
معاون اول رئيس جمهور دیروز در جلس�ه اي كه 
هم اندیشي با علما و روحانيون نام داشت حداقل 12 
عنوان موضوع را مطرح كرد كه معلوم نبود به غير 
از حمله به رقباي سياسي و فرافکنی درخصوص 
ناكارآمدی و تصميمات غلط اقتصادی دولت، درباره 
چه قرار است هم اندیشي شود. همين پراكندگي 
 در سخنراني باعث شد تا خبرگزاري رسمي دولت 
)ایرن�ا( بع�د از مدتي ب�ا ح�ذف تيت�ر و مقدمه 
گزارش خ�ود كه بر موضوع حل مس�ائل كش�ور 
ب�ر راه�کار داخل�ي تأكي�د داش�ت ناگه�ان به 
 FATF نق�ل از وی ب�ر ل�زوم تصوی�ب الیح�ه
در مجم�ع تش�خيص مصلح�ت تأكي�د كن�د. 
به گزارش »جوان« طبق آنچه در سايت اطالع رساني 
دولت و خبرگزاري ايرنا تا پيش از تغيير ليد آمده بود، 
دكتر اسحاق جهانگيري در جلس��ه هم انديشي با 
علما و روحانيون در نهاد رياست جمهوري با تأكيد 
بر اينكه حل مسائل كش��ور راهكار بيروني ندارد و 
راه حل همه مشكالت در داخل كشور است، گفت: 
»راه برون رفت از مس��ائل اقتصادي ايران اين است 
كه از ظرفيت هاي داخلي كشور حداكثر استفاده را 
داشته باشيم و اين همان چيزي است كه در اقتصاد 

مقاومتي نيز بر آن تأكيد شده است. «
اما خبرگزاري ايرن��ا بعد از تغيير لي��د و تيتر خود 
موضعي كاماًل متفاوت گرفت و نوش��ت: با توجه به 
تصويب لوايح FATF و CFT در جلسه سران سه 
قوه و تأييد مقام معظم رهبري، مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام هر چه سريع تر اين لوايح را تصويب 
كند. معاون اول رئيس جمهور كه طي سخنراني خود 
به دفعات بر عملكرد خوب دولت و بهبود ش��رايط 
اقتصاد تأكيد داش��ت افزود: »البته اقتصاد كش��ور 
حتماً بايد بتواند با جهان تعامل داشته باشد وگرنه 
اقتصادي كه نتواند با جهان تعامل داشته باشد حبس 
مي شود و دچار شكس��ت و فروپاشي خواهد شد. « 
دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به شرايط خطير و 
پيچيده كشور اظهار داشت: »مكرر گفته ام شرايط 
خطير كشور به معناي بن بست نيست؛ چراكه ايران 
كشوري قوي،  پرظرفيت و ثروتمند است كه از ذخاير 
سرشار نفت و گاز و منابع معدني متعدد و موقعيت 
جغرافيايي استثنايي برخوردار است و مي تواند با اتكا 

به اين ظرفيت ها مسائل خود را حل و فصل كند.«
    مقدمه اي مثبت براي فرافکني 

 اما اين مقدمه مثبت معاون اول براي ورود به بحث 
فرافكني درباره مسئوليت هاي دولت و حمله به رقبا 
در حوزه اقتصادي بود، زيرا وي بعد از تأكيد بر اينكه 

حل مسائل اقتصادي و سياس��ي كشور به انسجام، 
وح��دت و يكپارچگي نياز دارد، خاطر نش��ان كرد: 
»نمي توان انتظار داشت در شرايطي كه هجمه هاي 
گسترده عليه دولت وجود دارد، دولت بتواند مسائل 
اقتصادي كشور را حل و فصل كند. نمي توان انتظار 
داش��ت بخش خصوصي ميدان دار اقتصاد كش��ور 
باشد، اما عده اي چوب الي چرخ فعاليت اين بخش 
بگذارند«. معاون اول رئيس جمهور بار ديگر به يكي 
از تصميمات دولت در ماه ه��اي اخير در خصوص 
تغيير در نحوه توزيع بنزين اش��اره كرد كه بايد آن 
را عمليات��ي مي كرد، اما نه تنها زير ب��ار نرفت، بلكه 
اجرايي نشدن آن را هم دستمايه حمله به منتقدان 
دولت ك��رد و گفت: » اين تصميم به صورت س��ري 
و محرمانه در يكي از جلس��ات مورد بررس��ي قرار 
گرفت كه متأسفانه نه يك رسانه بيگانه، بلكه يكي 
از رس��انه هاي كش��ور كه اتفاقاً متعلق به يك نهاد 
حكومتي است، اين موضوع را منتشر كرد كه ظرف 
دو س��ه روز آينده دولت قصد دارد درب��اره بنزين 

تصميم گيري كند.«
دكتر جهانگيري با ادامه فرافكني درباره اين موضوع 
موضوع كه اساساً خبر افزايش قيمت بنزين را خود 
دولتي ها ب��ه خبرگزاري ه��ا داده بودند، ادامه داد: 
»پس از انتشار اين خبر صف هاي طوالني در پمپ 
بنزين هاي كشور تشكيل شد و مصرف روزانه بنزين 
كه روزي ۹۰ ميليون ليتر بود،  به روزي ۱۶۰ ميليون 
ليتر رس��يد كه فراهم ك��ردن و توزي��ع اين ميزان 
بنزين كاري بسيار دش��وار بود و هر كس كه باعث 
چنين اتفاقي ش��ده بود، قصد داشته كه كشور را به 
هم بريزد و سپس بگويد كه دولت قادر به اداره امور 
كشور نيست.« معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر 
اينكه بايد اعتماد مردم بازسازي شود، خاطر نشان 
كرد: »نبايد اعتماد مردم به كارآمدي نظام و دولت 
از بين برود؛ چراكه بزرگ ترين س��رمايه جمهوري 
اسالمي ايران، اعتماد مردم اس��ت. «  با اين حال او 
توضيح نداد كه با چنين فرافكني هايي اساساً اعتماد 

مردم به دولت بيشتر مي شود يا نه ؟ 
جهانگيري با مرور حوادث پس از تش��كيل دولت 
دوازدهم گفت: مردم در ابتدا به دولت اعتماد داشتند 
و با اين اعتماد قيمت دالر نزولي و وضعيت بازار به 
ثبات رسيد، با اين حال جهانگيري نگفت كه با وجود 
اعتماد م��ردم چرا اكنون از ل��زوم اتحاد وهمدلي و 
بازگشت س��رمايه اجتماعي وكاهش شكاف ميان 

مردم و دولت سخن مي گويد ؟ 
وي در ادامه به نقد واقع بينانه اشاره كرد و منتقدان 

را به انتشار اخبار منفي، جعلي و دور از انصاف درباره 
عملكرد دولت متهم كرد.  معاون اول رئيس جمهور 
افزود: » تا پي��ش از خروج امري��كا از برجام، تالش 
دولت اين بود كه اقتصاد كشور را كه به ته دره رفته 
بود، بيرون بياورد و آن را به حركت وادارد كه در اين 
زمينه اتفاقات خوبي رخ داد و دستاوردهايي حاصل 
شد.«  اي كاش جهانگيري وضعيت فعلي اقتصاد را 
نيز در قالبي عامه فهم شبيه  و وجوه تفاوت با دوره 
قبلي را نيز بيان مي كرد!  دكت��ر جهانگيري درباره 
مبارزه با فس��اد نيز تصريح كرد: » دولت با فساد به 
معناي واقع كلمه مخالف است و از تمام توان براي 
مبارزه با مفاسد بهره خواهد برد، ولي اين مبارزه بايد 
با روش ه��اي منطقي و عقاليي باش��د كه منجر به 
تكثير فساد نشود.«  اين در حالي است كه مقابله با 
فاسد بر عهده قوه قضائيه و مقابله با فساد در حيطه 

وظايف دولت و مجلس است. 
   از هر دري سخني 

معاون اول رئيس جمهور در ادامه سخنراني اش مسير 
صحبت هايش حتي تا جبل الطارق و پيشنهاد رشوه 
به خدمه كشتي ايراني پيش رفت و توقيف نفتكش 

ايران در جبل الطارق را تاريخي دانست. 
وي در ادامه به اقدامات خصمانه امريكا در حوزه هاي 
مختلف پرداخت و با اشاره به اعمال فشار و تحريم 
امريكا بر صنايع مهم كشور نظير خودرو و اخالل در 
صادرات محصوالت ارز آور نظير پتروشيمي، فوالد و 
مس گفت:  » همه اين فشارها و تحريم ها باعث شد 
كه اقتصاد كشور قدري با مش��كل و تالطم مواجه 
شد اما خوشبختانه امروز آرامش به كشور بازگشته 
است.« دكتر جهانگيري تصريح كرد: »معتقدم كه 
نظام، دولت و مجموعه مديريتي كشور در سال ۹۷ و 
۹۸ براي مقابله با جنگ اقتصادي امريكا عاقالنه ترين 
و مهم ترين تدابير را ب��ه كار گرفتند و همين باعث 
شدكه محاسبات و پيش بيني هاي امريكا مبني بر 
اينكه ايران قادر نخواهد بود، جشن چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب خود را برگزار كند، نقش بر آب شد«. 
وي در خصوص سكوت دولت نسبت به انتقادهاي 
روزافزون گفت: » سياس��ت دولت حفظ آرامش در 
كشور به عنوان يك ضرورت است و بنابراين از كنار 

تخريب ها عبور مي كند.« 
   22 ميليارد دالر چي شد؟ !

معاون اول رئيس جمهور در ادامه سخنان خود باز 
هم به ياد منتقدان عملكرد دولت افتاد و با اشاره به 
انتقادهاي گسترده به ارز ۴۲۰۰ توماني براي برخي 
اقالم و كاالهاي ضروري خاطر نشان كرد: »تصميمي 

كه در اين خصوص اتخاذ شد، مورد تأييد همه اركان 
نظام بود اما عده اي كه به دنبال جعل خبر و نااميد 
كردن مردم هستند، بارها در رسانه ها تيتر زدند كه 
۱۸ ميليارد دالر از منابع كشور با اين تصميم به باد 
رفت و يك بار هم توضيح ندادند كه استداللش��ان 
چيس��ت؟« اين اظهارات نيزدر حالي بيان شد كه 
نمايندگان مجلس بارها بر اين آمار تأكيد كرده و از 
دولت خواسته بودند كه درباره نحوه تخصيص ارز يا 

بازنگشتن ارزها شفاف سازي كند. 
هرچند كه جهانگي��ري با قب��ول تخلفات صورت 
گرفته خواستار اشد برخورد قضايي با متخلفان شده 
با اين حال مسئوليت دولتي ها در نحوه توزيع ارزها و 
مجازات متخلفان در درون دولت همچنان خواسته 
كارشناسان است. وي در اين باره با تكرار حرف هاي 
رئيس جمهورگفت: » ۱۸ ميلي��ارد دالري كه از آن 
س��خن مي گويند صرف واردات كاالهاي اساسي، 
ماشين آالت، مواد اوليه توليد و مواردي از اين دست 
شده است. البته ممكن است كه عده اي در اين ميان 
ارز دولتي دريافت كرده اما كاال وارد كش��ور نكرده 
باشند كه اين كار حتماً خيانت اس��ت و بايد با فرد 
خائن به خصوص در شرايط جنگي با اشد مجازات 

برخورد شود«. 
دكتر جهانگيري تصريح كرد: »كساني كه ارز ۴۲۰۰ 
توماني را زير س��ؤال مي برند و مي گويند كه دولت 
منابع كشور را به باد داده همان كساني هستند كه در 
مقطعي ۲۲ ميليارد دالر منابع كشور را به استانبول و 
دبي بردند تا به گفته خودشان قيمت ارز را در كشور 
كاهش دهند در حالي كه نه قيمت دالر كاهش پيدا 
كرد و نه مشخص شد كه ۲۲ ميليارد دالر چه شد؟« 
معاون اول رئيس جمهور در ادامه در پاس��خ به نقد 
ناكارآمدي مديران دولت چنين جواب داد: » كساني 
كه مي گويند مديران دولت ناكارآمد هس��تند بايد 
بدانند امروز با وجود آنكه ۴/5 س��ال از ش��ش سال 
دولت تدبير و امي��د تحت تحري��م بوده ايم و حتي 
يك دالر منابع مالي خارجي براي س��رمايه گذاري 
به كشور وارد نشده، ميزان برداش��ت ايران به ۶۰۰ 
ميليون متر مكعب رسيده و از قطر پيشي گرفته ايم.«  
دكتر جهانگيري با اش��اره به افزاي��ش توليد بنزين 
كشور و رسيدن آن به ۱۱۰ ميليون ليتر در روز خاطر 
نشان كرد: امروز بنزين كش��ور نه تنها قابل تحريم 
نيست، بلكه بنزين و فرآورده هاي نفتي به يكي از اقالم 
مهم صادراتي كشور تبديل شده است. اما او نگفت كه 
سهم دولت يازدهم و دوازدهم در اين موفقيت ها ي 
گازي و بنزيني چند درصد بوده است ؟  وي در ادامه 
به دستاوردهايي چون افزايش ۲۰۰ هزار بشكه اي از 
ميدان نفتي غرب كارون كه با عراق مشترك است، 
برنامه وسيع گاز رساني به روستاهاي كشور، افزايش 
توليد و ذخاير گندم كشور خريد ۱۰ ، ۱۱ هواپيماي 

جديد اشاره كرد. 
 FATF ارز 4200 توماني را نکوهش نکنيد     

را تصویب كنيد 
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد ب��ر اينكه دولت 
از وضعيت معيشت و دش��واري هاي پيش آمده در 
زندگي مردم آگاه اس��ت، گفت: » ع��ده اي در اين 
شرايط به طور شبانه روزي دولت را راجع به پرداخت 
ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني براي كاالهاي اساس��ي 
نكوهش مي كنند، اما ما نمي توانيم نسبت به زندگي 
مردم بي توجه باشيم و نمي گذاريم كه با رها شدن 
قيمت ها فشار مضاعفي به زندگي مردم براي تأمين 
دارو و تجهيزات پزش��كي و كاالهاي اساس��ي وارد 
ش��ود.« معاون اول رئيس جمهور با اش��اره به ارائه 
اليحه شفافيت از س��وي دولت به مجلس شوراي 
اس��المي و تأكيد به ضرورت ايجاد اتاق شيشه اي 
براي تصميم گيران كشور گفت: خوب است مردم 
در جريان همه امور از جمله مذاكرات درون دولت، 
مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت 
نظام قرار گيرند و مطلع ش��وند. با توجه به تصويب 
لوايح FATF و CFT در جلسه س��ران سه قوه و 
تأييد مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت 

نظام هر چه سريع تر اين لوايح را تصويب كند.
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بيست و دوم بهمن ماه س��ال ۱3۹۷ رهبر معظم انقالب اسالمي )دام 
عزه( بيانيه گام دوم انقالب اسالمي را در مطلع ۴۰ سالگي دوم انقالب، 
خطاب به مردم شريف ايران ابالغ كردند. بيانيه گام دوم در واقع جهت 
و جريان حركت كشور را در ۴۰ ساله دوم انقالب مشخص خواهد كرد. 
برنامه بلندمدتي كه نياز به تدوين قوانين جديد، تدوين چندين برنامه 
ميان مدت، تعداد زيادي برنامه كوتاه م��دت و هزاران برنامه عملياتي 

خواهد داشت. 
در اين بيانيه و در بخش »انقالب چهل ساله و گام بزرگ دوم«، جوانان 
محور تحقق نظام پيشرفته اسالمي معرفي شده اند. در اين راستا توجه 
به دو نكته، ضروري است، اول اينكه ويژگي هاي نظام پيشرفته اسالمي 

چيست؟ دوم، چگونگي تحقق اين ويژگي ها توسط جوانان است؟
مهم ترين مؤلفه هاي نظام پيشرفته اس��المي، در همين بيانيه عنوان 
شده است با تطبيق اين ويژگي ها با عوامل مطمح نظر امام خميني)ره( 
در نظام مطلوب اسالمي مي توان نظامي كه بر پايه كاهش فاصله طبقاتي، 
علم و پژوهش، معنويت و اخالق، اقتص��اد مقاومتي، عدالت و مبارزه با 
فساد، اس��تقالل و آزادي، عزت ملي و روابط خارجي مرزبندي شده با 
دشمن، سبك زندگي و قانون گرايي همچنين سنت پيامبر و حمايت 
از محرومين بنا شده باشد را مصداق نظام پيشرفته اسالمي دانست. در 

مبارزه با فساد، جوانان سربازان مقدم مقابله با اين آفت هستند. 
تجلي اقتص��اد مقاومتي بدون حضور جوانان س��خت جل��وه مي كند، 
اس��تقالل و آزادي با جوانان صرف مي ش��ود، حماي��ت از  محرومان با 
تالش هاي جهادي جوانان هموارتر خواهد شد و اين جوانان هستند كه 
قله هاي علم و پژوهش را فتح و كش��ور را از ورود تكنولوژي و خروج ارز 
بي نياز مي كنند. در كشور ما افراد بين ۱5 تا 3۰ سال۲۲درصد جمعيت 
را تشكيل مي دهند. اين تعداد متراكم ترين قشر جمعيتي كشور است. 
قشري كه محور تحقق هر كار بزرگي خواهد بود. الزم است محوريت قرار 
گرفتن جوانان نيز مورد كنكاش قرار گيرد. محور در لغت به معني پايه 
و اساس و مركز فعاليت است. پايه و اساس هر چيزي هسته مركزي آن 
است و هسته مركزي اصلي ترين و مهم ترين وشايد گسترده ترين بخش 
تشكيل دهنده آن خواهد بود، جوانان بايد در هر كدام از مأموريت ها كه 

در مركز فعاليت قرار گيرند، نقش كليدي داشته باشند. 
الزم است تحقق هر كدام از ويژگي هاي نظام پيشرفته اسالمي به دست 
جوانان صورت گيرد و بيشترين تعداد افرادي كه ايفاي نقش مي كنند، 
جوانان باشند تمام فرايند با محوريت جوانان صورت گيرد و نه بخشي 
از آن. در اين صورت است كه جوانان محوريت پيدا مي كنند، شايسته 

است برنامه ريزي، اجرا و نظارت  توسط جوانان صورت گيرد. 
جوانان در تمام شئون بايد به ميدان آيند تا با شور و انرژي خود و در پرتو 
قانون و حمايت هاي رهبر معظم انقالب اسالمي و مراجع ذي صالح، كشور 
را آباد سازند، اما استفاده از اين ابزار و كالم نافذ نبايد تنها در سخن خالصه 
شود. در جهت رسيدن به نظام پيشرفته اسالمي الزم است از جوانان به 
معني واقعي كلمه استفاده شود. در كشوري كه همه بر استفاده از جوانان 
در زمينه هاي گوناگون اصرار دارند، در وهله اول الزم است براي اين قشر 
انبوه و تأثيرگذار قانون مدون، منظم و يكپارچه تدوين و ابالغ شود. يكي 
از برنامه هاي كه استفاده از ظرفيت جوانان را تثبيت مي كند تدوين قانون 
جامع جوانان است. پيشنهاد مي شود، وزارت ورزش و جوانان به عنوان 
متولي اصلي قشر جوانان، پيش نويس قانون جامع جوانان مشتمل بر امور 
ازدواج، اشتغال، مس��كن و تأمين اجتماعي را كه جاي خالي آن در بين 
قوانين كشور احساس مي شود، به گونه اي كه در برگيرنده تمامي امور 
مربوط به جوانان باشد با توجه به استفاده عملي و همه  جانبه از اين قشر 
به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند و مجلس نيز با قيد فوريت اين قانون 

را بررسي و جهت اجراي همه دستگاه ها ابالغ كند. 
شايسته اس��ت در اين زمينه دولت وظايف و منابع را به سمت جوانان 
س��وق دهد تا آيندگان ثمرات پدران خود را برداش��ت كنند،  نه تتمه 

ثمرات اجداد خود را. 

بازنگري در جزئيات و شرايط واگذاري 
شركت هاي دولتي

دولت براي جلوگيري از تکرار مش�کالت در ش�ركت هاي دولتي 
واگذار شده در فرایند خصوصي سازي، شرایط واگذاري را در هيئت 
عالي واگذاري مورد بازنگري قرارداده است كه به زودي جزئيات و 

شرایط واگذاري آنها اعالم مي شود. 
سخنگوي دولت در گفت و گو با »ايرنا« درباره نظم بخشي و شفاف كردن 
فرايند واگذاري شركت هاي دولتي و اصالح احتمالي روند خصوصي سازي 
گفت: به صورت عمده تمام شركت هاي دولتي در زمان واگذاري شرايط 
به نسبت متعادلي داشته اند، اما به دليل مشكالتي كه در روند واگذاري ها 
وجود داشت و همچنين اهليت نداشتن، برخي از اين شركت ها پس از 
واگذاري دچار مشكل شده اند. علي ربيعي افزود: بر همين اساس دولت 
براي جلوگيري از تكرار اين مش��كالت ش��رايط واگذاري را در »هيئت 
عالي واگذاري« مورد بازنگري قرارداده اس��ت كه به زودي جزئيات آن 
اعالم مي شود. روش هاي جديدي براي واگذاري ها مانند اجاره به شرط 
تمليك در نظر گرفته شده است كه در آن اهليت خريدار به اثبات مي رسد 
و به صورت مرحله اي انجام مي شود. ربيعي با بيان اينكه در واگذاري ها 
روي »اهليت خريدار« و »ضمانت اشتغال نيروها« توسط خريدار تأكيد 
ويژه اي شده است، گفت: در مجموع ش��ركت ها و بنگاه هايي كه توسط 
دولت به بخش خصوصي واگذار مي شوند، عمدتاً از تكنولوژي روز دنيا 
عقب و زيان ده بوده و داراي مشكالتي از جمله ماليات، معوقات كارگري، 

مشكالت بيمه اي، زيان انباشته و بدهي هستند. 
ربيعي تصريح كرد: در واگذاري ها بايد به نوع كاربري زمين هاي واگذار 
شده نيز دقت كرد و خريدار نمي تواند از زمين هاي شركت براي مقاصد 
غيرتوليدي استفاده كند. سخنگوي دولت گفت: در حال حاضر تعدادي 
از شركت هاي باقيمانده در دست دولت زيان ده هستند،اما اين شركت ها 
با اصالح ساختار و باال بردن بهره وري و كارايي خود امكان سودآور شدن 
يا قرار گرفتن در نقطه سربه سري را دارند، مسئله اي كه در صورت عدم 
تحقق، امكان واگذاري اين ش��ركت ها به بخش خصوصي در راستاي 

اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي را فراهم نمي كند. 
ربيعي درباره توقف و عدم واگذاري شركت هاي زيان ده دولتي گفت: 
ش��ركت هاي دولتي زيان دهي كه به حكم قانون بايد در بخش دولتي 
باقي بمانند با تشخيص مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به هيئت وزيران اعالم مي ش��ود. براي اين دسته از 
شركت ها، از اختيارات قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحالل 

شركت و واگذاري اموال باقيمانده استفاده مي شود. 
ربيعي تصريح كرد: ش��ركت هاي دولتي زيان ده معموالً ابقا مي شوند 
يعني برنامه ويژه اي براي آنها طراحي مي شود كه بهره وري آنها افزايش 
پيدا كند تا آماده واگذاري شوند. براي واگذاري شركت ها تنها سوددهي 

مطرح نيست، بلكه ارزش خالص دارايي ها نيز مطرح است. 
   شركت هاي زیان ده دولتي را مي توان منحل كرد

س��خنگوي دول��ت همچني��ن درب��اره س��اير مس��يرها در فراين��د 
خصوصي سازي ش��ركت هاي زيان ده دولتي گفت: در ماده ۱۹ قانون 
اصل ۴۴ روش هاي ديگري هم براي ش��ركت هاي زيان ده پيش بيني 
شده است و تنها راه، واگذاري نيست و بعضي از اين شركت ها مي توانند 
منحل ش��وند كه تا به حال هم بعضي از ش��ركت ها مثل شركت ملي 

حفاري ايران تجزيه و خيلي از آنها هم منحل شده اند.

جهان بينی فرافکنانه  در ماه های آخر دولت  
جهانگيري با حمله منتقدانش در خواست كرد ارز 4200 توماني را نکوهش نکنيد لوایح FATF و CFT را تصویب كنيد

حامد آزادي

انتقاد نوبخت از منتقدان نرخ بيکاري
رئيس س�ازمان برنامه و بودجه از منتقدان نرخ بيکاري گله كرد و 
گفت: اینکه بروند س�ر چهارراه در رابطه با نرخ بيکاري بپرسند و 
بشنوند كه »اوضاع من داغون است. نرخ بيکاري اساساً یعني چه« 
درست نيست؛ در حالي كه اطمينان دارم تعریف نرخ بيکاري را هم بلد 
نيستند از این رو این نحوه پرسش و پاسخ نمي تواند مبناي آمار باشد. 
محمدباقر نوبخت در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه ريزي آماري از 
ميزان اشتغال ايجادشده ارائه كرد و افزود: چه ضرورتي دارد كه مردم 
بدانند و تعريف نرخ بيكاري را بلد باشند و انتظار نيست همه مردم خبر 
داشته باشند. نوبخت با بيان اينكه هر فردي زندگي خودش را مبنا قرار 
مي دهد، افزود: توقعي نداريم اگر آمار نامناسب است شما آن را مناسب 
نش��ان دهيد كما اينكه در بحث نرخ تورم كه آماره��ا تا 5۰ درصد هم 
رسيد اين ارقام منعكس شد. در واقع بايد آنچه واقعيت است بيان شود و 

زماني كه نرخ پايين مي آيد ديگر نبايد در آن تشكيك كرد. 
وي با بيان اينكه ما براي ايجاد ۹۸۸ هزار فرصت ش��غلي برنامه ريزي 
كرده ايم و در قالب هشت برنامه اين طرح را جلو مي بريم، اظهار داشت: 
هر اس��تاني داراي يك برنامه اشتغال اس��ت و ۲5 درصد پول را همان 
ابتداي كار داده ايم. محمدباقر نوبخت افزود: براي اشتغالزايي تاكنون 
۱۸۰۰ ميليارد تومان از بودجه عمومي و بيش از ۷ هزار ميليارد تومان 
از تسهيالت بانكي پرداخت كرده ايم. قرار بود ۱/5 ميليارد دالر با مجوز 
رهبري از صندوق توسعه ملي برداشت شود كه تاكنون يك ميليارد و 

۲55 ميليون دالر برداشت شده است. 
نوبخت تصريح كرد: معادل ريالي اين مبل��غ، ۱3 هزار و 3۰۰ ميليارد 
تومان مي ش��ود. يعني باالي ۱3 ه��زار ميليارد تومان براي اش��تغال 
روستايي و ش��هري هزينه  و تاكنون ۱۰۹ هزار طرح پذيرفته و ۷ هزار 
ميليارد تومان بابت اي��ن طرح ها پرداخت شده اس��ت. نوبخت گفت: 
حداقل براي ۲3۷ هزار نفر با استفاده از تسهيالت صندوق توسعه ملي 
اشتغال ايجاد شده است. بر اساس آمار خزانه، ۲۸ هزار و ۹5۰ ميليارد 
تومان در شش ماه نخست سال براي طرح هاي عمراني پول داده ايم اين 

مسئله به نگهداشتن كارگران بر سر كار كمك مي كند. 
  برخي از كاهش نرخ تورم خوششان نمي آید

نوبخت ادامه داد: براي اينكه بتوانيم بودجه ريزي انجام دهيم موضوع 
جمع آوري اطالعات و آمار مهم اس��ت به همين دليل دو مركز يعني 
مركز آمار ايراني براي داده هاي عمومي و سازمان نقشه برداري به عنوان 
متصدي اطالعات داده هاي مكاني را در زير مجموعه سازمان برنامه و 
بودجه داريم. وي با تأكيد بر اينكه آمار بايد به هنگام و سريع باشد، گفت: 
مطمئنم پس فردا صبح پيامكي از سوي رئيس مركز آمار در رابطه با نرخ 
تورم دريافت خواهم كرد. وي افزود: طي دو ماه گذشته نرخ تورم نقطه 
به نقطه شهريور نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنين دو ماه اخير 
افت قابل توجهي داشته است. البته نرخ ميانگين همچنان باال است كه 
به دليل نوسانات سال قبل است. معاون رئيس جمهور گفت: در هر يك 
از اين ماه ها تورم تا شش واحد درصد تقليل يافته است. در حال حاضر 
روند نرخ تورم مثبت اس��ت و ما از اين بابت خوشحاليم البته برخي از 
اين موضوع خوششان نمي آيد. رئيس سازمان برنامه و بودجه همچنين 
با اشاره به اينكه آمار بايد صحيح باش��د كه بتواند واقعيت امر را براي 
برنامه ريزان نش��ان دهد، گفت: نرخ بيكاري تابستان ۱۰/5 درصد شد 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۸ درصد تقليل يافت. وي ادامه 
داد: در اين راستا ۸۴3 هزار نفر به شاغالن افزوده شد و ۴55 هزار نفر از 

جمعيت بيكاران كاهش يافت.
................................................................................................................................

شاخص بورس ۶۱۴۱ واحد رشد كرد
ش��اخ�ص ب��ورس در ج�ری��ان مع�ام��الت ام��روز  ب�ازار  

س�رمای�ه ۶141  واح�د رش�د ك�رد. 
به گزارش»تسنيم«، در جريان دادوستدهاي ديروز بازار سرمايه تعداد 
3ميليارد و ۶۴5ميليون سهم و حق تقدم به  ارزش ۱۶۶۹ميليارد تومان 
در 35۰هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 

۶۱۴۱واحدي در ارتفاع 3۰۸هزار و 3۱۴واحد قرار گرفت. 
بيشترين اثر مثبت بر رش��د دماسنج بازار س��هام در روز جاري به نام 
نمادهاي معامالتي پتروش��يمي پارس، فوالد مباركه اصفهان و گروه 
مپنا ش��د و در مقابل نماده��اي معامالتي پااليش نف��ت تهران، نفت 
سپاهان و گسترش نفت و گاز پارسيان با افت خود مانع افزايش بيشتر 
شاخص بورس شدند. شاخص هاي اصلي بازار سرمايه هم روز مثبتي 
را پشت سر گذاشتند؛ به طوري كه ش��اخص قيمت )وزني - ارزشي( 
۱۶۴5واحد، كل )هموزن( ۱5۶۸واحد، قيمت )هموزن( ۱۰۴۹واحد، 
آزاد شناور ۷۱۹۷واحد و شاخص بازارهاي اول و دوم به ترتيب ۴۷۴۹ 

و ۱۱۲۰۲واحد رشد كردند. 
بر اس��اس اين گ��زارش، در بازارهاي فراب��ورس ايران هم ب��ا معامله 
۱۴۹۱ميليون ورقه به ارزش ۹3۴ميليارد توم��ان در ۲۲۸هزار نوبت، 

آيفكس ۹۸واحد رشد كرد و در ارتفاع 3۸۰۴واحد قرار گرفت.

مهران ابراهیمیان
  گزارش   یک

احمد معيني جم   |     ایرنا
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ي  س�خن�گ��و     صنعت
انجم�ن صنف�ي 
صنعت تایر با بيان اینکه اخيراً چندی�ن واح�د 
توليدي طرح هاي نيم�ه كاره اي براي تولي�د 
تایره�اي س�نگين در اختي�ار دارند، گفت: 
متأس�فانه ب�راي تولي�د ای�ن تایره��ا ب�ه 
توليدكنن�ده داخلي ارز نيم�ایي مي دهن�د 
در حالي كه واردات با ارز 4200 تومان�ي است. 
مصطفي تنها در گفت وگو با تس��نيم، با اشاره به 
اينكه اخيراً مديريت بازرگاني وزارت صنعت طي 
ابالغيه اي به گمركات اعالم ك��رده بايد واردات 
تايرهاي س��نگين مطابق اس��تانداردهاي الزم 
باش��د، اظهار داش��ت: پيش از اين بنا به داليلي 
وارد كنندگان ملزم به رعايت استانداردها نبودند 
كه همين موضوع عاملي ش��د ت��ا حجم زيادي 

از تايرهاي سنگين فاقد اس��تاندارد وارد كشور 
ش��ده و مش��كالتي را براي مصرف كنندگان به 
وجود آورد. وي با اعالم اينكه با ابالغيه مديريت 
بازرگاني ديگر تايرهاي س��نگين فاقد استاندارد 
امكان واردات به كشور را ندارند، افزود: اما سؤال 
اينجاست چرا آقايان در مورد تايرهاي سنگيني 
كه پيش از اين ابالغيه وارد كش��ور شده و هيچ 
استانداردي ندارد پاسخگو نيستند. چرا در مورد 
س��اماندهي فروش اين تايرهاي فاقد استاندارد 

تصميمي اتخاذ نشده است. 
تنها با بي��ان اينكه اخيراً چندي��ن واحد توليدي 
طرح هاي نيمه كاره اي براي توليد تايرهاي سنگين 
در اختيار دارند، تصريح كرد: متأسفانه براي واردات 
تايرهاي ب��اري ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص پيدا 
مي كند ،اما وقتي توليد كننده داخلي مي خواهد 
طرح هاي نيمه كاره خود را در مورد توليد تايرهاي 
سنگين به سرانجام برساند بايد ارز نيمايي دريافت 
كند. سخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير اضافه 
كرد: جالب اينجاست وقتي براي تجهيز تكنولوژي 
مراجعه مي كنيم توليد كننده داخلي را مشمول 
دريافت ارز ثنا مي كنند و مش��كالت زيادي را به 
وجود مي آورند در حالي كه الس��تيك چيني به 

وفور و با ارز ۴۲۰۰ وارد كشور مي شود.

 حمايت دولت از توليدكنندگان چيني 
با تخصيص ارز دولتی


