 9 دانش آموزان ممتاز   كاركنان روزنامه جوان سال تحصيلي 8

ساینا عسکر 
معدل: خيلي خوب

محمد صادق سجادي فر 
معدل: خيلي خوب

حنانه احمدي 
معدل: خيلي خوب

نوید حق رضایي 
معدل: خيلي خوب

سينا سوري 
معدل: خيلي خوب

اميرحسين آرسته 
معدل: خيلي خوب

اميرمحمد كشاورز 
معدل: خيلي خوب

ضحا نامدار 
معدل: خيلي خوب

اميرعلي فکوري باالشاد 
معدل: خيلي خوب

سوگل محمدي
معدل: خيلي خوب

اميرمحمد حسن پور كياده
معدل: خيلي خوب

امير مهدي حميد زاده
معدل: خيلي خوب

بردیا   ابراهيميان
معدل: خيلي خوب

محمد حسين زیادعلي 
معدل: خيلي خوب

نادیا خاني
معدل: خيلي خوب

غزل هادیلو
معدل: خيلي خوب

پارسا سوري
معدل: خيلي خوب

مائده رضایي
معدل: 17/62

آیلين مراد نژاد عنبران 
معدل: خيلي خوب

نگار رمضاني فراني 
معدل: خيلي خوب

امير مهدي خاكباز
معدل: 17/24

زینب نامدار 
معدل: خيلي خوب

عرفان عطایي 
معدل: خيلي خوب

محسن گنجي ارجنکي
معدل: 20

نگار مسکني 
معدل: 19/50

آریا فصيحي 
معدل: 19/79

فاطمه رجبي ثاني 
معدل: 19/40

مبينا شانلو 
معدل: 19/62

فاطمه كشتکار 
معدل:  خيلي خوب

آوا زنگي 
معدل: خيلي خوب

مبينا فردي 
معدل: خيلي خوب

رها فصيحي 
معدل: 19/56

محمد رضا زینلي 
معدل: خيلي خوب

سيد سپهر موسوي راد 
 معدل: خيلي خوب

اميرعلي باقري 
معدل: خيلي خوب

محمد گلستاني نيت 
معدل: 18/52

پانته آ ابراهيميان 
معدل: 19/24

حسين حميد زاده 
معدل: 19/83

امير محمد صادقيان 
معدل: خيلي خوب

امير محمد رمضاني  فراني 
معدل: 19/89

مهدیس جزایري عرب 
معدل: 19/30

زهرا حيدري 
معدل: 17/22

باران قرباني 
معدل:خيلي خوب

عليرضا رنجبر 
معدل:  خيلي خوب

آناهيتا پوالدوند 
معدل: 18/81

خيرالنساء گلستاني نيت 
معدل: 17/64

محمد جواد خاني
معدل: 17/46

فاطمه یحيي پور 
معدل: 18/04

سيده زهرا  آرسته 
معدل: 18/37

با تقدير و تشكر فراوان   از تمامي معلمان  و مديران ارجمند  و  آرزوي موفقيت بيشتر براي همه عزيزان  و سالمتي براي والدين محترمشان

كيارش زراع خليلي 
معدل: خيلي خوب

 افزایش قيمت  سبوس 
كارخانه هاي آرد دولت را به تعطيلي تهديد كردند 

بي توجه�ي وزارت صم�ت ب�ه درخواس�ت هاي قيمت�ي وزارت 
جهاد كشاورزي اين بار به س�بوس و آرد رسيد. طي روز هاي اخير، 
قيمت س�بوس به رغم اعتراض وزير جهاد كشاورزي و درخواست 
بررسي قيمت از س�وي رئيس جمهور، از سوي ش�ركت بازرگاني 
دولتي ايران به مديران ش�ركت غله و دفاتر نمايندگي ابالغ شد و 
كارخانجات آرد نيز نسبت به قيمت هاي آرد در سامانه اين وزارتخانه 
اعت�راض و دولت را ب�ه تعطيل�ي در روزهاي آتي تهدي�د كردند. 
قيمت سبوس در كمتر از يك سال گذش��ته دو مرتبه افزايش يافته ، 
به طوري كه قيمت اين محصول براساس تصميم جديد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ۵0 درصد و در ماه هاي پاياني سال گذشته نيز بر اساس 
اعالم فعاالن بخش دامپروري ۳0 درصد افزايش يافته است. اين افزايش 
قيمت صداي وزير جهاد كش��اورزي را در آورده به طوري كه حجتي در 
اعتراض به افزايش قيمت سبوس توسط وزارت صمت به رئيس جمهور 

نامه نوشته است. 
روحاني نيز دس��تور جلوگي��ري از اين بي دقتي ها را داده و خواس��تار 
بررسي مجدد قيمت ها شده است. اين اتفاقات در حالي است كه شركت 
بازرگاني دولتي ايران كه براس��اس مصوبه هيئ��ت وزيران به تازگي از 
وزارت جهادكشاورزي جدا ش��ده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
رفته اس��ت؛ در اولين عدم همراهي با وزارت جهادكشاورزي، مصوبه 
ستاد تنظيم بازار و ابالغي توسط قبادي معاونت بازرگاني داخلي وزارت 
صمت را به مديران شركت غله و دفاتر نمايندگي خود بدون توجه به 

بخش كشاورزي ابالغ كرد. 
  اعتراض كارخانه هاي آرد

همزمان نيز عباس قب��ادي، معاون بازرگان��ي وزارت صنعت معدن و 
تجارت نيز با ارسال نامه اي به سيف، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي 
ايران، تعديل قيمت انواع آرد را خواس��تار شده است. در اين نامه آمده 
است: حسب تصميمات متخذه در دومين جلسه كارگروه ساماندهي 
گندم آرد نان م��ورخ ۱۳۹8/۳/۱۹ ابالغي طي نامه ش��ماره ۹۲۲/60 
م��ورخ ۱۳۹8/۲/۲۹ مقرر گرديد كل س��بوس حاص��ل از انواع گندم 
يارانه اي 66۵۱ توماني نيمه يارانه اي ۹00 توماني و آزاد ۱8۵0 توماني با 
متوسط قيمت ۱۲۵0تومان به ازاي هر كيلوگرم در قالب سامانه عرضه 

و توزيع سبوس از اول تير ماه ۱۳۹8 عرضه گردد. 
خواهشمند است دستور فرماييد نس��بت به اصالح قيمت سبوس در 
س��امانه، واحدهاي يارانه بر و سامانه فروش س��اير مصارف واحدهاي 
نيمه يارانه بر اقدام معمول نمايند. خاطرنش��ان مي گ��ردد موافقت با 
افزايش قيمت شير به دليل محاس��به نرخ سبوس در آناليز بهاي تمام 
شده از سوي س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان با 
نرخ س��بوس ۱۲۵0 تومان به ازاي هر كيلوگرم بوده است. علي ايحال 
اعتراضات گسترده كارخانجات آرد، تهديد به تعطيلي و توقيف عارضه 
اصلي عدم اجراي مصوبه فوق الذكر مي باشد كه مسئوليت آن بر عهده 

آن شركت خواهد بود. 

بهناز قاسمي 
  گزارش  یک


