
در حالي كه ق�رارداد توس�عه يك مي�دان گازي 
مش�ترك در ش�رف امض�ا ب�ود، ام�ا مدي�ران 
ش�ركت مل�ي نف�ت ط�ي چن�د هفته گذش�ته 
رون�د امض�اي ق�رارداد را متوق�ف كردن�د. 
ميدان گازي فرزاد B از جمله ميادين مشترك گازي 
اس��ت كه 80 درصد مخزن آن در محدوده آب هاي 
ايران قرار دارد و 20 درصد در آب هاي عربستان؛ اين 
تناسب در ميدان گازي فرزاد A برعكس است و در اين 
ميدان 80 درصد مخزن در محدوده آب هاي سعودي 

جاي گرفته است. 
ايران براي توسعه اين دو ميدان روي دو شركت ايراني 
و خارجي حساب باز كرده بود؛ ش��ركت پتروپارس 
بر ميدان فرزاد A متمركز ش��ده ب��ود و حتي يكي 
از دكل هاي حفاري در اين ميدان مس��تقر ش��د كه 
چالش هاي فراواني را مانن��د تيراندازي طرف مقابل 
به همراه داش��ت. زنگنه كه وزير نفت شد دستور داد 
دكل حفاري مستقر در اين ميدان به عقب بازگردد 
و شركت پتروپارس هم از اين پروژه به صورت چراغ 

خاموش خلع يد شد. 

توس��عه ميدان فرزاد B اما يك صاحب غيررس��مي 
داشت؛ هندي ها از دهه 80 تا به امروز قصد داشتند 
اين ميدان را توسعه دهند كه از نظر پيچيدگي مخزن 
و نوع گاز آن قابل مقايسه با ساير ميادين گازي نبود. 
اواخر دولت دهم بود كه حضور هن��د در اين ميدان 
جدي تر ش��د و حتي قرار ش��د با اخذ مجوز قرارداد 
توسعه اين ميدان به صورت مشاركت در توليد نهايي 
شود كه البته با تغيير دولت  اين موضوع فراموش شد. 
 Bاما از سال ۱۳88 كه خبر حضور هندي ها در فرزاد
قطعي شد، تا سال ۱۳۹0 همچنان توسعه اين ميدان 
گازي منتظر نهايي شدن مذاكرات شركت ملي نفت 
ايران با يك كنسرس��يوم هندي بود. مذاكره اي كه 
حتي دو سال بعد از آن هم نهايي نشد و در ارديبهشت 
۱۳۹2، مديرعامل وقت ش��ركت نفت فالت قاره در 
مورد توسعه ميدان فرزاد B توضيح داد كه »با توجه 
به اينكه سرمايه گذاري در اين ميدان بسيار باال است 
ريسك بااليي را به همراه دارد، اما در حال حاضر در 

حال مذاكره با مسئوالن انرژي هند هستيم.«
  IPCوزارت نفت با تدوين مدل قراردادي جديد به نام

از هندي ها خواست طبق اين مدل قراردادي، پيشنهاد 
خود را ارائه دهند كه پيشنهاد هندي ها به قدري گران 
بود كه ش��ركت ملي نفت در همان قدم اول آن را رد 
كرد.  علي كاردر، مديرعامل سابق شركت ملي نفت 
ايران در آخرين اظهار نظر خود در اين مورد به ايسنا 
گفته بود: »در مذاكره با هن��د مدل اقتصادي خيلي 
خوب شكل نگرفته اس��ت. فرزاد B گاز بسيار گراني 
دارد و اگر قيمت گاز در جهان در موقعيت خوبي قرار 
داشته باشد و موضوع قيمت گاز در ايران حل شود، 

مدل اقتصادي هندي ها پاسخگو خواهد بود.« 
  يك جابه جايي

هندي ها كه ۱8س��ال مذاكرات را با ايران ادامه داده 
بودند، تحريم ها را بهانه بعدي خ��ود قرار دادند؛ آنها 
قصد نداشته و ندارند اين ميدان را توسعه دهند طي 
چند ماه اخير چندين جلسه ميان شركت ملي نفت 
و پتروپارس برگزار شده اس��ت تا اين شركت ايراني 

توسعه فرزاد B را اجرايي كند. 
در اين ب��اره، رضا دهقان، معاون مديرعامل ش��ركت 
ملي نفت ايران به ايسنا گفت: »يكي از مباحثي كه در 

گذشته با هندي ها درباره آن اختالف داشتيم، تعيين 
تكليف براي گاز فرزاد B بود كه اكنون اين مس��ئله 
حل ش��ده، اما هندي ها به دليل مسائل بين المللي 

نگراني هايي دارند.« 
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه س��ناريوي توسعه 
ش��ركت ملي نفت ايران چيس��ت، گفت: »براساس 
پيش بيني هاي صورت گرفته، قص��د داريم گاز اين 
ميدان را به پنج پااليشگاه موجود تزريق كنيم. اين در 
حالي است كه يكي از برنامه هاي شركت ملي نفت و 
البته شركت نفت و گاز پارس، تزريق گاز ميدان فرزاد 
 Bبه ميادين نفتي بود تا به افزايش برداش��ت نفت از 

ميادين نفتي منجر شود.« 
  آخرين وضعيت چيست؟

طي ماه هاي گذشته جلسات بسياري ميان شركت 
ملي نفت و پتروپارس برگزار ش��ده است كه بر اين 
اساس، پتروپارس دو شركت خارجي را براي مطالعات 
مهندس��ي به خدمت گرفت و طرح توس��عه خود را 
تس��ليم ش��ركت ملي نفت كرد؛ مدل قراردادي كه 
مدنظر طرفين EPCF بود كه شركت نفت تصميم 
گرفت با تغيير آن از مدل IPC بهره بگيرد كه تمامي 
اين مراحل طي و حت��ي قرارداد اصل��ي آماده امضا 

شد.«
با اين وجود فعاًل همه چيز متوقف و ش��نيده ش��ده 
مذاكرات با هندي ها دوباره آغاز شده است؛ مسيري 
كه ۱8سال است طي ش��ده و در اين ميان عربستان 
بيشترين سود را از »تصميم نگرفتن« ايراني ها مي برد. 
بيشتر مديران شركت ملي نفت از ادامه مذاكرات با 
هندي ها مي گويند، ولي به اين سؤال پاسخ نمي دهند 
زماني كه هيچ تحريمي نبود، دهلي نو براي توسعه اين 
ميدان گام عملي برنداشت چه برسد به امروز كه هند 
به دليل ترس از تحريم هاي يكجانبه امريكا خريد نفت 

از ايران را متوقف كرده است!
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خريد زمان از ايران براي عربستان!

وزارت نف�ت ب�ا تدوي�ن 
م�دل ق�راردادي جدي�د 
ب�ه ن�ام IPC از هندي ه�ا 
خواس�ت طب�ق اي�ن مدل 
قراردادي، پيش�نهاد خود 
را ارائه دهند كه پيش�نهاد 
هندي ها ب�ه ق�دري گران 
بود كه شركت ملي نفت در 
همان قدم اول آن را رد كرد

توقف فرآيند امضاي قرارداد توسعه ميدان گازي فرزاد B با يك شركت ايراني متوقف شد

گزارش »جوان« از تعلل 18 ساله در توسعه يك ميدان مشترك گازي با عربستان وحیدحاجیپور
گزارشیک

نرخ تورم ساالنه مرداد 42/2 درصد شد
نرخ ت�ورم نقط�ه اي در مرداد م�اه 1٣٩8 به ع�دد 41/6درصد 
رس�يده اس�ت، يعن�ي خانوارهاي كش�ور ب�ه ط�ور ميانگين 
41/6 درص�د بيش�تر از م�رداد 1٣٩٧ ب�راي خري�د ي�ك 
»مجموع�ه كااله�ا و خدم�ات يكس�ان« هزين�ه كرده  ان�د. 
به گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطه اي خانوارهاي كشور در 

مرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش يافت. 
منظ��ور از نرخ تورم نقط��ه اي، درصد تغيير عدد ش��اخص قيمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. نرخ تورم نقطه اي در مرداد 
ماه ۱۳۹8 به عدد 4۱/6 درصد رسيده است يعني خانوارهاي كشور 

به طور ميانگين 4۱/6درصد بيشتر از مرداد ۱۳۹٧ براي خريد يك 
»مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده  اند. 

نرخ تورم نقط��ه اي مرداد ماه ۱۳۹8 در مقايس��ه با م��اه قبل 6/4 
واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه اي گروه هاي عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غير خوراكي و 
خدمات« به ترتيب 56/6 و ۳5/2 درصد بوده و نرخ تورم نقطه اي هر 

دو گروه عمده در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است. 
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت 
به ماه قبل مي باش��د. نرخ تورم ماهانه مرداد ۱۳۹8 به 6/0 درصد 

رسيده كه در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، 2/2 واحد درصد 
كاهش داشته است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« به 

ترتيب 0/5- درصد و ۱/2 درصد بوده است. 
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت 
در يك سال منتهي به ماه جاري، نس��بت به دوره مشابه قبل از آن 
مي باشد. نرخ تورم ساالنه مرداد ماه ۱۳۹8 براي خانوارهاي كشور 
به 42/2درصد رسيده كه نس��بت به همين اطالع در ماه قبل، ۱/8 

واحد درصد افزايش نشان مي دهد. 

خبر

انگليس خواستار پايان دادن به سلطه دالر  شد
باي�د  جه�ان  گف�ت  انگلي�س  مرك�زي  بان�ك  رئي�س 
ده�د.  خاتم�ه  دالر  ب�ه  خ�ود  پر ريس�ك  وابس�تگي  ب�ه 
به گزارش ياهوفاينانس، مارك كارني، رئيس بانك مركزي انگليس كه به 
منظور شركت در اجالس مشترك رؤساي بانك هاي مركزي جهان راهي 
وايومينگ امريكا ش��ده بود، از ضرورت اتحاد بانك هاي مركزي جهان با 
يكديگر براي تغيير تركيب فعلي ذخاير ارزي سخن گفت و افزود: سلطه 
دالر بر نظام مالي جهان باعث افزايش آسيب پذيري كشورها در مقابل نرخ 

بهره پايين و رشد ضعيف امريكا شده است. 
كارني كه پيش تر نيز پيش بيني كرده بود يوآن چين به زودي جاي دالر 
را به عنوان ارز غالب جهاني خواهد گرفت، افزود كه مفاد توافق كنفرانس 
برتون وودز از دهه ۱۹٧0 رها شده است و دالر ديگر ارزي متكي به طال 
نيس��ت. وي كه يكي از گزينه هاي هدايت صن��دوق بين المللي پول نيز 
به شمار مي رود گفت مش��كل نظام مالي جهان در حال حاضر مقابله با 
سياست هاي پوپوليستي است.  كارني نقش دالر را در مقطع كنوني، برهم 
زننده نظام مالي جهاني خواند و تأكيد كرد كشورها براي پايان دادن به 
سلطه دالر بايد يك نظام چند قطبي متشكل از ارزهاي معتبر ديگر و حتي 
ارزهاي ديجيتالي تشكيل دهند و منابع مالي صندوق بين المللي پول را 
تقويت كنند.  كارني پيشتر گفته بود كه دوره گذار از دالر به ارزي ديگر 
س��ريع نخواهد بود، چراكه اقتصاد امريكا در اواسط قرن ۱۹ با پشت سر 
گذاشتن انگليس به بزرگ ترين اقتصاد جهان تبديل شد، اما دالر تا سال 

۱۹20 نتوانست جاي پوند را به عنوان ارز غالب جهاني بگيرد. 
رئيس بانك مركزي انگليس در بخش ديگري از س��خنان خود گفت كه 
وابستگي باالي كشورهاي جهان به دالر باعث افزايش آسيب پذيري آنها 
به نوسانات دالر خواهد شد و الزم است تا كشورها روي اين مسئله بهتر 

فكر كنند و راه حلي براي آن بيابند. 

ضرر صنعت خودرو از جنگ تجاري
رئيس ائتالف بزرگ خودروسازان ژاپن، آلمان و كره جنوبي هشدار 
داد عوارض جديد چين بر خودروهاي امريكايي به صادرات خودروي 
امريكا به چين ضربه مي زند و اشتغال در امريكا را به خطر مي اندازد. 
به گزارش رويت��رز، رئيس ائتالف بزرگ خودروس��ازان ژاپ��ن، آلمان و 
كره جنوبي هش��دار داد عوارض جديد چين بر خودروهاي امريكايي به 
صادرات خودروي امريكا به چين ضربه مي زند و اش��تغال در امريكا را به 
خطر مي اندازد.  جان بوزال، رئيس گروه مخصوص »اينجا براي امريكا« 
كه ش��امل ش��ركت هايي نظير فولكس واگن، ديملر و بي ام و مي ش��ود، 
گفت: »عوارض تالفي جويانه بدون هيچ مذاكرات معني داري به صنعت 
خودروسازي امريكا آسيب مي رساند.« بوزال كه همزمان رئيس اتحاديه 
خودروسازان جهاني هم هست، اضافه كرد: » وقتي عوارض براي اولين بار 
در 20۱٧ توس��ط چين وضع ش��د، صادرات خودروهاي تكميل ش��ده 
امريكايي 50 درصد كاهش يافت. ما نمي تواني��م اجازه دهيم اين اتفاق 
دوباره براي كارگ��ران امريكايي بيفتد«. اتحاديه خودروس��ازان جهاني 
نمايندگي ش��ركت هايي نظير تويوتا، هيوندايي، نيسان و ساير برند هاي 

خارجي كه در امريكا خودرو مي سازند را بر عهده دارد. 
طبق اطالعات سينومچ اتو، وارد كننده برتر اتومبيل چين، اين كشور در 
20۱8، ۱۹0 هزار و ۱۱8 خودروي ساخت امريكا وارد كرد كه ۳5 درصد 
نسبت به سال قبل كاهش داشت، دليل اين كاهش تنش هاي تجاري و 
وضع عوارض بوده است.  شركت فورد موتور كه يك صادر كننده خودرو 
به چين است طي بيانيه اي چين و امريكا را تش��ويق كرد از طريق ادامه 
مذاكرات راه حلي سريع براي مسائل باقي مانده پيدا كنند. براي اين دو 
اقتصاد مهم دنيا ضروري است كه با هم براي پيشرفت تجارت متعادل و 

عادالنه كار كنند. 

نفتكش ايراني در راه تركيه 
نفتك�ش ايران�ي آدري�ان دري�ا 1 غ�روب دي�روز مس�ير خ�ود 
را از كاالمات�اي يون�ان ب�ه س�مت مرس�ين تركي�ه ع�وض ك�رد. 
 به گزارش بلومبرگ، نفتكش ايراني آدريان دريا ۱ كه قباًل به آن گريس۱ 
مي گفتند، غروب ديروز مسير خود را از كاالماتاي يونان به سمت مرسين 
تركيه عوض كرد. تخمين زده مي ش��ود اين نفتكش در ۳۱ آگوست به 
مرس��ين برس��د. نفتكش ايراني آدريان دريا در جوالي در جبل الطارق 
توقيف و روز يك شنبه با رد درخواس��ت امريكا مبني بر نگه داشتن اين 
كشتي توسط مقامات محلي جبل الطارق، آزاد شد. آدريان دريا به اتهام 
حمل نفت ايران به سوريه و نقض تحريم هاي اتحاديه اروپا توقيف شده بود.  
اطالعات رديابي كشتي ها نشان مي داد كه نفتكش آديان دريا آخرين بار به 
سمت يونان حركت مي كرده، ولي نخست وزير يونان اعالم كرد اين كشتي 
عازم اين كشور نيست. تهران اعالم كرد هرگونه اقدام امريكا براي توقيف 

دوباره اين كشتي پيامدهاي سنگيني خواهد داشت. 

حمله تند ترامپ به فدرال رزرو
بان�ك  رئي�س  از  تلويح�ًا  امري�كا  رئيس جمه�ور 
ده�د.  اس�تعفا  ت�ا  خواس�ت  كش�ور  اي�ن  مرك�زي 
به گزارش رويترز، پس از آن كه جروم پاول در سخنان خود به تأثير زياد 
جنگ تجاري با چين روي رشد اقتصادي امريكا اعتراف كرد و سيگنال 
مش��خصي براي كاهش بيش��تر نرخ بهره ارس��ال نكرد، دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور امريكا در حمالتي بس��يار تند و بي سابقه، وي را دشمني 

بزرگ تر از چين براي امريكا دانست!
ترامپ كه در حال ترك واشنگتن به مقصد پاريس براي شركت در اجالس 
سران گروه ٧ به سؤاالت خبرنگاران پاسخ مي داد گفت كه در صورتي كه 
پاول بخواهد از رياست بر فدرال رزرو استعفا دهد مانع كارش نخواهد شد.  
ترامپ پيش از اين نيز ديروز در توييتر خود نوشته بود: مثل هميشه فدرال 
رزرو هيچ كاري نكرد! باوركردني نيست كه مي توانند بدون اينكه بدانند 
يا بپرسند من چه كار مي كنم حرف مي زنند. ما دالر خيلي قوي و بانك 
مركزي خيلي ضعيفي داريم و من بايد با هر دوي آنها سر و كله بزنم! تنها 
سؤال من اين است: دشمن بزرگ تر ما كيست، جروم پاول )رئيس فدرال 

رزرو( يا شي جين پينگ )رئيس جمهور چين(!؟
ترامپ همچنين گفت ك��ه در حال برنامه ريزي روي طرحي اس��ت كه 
هم روي فدرال رزرو و هم دالر مؤثر خواهد بود، اما به جزئيات اينكه چه 
كاري مي خواهد انجام دهد اشاره نكرد. وي همچنين در پست توييتري 
ديگري وعده داد پاسخ مناس��بي به اقدام اخير چين در افزايش تعرفه ها 
روي محصوالت وارداتي امريكايي خواهد داد.  وي همچنين در سخنان 
ديگري از ش��ركت هاي امريكايي خواست تا جايگزين هاي ديگري براي 
تجارت با چين پيدا كنند و هر چه زودت��ر به تجارت خود با چين خاتمه 
دهند.  مينث ترانگ، معامله گر ارز در شهر سانتا كالرا گفت: سخنان پاول 
بسياري از چيزها را زير سال برد، اينكه اقتصاد امريكا واقعاً چه قدر خوب 
عمل كرده اس��ت و اينكه جنگ تجاري با چين چ��ه پيامدهايي براي ما 
خواهد داشت. فكر مي كنم چيزي كه از دهان پاول بيرون آمد با چيزي كه 

بازارها مي خواستند بشنوند متفاوت بود. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

كميته تحقي�ق و تفح�ص از س�تاد هدفمندي 
يارانه ها اخبار مربوط ب�ه نتايج تحقيق و تفحص 
را به تدريج در اختيار رس�انه ها ق�رار مي دهد. 
اخيراً نيز رئيس اي�ن كميته از اعطاي كمك هاي 
بالع�وض رانت�ي از س�وي س�ازمان هدفمندي 
يارانه ها به افراد خاص پرده برداشت و گفت: رقم 
تخلفاتي كه صورت گرفته قابل جمع بندي نيست. 
طبق قانون هدفمندي يارانه ها ق��رار بر اين بود كه 
۳0 درصد از درآمد حاص��ل از هدفمندي يارانه ها 
به بخ��ش توليد و بهداش��ت اختصاص داده ش��ود 
كه متأس��فانه اين قانون در سومين س��ال اجراي 
آن )۱۳۹۱( تاكنون دچار انحرافاتي در اجرا ش��د. 
به طوري ك��ه همزمان ب��ا بروز تحريم ه��ا و كاهش 
درآمد دولت، در س��ال ۹۱، درآمد حاصل از واقعي 
ش��دن قيمت انرژي اعم از بنزي��ن، آب، برق و گاز 
صرفاً صرف پرداخت يارانه نقدي شد و سهم توليد 
و بهداشت در برخي از س��ال ها يا پرداخت نشد يا با 
تأخير يكس��اله به بخش هاي مربوط پرداخت شد. 
اكنون پس از گذش��ت ۹ سال از تش��كيل سازمان 
هدفمندي يارانه ها، مجلس با تشكيل كميته تحقيق 
و تفحص تالش مي كند انحرافات به وجود آمده در 
اين سازمان را بررسي و پيگيري كند. اين گزارش در 
ارديبهشت ماه آماده و به هيئت رئيسه مجلس ارائه 
ش��د اما هنوز در صحن علني مجلس مورد بررسي 

قرار نگرفته است. 
رئيس كميته تحقيق و تفحص از ستاد هدفمندي 
يارانه ها در ارديبهشت ماه از نهايي شدن گزارش اين 
هيئت درباره تخلفات اين سازمان خبر داد و گفت: 
اين گزارش نهايي و تقديم هيئت رئيس��ه مجلس 
شده و به زودي در يك جلسه علني پارلمان قرائت 

مي شود. 
جبار كوچكي نژاد با اش��اره به م��واردي از تخلفات 

اين سازمان، اظهار داش��ت: در گزارشي كه تقديم 
هيئت  رئيس��ه مجلس ش��ده اس��ت، نوع تخلفات، 
تبعيض ها و تك روي ه��ا و نوع ع��دول از قانون در 

سازمان هدفمندي يارانه ها را مشخص كرده ايم. 
  1۰۰هزار ميليارد تومان تخلف به حس�اب 

سازمان هدفمندی واريز نشده است 
كوچكي ن��ژاد ميزان تخل��ف صورت  گرفت��ه را در 
سازمان هدفمندي يارانه ها حدود ۱00هزار ميليارد 
تومان عنوان و تأكيد كرد: طبق قانون، بايد پول هايي 
كه از م��ردم در جهت مابه التف��اوت افزايش قيمت 
حامل هاي ان��رژي دريافت مي ش��ده، به حس��اب 
س��ازمان هدفمندي يارانه ها واريز شود كه اين كار 
انجام نش��ده و مبل��غ ۱00هزار ميلي��ارد تومان به 
حساب سازمان هدفمندي يارانه ها واريز نشده كه 

تخلف شده است. 

وي ادام��ه داد: پولي كه باي��د از مح��ل يارانه ها به 
توليد اختصاص داده مي شد، تبعيض آميز بوده و به 
شركت هايي پرداخت شده كه صالحيت دريافت اين 

يارانه ها را نداشته اند. 
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي 
يارانه ها اف��زود: براي مثال، طب��ق ارزيابي هايي كه 
داشته ايم، شركت هايي بوده اند كه با 500 ميليون 
تومان مي توانس��تند از ورشكس��تگي نج��ات پيدا 
كنند، اما يك ريال هم به آنها اختصاص داده نشده و 
در عوض به شركتي ۱0 ميليارد تومان پول پرداخت 
كرده اند كه در اين گزارش به اين موارد اشاره شده 

است. 
روز گذش��ته نيز كوچكي نژاد با بيان اينكه گزارش 
اين تفح��ص تدوين و به كميس��يون اقتصادي قوه 
مقننه تقديم ش��ده اس��ت، گفت: اين گزارش ابتدا 

در صحن علني كميس��يون قرائت و س��پس براي 
اعالم نظر نمايندگان به صحن علني پارلمان ارجاع 

داده مي شود. 
وي با اشاره به جزئيات گزارش تدوين  شده از سوي 
هيئت تحقيق و تفحص، ادامه داد: رقم تخلفاتي كه 
صورت گرفته قابل جمع بندي نيس��ت و بيشترين 
تخلفات در پرداخت كمك هاي بالعوض است.  وي 
تصريح كرد: طبق قانون هدفمندي يارانه ها قرار بر 
اين است كه ۳0 درصد از درآمد حاصل از هدفمندي 
يارانه ها به بخش توليد و بهداش��ت اختصاص داده 
ش��ود كه بخش��ي از اين موارد اختصاص داده شده 
كه متأس��فانه در اين اختصاص ها رانت هايی وجود 
داشته است و هر فرد و گروهي كه توانسته كانالي را 
در سازمان هدفمندي يارانه ها و سازمان برنامه پيدا 
كند، توانسته كمك هاي بالعوض كالني به ميزان ۱0 

و ۱5 ميليارد تومان دريافت كند. 
 پرونده س�ازمان هدفمندی به قوه قضائيه 

می رود
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي 
يارانه ها افزود: در اين كمك هاي بالعوضي كه انجام 
شده فسادهايي وجود دارد كه بايد قوه قضائيه پيگير 
اين موضوعات حتماً باشد. در مكاتباتي كه با وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت داش��تيم آنه��ا نيز اعالم 
كردند مداركي دال بر كمك هاي بالعوض به بخش  
توليد از سوي س��ازمان هدفمندي يارانه ها ندارند 
و كمك هايي كه انجام ش��ده بيشتر بر اساس رابطه 

انجام شده است. 
وي گفت: اس��امي افرادي را كه از طري��ق رابطه از 
سازمان هدفمندي يارانه ها و سازمان برنامه و بودجه 
كمك هاي بالع��وض دريافت كرده ان��د در گزارش 
تدوين  شده ذكر كرده ايم تا قوه قضائيه آنها را احضار 

و تكليف اين كمك  ها را مشخص كند. 

کمک های رانتی به خواص در ستاد هدفمندی یارانه ها!
گزارش تحقيق وتفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها نشان می دهد بهنازقاسمی

گزارش2


