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با توجه به اينكه براي 25 هزار خودرو نزديك 
به 7 ميليون تقاضا وجود دارد، جا دارد عالوه بر 
اينكه نهادهاي نظارتي بايد بر فرايند قرعه كشي 
نظ�ارت دقي�ق داشته باش�ند، نمايندگاني از 
متقاضيان نيز ناظر قرعه كش�ي هاي ش�ركت 
سايپا و ايران خودرو باشند تا شك و شبهه اي 
در رابطه با س�المت قرعه كشي به وجود نيايد. 
مشاركت در طرح عرضه 25هزار خودروي داخلي 
با قيمت كارخانه آن هم به شكل قرعه كشي سر از 
ارقامي چون 7 ميليون نفر درآورد، اگر چه شروطي 
وضع ش��د تا فقط متقاضيان مصرف��ي خودرو در 
طرح فوق مشاركت داشته باشند، اما يكي از داليل 
افزايش مش��اركت در طرح قرعه كش��ي خودرو 
فاصله قيمت خ��ودرو درب كارخانه با ب��ازار آزاد 
است، از همين رو متقاضي مصرفي و سرمايه گذاري 
صاحب شروط يا خريدار امتياز افراد واجد شرايط 
ترجيح دادند در اين طرح مش��اركت كنند. براي 
اينكه ش��ائبه اي در رابطه با س��امت قرعه كشي 
25هزار خودرو پيش نيايد، بهتر است نمايندگاني 
از مشاركت كنندگان در طرح قرعه كشي خودرو 
حضور داشته باش��ند و فرايند قرعه كشي توسط 
اشخاصي كه متخصص حوزه انفورماتيك  آي تي 
هس��تند، تحت نظارت قرار گيرد تا قرعه كشي در 

صورت سيستمي بودن با باگ همراه نباشد. 
همچنين با توجه به اينكه ميزان مشاركت در طرح 
پيش ثبت نام براي 25هزار خودروي قرعه كش��ي 

به 7 ميليون نفر رسيده اس��ت، ج��ا دارد متوليان 
مديريت بازارها و نقدينگي مراقب رفتار نقدينگي 
بعد از قرعه كشي خودرو باشند. اگر به طور ميانگين 
قيمت هر خودرو در ط��رح عرضه 25هزار خودرو 
را 100 ميلي��ون تومان در نظ��ر بگيريم، مجموع 
منابع مورد نياز در اين طرح در حدود 2هزار و 500 

ميليارد تومان ارزيابي مي شود. 
حال اگر هر ي��ك از 7 ميليون نف��ري كه در طرح 
خودروي قرعه كش��ي تنه��ا 30 ميلي��ون تومان 

نقدينگي براي پرداخت هزين��ه خودرو در صورت 
برنده شدن به شكل آماده در حساب هاي خود تهيه 
ديده باشند، در واقع نقدينگي در حدود 210 هزار 
ميليارد تومان به ش��كل استندباي در حساب هاي 
مشاركت كنندگان در طرح خودرو وجود دارد كه 
بعد از انجام قرعه كش��ي، بايد دي��د رفتار صاحبان 
نقدينگي براي سرمايه گذاري به چه شكل خواهد 
ب��ود. از اي��ن رو ج��ا دارد از طرفي روي س��امت 
قرعه كشی جهت 25هزار خودرو نهايت حساسيت 

وجود داشته باش��د و از طرف ديگر مديريت كان 
اقتصاد مراقب بيش از 6/5ميليون نفري باش��د كه 
در طرح قرعه كش��ي خودرو برنده نمي شوند،  زيرا 
نقدينگي كه در حساب هاي اين اشخاص به شكل 
استند باي است، مي تواند بازارهايي چون ارز، سكه و 

طا را با تكانه قابل ماحظه همراه كند. 
كارشناسان اقتصادي وجود 7 ميليون تقاضا براي 
خريد 25هزار خودرو به شكل قرعه كشي را نماد 
خلق بدون پشتوانه نقدينگي در نظام مالي ايران و 
ناتواني حوزه توليد در ارائه كاال با قيمت مناسب به 

مردم جامعه معرفي مي كنند.
 چهارش��نبه 1۴ خردادماه به اتمام  رس��يد و با 
تمام ش��دن اين مهلت، فرآيند راس��تي آزمايي 
اطاعات متقاضيان خريد خ��ودرو در اين طرح 
آغاز خواهد شد. به گفته مديرعامل ايران خودرو 
قرعه كشي بين متقاضيان خريد اين محصوالت 
ش��نبه 17 خردادماه انجام مي ش��ود. در همين 
حال، به گفته مديرعامل گروه سايپا قرعه كشي 
بين متقاضيان خريد از س��ايپا ني��ز در روز 1۸ 
خردادماه انجام ش��ود. پس از اتمام اين فرصت، 
س��ايت براي انطباق اطاعات ارائه شده توسط 
متقاضيان با س��اير نهادها بس��ته خواهد ش��د. 
پ��س از اعام نتايج قرعه كش��ي، برن��دگان ۴۸ 
ساعت فرصت دارند تا مبلغ خودرو را به حساب 

خودروساز واريز كنند.

نحوه قرعه كشي 25هزار خودرو نياز به شفاف سازي دارد
مراقب آزاد سازي نقدينگي بيش از 6/5 ميليون نفري باشيم كه در طرح قرعه كشي خودرو برنده نمي شوند

رئيس س�ازمان برنام�ه و بودجه كش�ور از ارائ�ه برنامه اصالح 
س�اختار بودج�ه در هفت�ه آين�ده ب�ه مجل�س خب�ر داد. 
به گزارش ايس��نا، محمد باقر نوبخت با اع��ام توضيحاتي در رابطه 
با آخرين وضعي��ت برنامه اصاح س��اختاري بودج��ه گفت كه اين 
برنامه س��ال قبل به ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي ارائه شد كه 
بررسي بخش هايي از آن در اين ش��ورا آغاز شده، البته هنوز تكميل 
نشده است. رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه در اين 
سند پيش بيني مي ش��ود چه منابعي و از چه محل هايي مي تواند در 
طول يكسال فراهم شود و در چه مواردي هزينه كرد تا بتوان منطبق با 
سياست هاي موجود به اهداف مورد نظر برنامه دست يافت، افزود: اگر 
دولت بخواهد بر اساس اين تعريف به سمت جلو حركت كند، نخستين 
تمركز خود را بايد روي منابع بودجه بگذارد. اين در حالي اس��ت كه 
منابع بودجه از س��ه محل تأمين مي ش��ود: ماليات، گمرك و ساير 

خدماتي كه دولت به مردم عرضه و مابه ازاي آن پول دريافت مي كند. 
وي با بيان اينكه براي مصارف و هزينه ها بايد از اين درآمدها استفاده 
كرد، گفت: وقت��ي درآمدها تكافوي همه هزينه ه��ا را نمي كند، بايد 
دارايي هايي )نفت و اوراق( فروخته و به درآمدها اضافه شود تا امورات 
كشور بگذرد. اوراق به نوعي، واگذاري دارايي هاي مالي و نفت هم به 

نوعي دارايي هاي سرمايه اي كشور محسوب مي شوند. 
نوبخت با اشاره به اينكه دارايي كه متعلق به نسل آينده است، كسي 
حق ندارد آن را بفروش��د و صرف هزينه هاي ج��اري كند، البته اگر 
دارايي ها فروخته و تبديل به دارايي ديگر ش��ود ب��ه يقين كار بدي 
نيست، گفت: بر اس��اس قانون حداكثر رقمي كه دولت مي توانست 
در بودجه سال 13۹۹ از فروش نفت داشته باشد، نزديك به ۴۹ تا 50 
هزار ميليارد تومان است. رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال 
دولت مجوز فروش 50 هزار ميليارد تومان نفت را از مجلس گرفته اما 

۸0 هزار ميليارد تومان را در سال جاري بايد صرف تملك دارايي هاي 
سرمايه اي )فعاليت هاي عمراني( كند. 

وي افزود: بودجه س��ال ۹۹ نزديك به 570 هزار ميليارد تومان است 
كه از اين ميزان تنها 50 هزار ميليارد تومان يعني كمتر از 10 درصد 

مربوط به نفت است. 
نوبخت بيان كرد: اين در حالي است كه طي سنوات گذشته بيش از 50 

درصد منابع بودجه از نفت تأمين مي شد.  
نوبخت با بيان اينكه اگر نفت كنار گذاشته شود، براي جايگزيني 
نفت چه منابعي وجود دارد، يادآور ش��د: يك ه��زار و 300 هزار 
ميليارد تومان به صورت آشكار و پنهان يارانه در مملكت پرداخت 
مي شود. آيا مي ش��ود درصدي از ميزان يارانه پرداختي را در اين 
زمينه استفاده كرد؛ قطع به يقين شدني است، منتها نيازمند عزم 

و اراده جمعي است.

نوبخت: برنامه اصالح ساختار بودجه در راه مجلس

آبمعدنيامسالگراننميشود
دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان آب هاي معدني 
و آش�اميدني ايران اعالم كرد كه قيمت آب معدني امس�ال 

تغيير نمي كند. 
پيمان فروهر در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه از سال گذشته مشكاتي 
كه با آغاز فصل گرما در زمينه تأمين مواد اوليه بطري آب معدني ايجاد 
مي شد حل شده است، گفت: ماده اوليه توليد بطري آب معدني امسال 

افزايش قيمت نداشته است. 
وي همچنين اظهار كرد: قيمت آب معدني امس��ال افزايش نمي يابد؛ 
چراكه هم وضعيت معيش��ت مردم اجازه افزايش قيم��ت نمي دهد و 
هم هرچقدر اين محصول گران تر ش��ود، تقاض��اي آن كاهش مي يابد 
و زمان هايي كه قيمت اين محصول افزاي��ش مي يافت هم اصوالً چاره 
ديگري وجود نداش��ت، البته ب��ه گفته دبير انجم��ن توليدكنندگان و 
صادركنندگان آب هاي معدني و آش��اميدني ايران، در سال جاري هم 
كرايه حمل رايگان بخشي از مواد اوليه افزايش داشت اما تصميم هيئت 
مديره تاكنون اين بوده كه قيمت آب بسته بندي افزايش پيدا نكند. هر 
سال با آغاز فصل گرما و افزايش مصرف pet به عنوان ماده اوليه توليد 
انواع بطري هاي پاستيكي براي توليد انواع نوشيدني ها بازار اين ماده 
اوليه با چالش هايي مواجه مي شد، ولي از خرداد ماه سال گذشته معاون 
وقت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشكيل كميته ويژه 
براي تعيين سهميه واحدهاي مصرف كننده Pet خبر داده و گفته بود كه 
با برقراري ارتباط الكترونيكي بين سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
پتروشيمي، بورس كاال و حمل و نقل و انبارها، مشكات مربوط به تأمين 

مواد اوليه بطري هاي پاستيكي در سال جاري برطرف خواهد شد. 
........................................................................................................................

شرايطپيشفروشجديد۴۵هزارخودرو
جزئيات ط�رح پيش فروش يك س�اله محصوالت ش�ركت ايران 

خودرو ويژه خردادماه ۹۹ منتشر شد. 
به گزارش تسنيم، بابك رحماني معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو 
از آغاز عرضه ۴5هزار دس��تگاه ديگر از محصوالت اين خودروس��از از 
1۸خردادماه خبر داد و خاطرنش��ان كرد: در اي��ن طرح پيش فروش، 

12مدل از خودروهاي توليدي ايران خودرو قابل عرضه است. 
 در اين طرح پيش فروش، متقاضياني كه در فروش فوق العاده انتخاب 
نشده اند، مي توانند با رعايت شرايط بدون دريافت مجدد كد كاربري و 
كلمه عبور ثبت نام كنند. در صورت درخواست بيش از ظرفيت بخشنامه، 
انتخاب متقاضيان از طريق قرعه كشي خواهد بود و در صورتي كه تعداد 
متقاضيان از ظرفيت كمتر باش��د، تعيين اولوي��ت تحويل خودروها با 
قرعه كشي مشخص خواهد شد. طرح پيش فروش يك ساله خودرو از 
ساعت ۸ صبح روز يك شنبه 1۸خردادماه آغاز و به صورت شبانه روزي تا 
20خردادماه اجرا خواهد شد. قيمت خودرو مطابق قيمت زمان تحويل 
مندرج در قرارداد خواهد بود. پس از اعام اسامي، انتخاب شدگان مبلغ 
پيش پرداخت هر خ��ودرو را از درگاه ايران خ��ودرو واريز مي نمايند و 
الباقي وجه خودروها در زمان ارسال دعوتنامه با لحاظ هزينه هاي قانوني 
تعيين و دريافت مي گردد. قبل از اعام اسامي انتخاب شدگان، مشتري 
هيچ گونه وجهي واريز نخواهد كرد و در هيچ مرحله اي از ثبت نام نيازي 

به ارائه چك از سوي مشتريان نخواهد بود. 
........................................................................................................................

ابهامدرافزايش۲۰درصدي
قيمتبليتقطار

ي�ك مق�ام آگاه در وزارت راه و شهرس�ازي گف�ت: مصوب�ه 
ش�وراي عال�ي تراب�ري درخص�وص افزاي�ش قيم�ت بلي�ت 
قطار هن�وز نهايي نش�ده اس�ت و بايد ب�ه تصويب وزير برس�د. 
به گزارش تسنيم، يك مقام آگاه در وزارت راه و شهرسازي گفت: شوراي 
عالي ترابري با توجه به افزايش شديد هزينه هاي نگهداري و تعميرات 
تجهيزات و دس��تگاه هاي ريلي با افزايش متوسط 20درصدي قيمت 
بليت قطار هاي مسافري و 50درصدي قطار هاي حومه اي موافقت كرده 
است، اما اين امر، هنوز نهايي نش��ده و براي تأييد نهايي، بايد به تأييد 
وزير راه و شهرسازي برسد. وي اضافه كرد: ممكن است وزير با استفاده 
از اختيارات قانوني خود با بخشي از اين مصوبه موافقت نكرده يا بخشي 
از آن را تأييد نكند به همين دليل از ذي نفعان درخواست مي كنيم تا 
زمان اباغ مصوبه از گمانه زني پرهيز كنند. اين مقام آگاه در وزارت راه 
تصريح كرد: در صورت تأييد نهايي، قيمت هاي جديد از ابتداي تير ماه 
اعمال مي شود. پيش��تر، محمد رجبي مديرعامل شركت حمل و نقل 
ريلي رجا، خبر از افزايش قطعي قيمت ها با مصوبه شوراي عالي ترابري 
كشور در جلسه ششم خرداد خود داده بود كه به دنبال پيشنهاد انجمن 
صنفي شركت هاي حمل و نقل ريلي براي افزايش ۴0درصدي قيمت 
بليت هاي قطار، اين شورا با افزايش 20درصدي بليت قطار هاي عادي 

و 50درصدي قطار هاي حومه اي موافقت كرده است.

پاسخعجيببهگزارش»جوان«
پ�س از درج گ�زارش وي�ژه »ج�وان« درب�اره فس�اد ارزي اميد 
اسدبيگي كه به همراه ش�ركاي خود، 1/5 ميليارد دالر ارز دولتي 
دريافت كرده و هم�ه آن را در بازار آزاد فروخته اس�ت، ش�ركت 
كش�ت و صنعت نيش�كر هفت تپه جوابيه اي را ارسال كرده است!
در اين جوابيه كه به امضاي روابط عمومي اين شركت رسيده است، به 
صراحت قيد شده كه خبر منتشر شده كذب محض است و دريافت 1/5 
ميليارد دالر توسط اميد اس��دبيگي به هيچ وجه واقعيت نداشته است. 
در بخش ديگري از اين جوابيه آمده است: در خصوص اينكه يك جوان 
33ساله با استفاده از يك رانت 1/5 ميليارد دالر دريافت كرده بايد اشاره 
كرد اين جوان و خانواده وي تا كنون اح��داث 25 واحد بزرگ توليدي 
در سراسر كشور را در كارنامه خود ثبت كرده و با احداث اين واحدهاي 
توليدي و ايجاد اش��تغالزايي باال، در جهت اه��داف مقدس توليدي از 

خروج مقادير متنابهي ارز جلوگيري به عمل آورده است. 
در بخش سوم اين جوابيه كه اصوالً هيچ ارتباطي به گزارش »جوان« 
ندارد، نويسنده به موضوع نيشكر هفت تپه اشاره كرده و عملكردي را 
ارائه داده است كه با توجه به عدم اشاره »جوان« به موضوع اين شركت، 
اين بخش جوابيه كه بيش از ۹5 درصد حجم جوابيه را به خود اختصاص 

داده، فاقد شرايط الزم براي انتشار است. 
    توضيح جوان:

تمامي مواردي كه در گزارش »جوان« قيد شده، همگي مستند بوده 
و حتي در كيفرخواست اسدبيگي عنوان شده است. اظهارات نماينده 
دادستان و افرادي كه به دادگاه فراخوانده شدند نيز مؤيد اين مطلب 
است كه يك فس��اد س��ازمان يافته در موضوع ارزهاي دولتي صورت 
گرفته است، اما نكته جالب اين است كه اصوالً شركت نيشكر هفت تپه 
در جايگاهي قرار ندارد كه اين جوابيه را نوش��ته و ارسال كند، زيرا در 
گزارش اين جريده اشاره  خاصي به هفت تپه نشده است و تمامي موارد 
مطرح شده مانند ارتشاي وي در معاشرت هايش با دو مدير اسبق بانك 
مركزي، استاندار خوزس��تان رئيس صندوق توسعه ملي، در جلسات 
دادگاه نيز مطرح شده است. اسناد فساد اسدبيگي و زد و بندهاي وي و 
دوستانش با مديران كشور و فسادهاي گسترده آنها، به زودي منتشر 
مي شود تا مش��خص ش��ود چه افرادي از يك جوان 33 ساله حمايت 
كردند و به وي سرويس دادند. با توجه به روند دادگاه و با در نظر گرفتن 
مصالح كشور در ش��رايط فعلي، در انتظار حكم دادگاه مانده تا پس از 

صدور حكم، اسناد فساد اسدبيگي منتشر شود.

همزمان با افزايش سهم امريكا از بازار گاز تركيه، 
توتال فرانسه هم قرارداد سه س�اله اي را براي 
صادرات ال ان ج�ي به تركيه امضا كرده اس�ت. 
تركيه كه بكرترين بازار گازي ايران محس�وب 
مي شود، نه تنها بخشي از نيازهاي ارزي كشور 
را تأمي�ن مي ك�رد بلكه مي توانس�ت توس�عه 
پيدا كند كه ب�ه يمن كوتاهی مس�ئوالن حوزه 
نفت، اين فرصت در حال از دس�ت رفتن است. 
قرارداد گازي ايران با تركيه سال 2026 به پايان 
مي رسد و اين كشور ديگر تعهدي براي خريد گاز 
ايران ندارد، به ويژه با توجه به اختافات بنياديني 
كه در بحث س��وريه با يكديگر دارن��د. با كاهش 
اتكاي تركيه به گاز ايران طي چند ماه گذشته و 
اقبال اين كشور به محموله هاي ال ان جي، انتظار 
مي رود بخش قابل توجهي از نيازهاي گازي آنكارا 
از طريق گاز طبيعي فشرده ش��ده تأمين شود، 
اين در حالي اس��ت كه ايران يك فرصت بس��يار 
استراتژيك را در سال ۹2 از دست داد؛ سالي كه 
ترك ها پيشنهاد افزايش گاز از ايران به ميزان دو 
برابر را مطرح كردند ولي شخص وزير نفت با آن 
مخالفت كرد تا اردوغان، روس��يه و آذربايجان را 
براي اين مهم در نظر بگيرد. در اواخر دولت دهم، 
وزارت نفت ايران با تركيه سر ميز مذاكره نشست 

تا با توسعه همكاري هاي در حوزه انرژي، صادرات 
گاز به تركيه را افزايش دهد. در سال ۹1 مذاكرات 
ج��دي در اوج تحريم ها ش��كل گرف��ت و حتي 
جزئيات مذاكرات به صورت خط لوله و نقش��ه، 
نهايي شده بود و تنها موضوع ميان طرفين بحث 
قيمت بود. مذاكرات ادامه پيدا كرد تا اينكه دولت 
يازدهم آمد، زنگنه كه وزير ش��د تصميم  گرفت 
كه هر چه متعلق به دولت قبل اس��ت بايد نابود 
شود؛ از نظر ژنرال، گذشتگان در دولت هاي نهم 
و دهم هيچ فهم و خوانش درستي از قراردادهاي 
بين المللي و گازي نداشتند و بايد همه چيز نابود 
ش��ود. پس از عملكرد عجيب در صادرات گاز به 
پاكستان-  به دليل مسائل كرسنت- روي تركيه 
دست گذاشته شد، با اين رويكرد كه با ديپلماسي 

خود مي تواند منافع ملي را تأمين كند. 
    بهمن ماه مهم 

در زمستان ۹2 كه رفت و آمدهاي گازي به اوج خود 
رس��يد،10 بهمن ۹2 رئيس جمه��ور تركيه با تيم 
اقتصادي خود به تهران آمد و چندين سند همكاري 
امضا كرد. يك��ي از محورهاي اصل��ي مذاكرات دو 
رئيس جمهور افزايش صادرات گاز كش��ورمان به 
تركيه بود كه س��نگ بناي آن در دولت گذش��ته 
بنا نهاده ش��ده بود. »11بهمن ۹2 ما در خصوص 

نحوه افزايش واردات گاز طبيع��ي از ايران مذاكره 
كرديم و قصد داريم تا ميزان واردات گاز از ايران را 
به 20ميليارد مترمكعب افزايش دهيم ولي پيش از 
اين بايد به توافق نهايي در خصوص مكانيسم قيمتي 
مربوط به گاز ايران دست پيدا كنيم. ايران بايد قيمت 

گاز صادراتي خود را كاهش دهد.« 
در همان سفر، ترك ها رس��ماً اعام مي كنند براي 
بخش صنعتي خود مي خواهند حساب ويژه اي روي 
گاز ايران باز كنند كه اين موضوع نشان مي داد عزم 

آنها براي دو برابر كردن واردات جدي بود. 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري 
ايران نيز پيش ت��ر پس از ديدار ب��ا اردوغان در 
تهران در ي��ك كنفرانس مطبوعات��ي گفته بود 
دو كشور در زمينه صادرات گاز به نتايج خوبي 
رسيده اند، با اين وجود بحث اصلي درباره نهايي 
شدن قرارداد، موضوع قيمت است. در آن روزها، 
تركيه ب��راي واردات ه��ر ه��زار مترمكعب گاز 
وارداتي از ايران ۴۹0دالر به تهران مي پرداخت 
و قيمت گاز ايران ۴5دالر افزايش پيدا كرده بود، 
در حالي كه بهاي هر هزار مترمكعب گاز وارداتي 
تركيه از جمهوري آذربايجان و روسيه به ترتيب 

335دالر و ۴25دالر محاسبه مي شد. 
همزمان با اين چانه زني ها، شكايت گازي تركيه از 

ايران در جريان بود؛ شكايتي كه از گران فروشي گاز 
كشورمان توسط آنكارا مطرح شده بود و همان دوره 
بسياري از كارشناسان و آگاهان، محكوميت ايران را 
حتمي مي دانستند چراكه پيشتر، آنها توانسته بودند 

يك بار قيمت گاز ايران را كاهش دهند. 
    بي توجهي به نظر كارشناسان

به وزارت نفت گفته شد، اكنون بهترين زمان براي 
مذاكره و كاهش قيمت گاز اس��ت تا هم در دادگاه 
محكوم نشويم و هم ميزان صادرات گاز را دو برابر 
افزايش دهيم اما توجهي نشد تا در مرحله نخست 
از بابت گران فروشي گاز، ايران مجبور به پرداخت 
2ميليارد دالر جريمه به تركيه ش��ود و در مرحله 
بعد، داوري اعام كرد قيمت گاز ايران 5/13درصد 
بايد كاهش يابد. با دو ش��كايت قبلي كه تركيه از 
گران فروش��ي گاز ايران داش��ته، مجموعاً بيش از 
25درصد از بهاي گاز ايران كاسته شده و شكايت 
سوم تركيه نيز در راه است، اين بدان معناست كه 
مي شد با ارائه تخفيف به تركيه در همان سال ۹2 
از كاهش قانوني قيمت گاز فاصله گرفت و با در نظر 
گرفتن منافع بلندمدت- و نه مانند كرسنت كه يك 
قرارداد داللي به تمام معناست- ميزان صادرات گاز 

به تركيه را به دو برابر افزايش داد. 
با همه اين توصيه ها، اما وزارت نفت موضوع افزايش 
صادرات را به فراموشي س��پرد تا آنكارا بافاصله 
قرارداد مهمي را با روس��يه امضا كن��د و به جاي 
ايران، از كرملين گاز خريداري كند. از لحظه آغاز 
مذاكرات ميان دو كشور تا بهره برداري از تأسيسات 
آن، پنج سال زمان صرف شد تا به وزارت نفت ثابت 
شود، كشورها منتظر نمي مانند و چنانچه كشوري 
نتواند از فرصت ه��اي كم نظير خود به��ره ببرد، 
بافاصله كشورهاي ديگر مانند روسيه جايگزين 

ايران مي شوند. 
   توجيه كرسنتي

توجيه گ��ران و مدافعان وزارت نف��ت، براي فرار 
به جلو قرارداد كرس��نت را به پيش مي كشند كه 
در آن قرارداد هم ايران با در نظ��ر گرفتن منافع 
بلندمدت، قرارداد صادرات گاز را امضا كرده است، 
در حالي كه آن قرارداد برخ��اف قرارداد تركيه، 
قراردادي ميان دولت ها نبوده و كامًا يك قرارداد 
داللي اس��ت و مناف��ع جمهوري اس��امي ايران 
در آن تأمين نش��ده بود؛ قراردادي كه دالل هاي 
گازي برنده آن بودند درس��ت برخ��اف قرارداد 
ايران با تركيه كه پاي هيچ داللي در ميان نبود و 
دولت ها در باالترين س��طوح به مذاكره نشستند. 
بازار تركيه به احتمال فراوان در س��ال 2026 به 
يك خاطره تبديل مي شود؛ فقط و فقط به دليل 
مخالفت وزارت نفت با افزايش صادرات گاز به يك 
كشور، شايد پای هديه دادن گاز ايران به يك دالل 

اماراتي در ميان است...!

طراحيخطويژه
برايتأمينارزتوليدكنندگان

عدم دسترسي به ارز براي تأمين مواد اوليه، قطعات و تجهيزات مورد 
نياز توليد، اين روزها صداي بسياري از توليدكنندگان را درآورده اما 
اكنون يك هفته اي است كه خط ويژه تأمين ارز راه اندازي شده است. 
به گزارش مهر، بس��ياري از توليدكنندگان مشكات اصلي پيش روي 
خود را فقدان ارز براي واردات مواد اوليه و ماشين آالت، تأمين نقدينگي، 
ساخت داخلي و بازارهايي براي فروش محصوالت خود مي دانند و بر اين 
باورند كه بايد براي رسيدن به اهداف توليد، پيش شرط هاي آن را نيز از 
جمله تأمين ارز رعايت كرد، البته چند روزي است كه اين روند وضعيت 
مناسب تري به خود گرفته و سياس��ت هاي جديدي كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت طراحي كرده، منجر به اين شده است كه بانك مركزي، 
كار را به سمتي هدايت نمايد كه بتوان ارز مورد نياز بخش توليد را تأمين 
كرد. يك مقام مسئول در نظام بانكي، از طراحي خط ويژه براي ارز مورد 
نياز توليدكنندگان خبر داد و گفت: به پيشنهاد وزارت صنعت، اكنون كار 
به گونه اي با بانك مركزي پيش رفته است كه خط ويژه اي براي تأمين ارز 
توليدكنندگان به خصوص در صنايع منتخبي كه وزارت صنعت تشخيص 

داده، طراحي شود و معطلي توليدكنندگان به حداقل برسد. 
وي كه خواست نامش در گزارش ذكر نشود، افزود: اين خط ويژه شرايط را 
به نحوي پيش برده است كه تأمين و تخصيص ارز مورد نياز بخش توليد 
به موقع صورت گيرد، به اين معنا كه توليدكنندگاني كه مورد تأييد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هس��تند مي توانند در قالب كميته مشخصي، 
درخواست خود را ارائه دهند و براي تأمين ارز در مسير ويژه قرار بگيرند. 
به گفته اين مقام مسئول در نظام بانكي، سياست اصلي بانك مركزي و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت آن اس��ت كه ارزهاي حاصل از صادرات 
صنايع اثرگذار كشور و به خصوص بخش هاي قوي ارزآور را ساماندهي 
كرده و به بخش تولي��د اختصاص دهند. اين در حالي اس��ت كه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نيز بايد به مرور شرايط را براي رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان باز كند. اين مقام مس��ئول گفت: ارز حاصل از صادرات 
شركت هاي بزرگ صادراتي با نيازهاي ارزي بخش هاي مختلف توليدي، 
رد و بدل خواهد ش��د كه اجراي اين طرح، عاوه بر اينكه بار را از دوش 
بانك مركزي برخواهد داشت، زمينه را براي تأمين به موقع ارز مورد نياز 

كشور فراهم خواهد كرد. 
........................................................................................................................

تشديدفاصلهطبقاتيدردولتروحاني
بر اساس بررس�ي هاي مركز پژوهش هاي مجلس، ضريب جيني و 
نس�بت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين جمعيت از 
سال 13۹2 تاكنون روندي صعودي داشته كه نشان دهنده افزايش 
قابل توجه نابرابري و ش�كاف اجتماعي در اين دوره زماني است. 
به گزارش فارس، يكي از مهم ترين شاخص هاي نشان دهنده وضعيت 
توزيع عادالنه ثروت در جامعه، ضريب جيني است. اين ضريب عددي 
بين صفر و يك اس��ت و هر قدر به صفر نزديك تر باشد يعني ثروت به 
صورت عادالنه تري در جامعه توزيع شده و فاصله طبقاتي كمتري در 

جامعه وجود دارد. 
براس��اس بررس��ي هاي مركز پژوهش هاي مجلس كه اوايل اين هفته 
در قالب گزارشي توسط محمد قاسمي سرپرست اين مركز پژوهشي 
در صحن علني مجلس ارائه ش��د، ضريب جيني و نس��بت 10درصد 
ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين جمعيت از س��ال 13۹2 تاكنون 
روندي صعودي داشته اس��ت و اين موضوع نشان دهنده افزايش قابل 
توجه نابرابري و شكاف اجتماعي در نتيجه رشد اقتصادي منفي و تورم 

باالي اقتصاد طي اين سال ها بوده است.
........................................................................................................................

جزئياتسهامشركتهايموجود
درسهامعدالت

به طور كلي 4۹شركت در سبد س�هام عدالت قرار دارند كه از اين 
تعداد 13شركت غيربورسي و 36شركت بورسي بوده و درصدهاي 
متفاوتي از هر كدام يك از ش�ركت ها در سبد سهام عدالت وجود 
دارد كه بر اساس آن سهم هر سهامدار از شركت ها مشخص مي شود. 
به گزارش ايسنا، ۹ ارديبهشت ماه مقام معظم رهبري اباغيه آزادسازي 
سهام عدالت را صادر كردند و اين اختيار به سهامداران داده شد تا نحوه 
مديريت سهام خود را انتخاب كنند. بر اين اساس سهامداران مي توانند 
با مراجعه به درگاه اينترنتي WWW. SAMANESE. IR روش 
مستقيم را انتخاب كنند و در صورت عدم مراجعه به اين درگاه، روش 
غيرمس��تقيم به صورت خودكار براي آنها انتخاب خواهد ش��د. تعداد 
شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت ۴۹شركت است كه 36شركت 
بورسي و 13شركت غيربورسي هستند. طبق گفته مسئوالن، مديريت 
و اداره 13شركت غيربورسي تا زماني كه بورس��ي شوند، نزد شركت 
سرمايه گذاري استاني باقي خواهد ماند. مگا موتور، مشانير، شهر صنعتي 
كاوه، شهر صنعتي رشت، شهر صنعتي البرز، ساختمان سد و تاسيسات 
آبياري سايبر، دخانيات ايران، پتروشيمي خوزستان، پتروشيمي تبريز، 
پتروشيمي بيستون، پتروشيمي بوعلي سينا، پتروشيمي بندر امام و 
پتروشيمي اروميه شركت هاي غيربورسي سهام عدالت هستند كه سهم 
آنها در سبد س��هام عدالت به ترتيب 0/5درصد، ۴2 درصد، 21 درصد، 
5۸ درصد، 23 درصد، ۴۹ درص��د، 2۸ درصد، 30 درص��د، 10 درصد، 

30 درصد، 30 درصد، 30 درصد و 6 درصد است. 
بر اين اساس چنانچه مشمول روش مس��تقيم را انتخاب كند، مي تواند 
سهام 36 شركت بورسي را شخصاً مديريت كند. اين 36 شركت شامل 
آلومينيوم ايران- ايرالكو با 30 درصد، اي��ران خودرو با يك درصد، بانك 
تجارت با ۴0 درص��د، بانك صادرات اي��ران با ۴0 درص��د، بانك ملت با 
30 درصد، پارس سوئيچ با ۴6 درصد، پااليش نفت بندرعباس با 20 درصد، 
پااليش نفت تهران با 70 درصد، پااليش نفت شيراز با 20 درصد، پااليش 
نفت اصفهان با 20 درصد، پااليش نفت تبريز با 20 درصد، پتروش��يمي 
مارون با 30 درصد و پست بانك با 25 درصد مي شود. همچنين چادرملو 
با 21 درصد، حمل و نقل پتروش��يمي با 2۹ درصد، سايپا با يك درصد، 
سرمايه  گذاري توس��عه صنعتي ايران با 23 درصد، سرمايه  گذاري رنا با 
2 درصد، سيمان داراب با 50 درصد، سيمان دشتستان با 3۴ درصد، فوالد 
آلياژي ايران با 3۹ درصد، فوالد خوزس��تان با 30 درصد و فوالد مباركه 
اصفهان با 30 درصد از ديگر ش��ركت هاي بورسي موجود در سبد سهام 
عدالت هستند. بر اين اس��اس كارخانجات مخابراتي ايران با 35 درصد، 
كشتيراني جمهوري اس��امي ايران با 2۴ درصد، گل گهر با 11 درصد، 
مخابرات ايران با 20 درصد، مديري��ت پروژه هاي نيروگاهي ايران- مپنا 
با 26 درصد، ملي صنايع مس ايران با 37 درصد، نيروترانس با 31 درصد، 
بيمه دانا با 55 درصد، پااليش نفت الوان با 20 درصد، پتروشيمي شهيد 
تندگويان با 10 درصد، فجر انرژي خليج فارس با 30 درصد، پتروشيمي 
جم با 15 درصد و صنايع پتروشيمي خليج فارس )هلدينگ( با ۴0 درصد 

نيز در سبد سهام عدالت حضور دارند.

گزارش »جوان« از فرصت سوزي بزرگ ايران در صادرات گاز

پايانگازايرانبهسودرقيبان
با پاسخ منفي ايران به صادرات 2 برابري گاز به تركيه، آنكارا با روسيه، امريكا و توتال قرارداد بست

وحید حاجی پور
   گزارش  یک

   اقتصادکالن

هادی    غالمحسینی
  گزارش   2


