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 قيمت خودرو در بازار
همچنان صعودي است! 

در حال�ي وع�ده وزارت صمت مبني ب�ر كاهش قيم�ت خودرو و 
فاصله ۱۰ درصدي قيم�ت كارخانه تا بازار هنوز محقق نش�ده كه 
قيمت ه�ا در ب�ازار، همزمان با افزاي�ش قيمت دالر ب�اال مي رود، 
مدي�ر كل دفت�ر صناي�ع حم�ل و نق�ل وزارت صمت خواس�تار 
افزايش مجدد قيم�ت خودرو ش�د و اعالم كرد: ش�وراي رقابت 
س�ريع تر قيم�ت خ�ودرو را ب�راي فصل دوم س�ال اع�الم كند. 
اين روز ها نوعي بالتكليفي در بازار خودرو وجود دارد چراكه نمي توان 
تصميمي در خصوص خريد يا فروش خودرو گرفت؛ از طرفي مسئوالن 
ادعای كاهش قيمت خودرو را دارند، از طرف ديگر برخي مي گويند 
قيمت ها رو به افزايش است و از اين جهت خريداران و فروشندگاني در 
بازار وجود ندارد. نبود نرخ پايه در بازار خودرو، آسيب پذيري آن را در 
مقابله با سوداگران و همچنين نوسانات نرخ ارز بيشتر كرده است، به 
طوري كه در حال حاضر شاهد افزايش ۶ تا ۱۶ ميليون توماني قيمت 

خودرو هاي داخلي در بازار هستيم. 
بعد از ثبت نام خودروسازي ها توقع اين را داشتيم كه اين بازار بالتكليف 
آرام بگيرد، اما نه تنها آرام نگرفت، بلكه منحني قيمت ها صعودي تر از 
قبل نيز شد. بنابر اخبار رسيده از بازار، قيمت خودرو هاي داخلي طي 
يكي دو هفته گذشته حداقل 5 ميليون تومان افزايش يافته است كه 
البته در مورد خودرو هاي وارداتي، صحبت از رشد بيش از ۱۰۰ ميليون 

تومان نيز به ميان مي آيد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش از اين وعده كاهش قيمت خودرو 
را داده بود چراكه اجراي طرح پيش ف��روش را اجباري كرد تا تفاوت 
قيمت در بازار و قيم��ت جلوی در كارخانه كم ش��ود، اما با وجود اين 

وعده ها حاال دوباره قيمت خودرو روي دور صعود افتاده است. 
باال رفتن قيمت ارز را بس��ياري از كارشناس��ان دليل افزايش قيمت 
خودرو مي دانند. به اعتقاد كارشناسان تا وقتي نرخ ارز باال برود، قيمت 
خودرو )چه داخلي ها و چه خارجي ها( نيز روند صعودي خود را حفظ 
خواهد كرد. در كنار اثر افزايشي ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاري نيز 

محرك ديگري است كه قيمت ها را در اين بازار شارژ كرده است. 
    تفاضل ۱۰ درص�دي قيمت خودرو در ب�ازار، همچنان فقط 

وعده!
همچني��ن ۲۲ ارديبهش��ت ماه امس��ال رئي��س س��ازمان حماي��ت 
مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان اعالم كرد: »براي انجام معامالت، 
قيمت خودرو در كف بازار ش��امل قيمت كارخانه ب��ه عالوه حداكثر 
۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان اين سازمان نظارت خواهند كرد 
كه هر كجا قيمتي باالتر از اين ارقام داده ش��ود، به منزله گرانفروشي 

است و با آن مقابله خواهند كرد.«
 رئيس س��ازمان حمايت در پاس��خ به پرسش��ي در اين زمينه گفت: 
پيشنهاد س��ازمان حمايت اين بود كه ۱۰ درصد باالي قيمت مصوب 
خ��ودرو به عنوان منش��أ تعزير در نظر گرفته ش��ود ك��ه اين موضوع 
به كميته هاي مربوط ارس��ال ش��ده و در دست بررس��ي است. وي از 
ديدگاه هاي متفاوت موج��ود در اين زمينه خب��ر داد و افزود: برخي 
مي گويند وقتي قيمت مصوب براي خودرو وجود دارد، آنگاه قيمت هاي 
بازاري بايد بر مبناي عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمايت در اين 

زمينه معتقد است كه بايد سقف قيمتي در بازار تعيين شود. 
حاال در اين بازار آش��فته انتظار داريم دولت حمايت بيش��تري از 
نهادهايي داش��ته باش��د كه باعث كاهش قيمت ها و داخلي سازي 
محصوالت مي ش��ود تا اينگونه اين بازار از بالتكليفي خارج  ش��ود. 
سهيل معمارباشي در گفت وگو با تسنيم گفت: براي فصل اول سال 
و بر مبناي رويه حاكم، قيمت محصوالت اعالم شد و خودروسازان 
به رغم اعالم چالش هاي فرآيند قيمت گ��ذاري، طرح هاي فروش 
خود را بر مبناي قيمت هاي اعالم شده اجرايي كردند. حال اجراي 
طرح هاي فروش س��ه ماه��ه دوم خودروس��ازان در انتظ��ار اعالم 

قيمت هاي جديد است. 
وي افزود: بر مبناي تكليف قانون، شوراي رقابت متولي تدوين و اعالم 
دس��تورالعمل قيمت گذاري بوده و الزم اس��ت آخرين ويرايش را در 
اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار دهد و 
بانك مركزي هم شاخص ها و ضرايب به روزشده بخشي را اعالم كند 
تا سازمان حمايت قيمت هاي جديد محصوالت را محاسبه و از طريق 

ستاد تنظيم بازار  به خودروسازان اعالم كند. 
    قيمت جديد خودروها ب�راي فصل دوم س�ال بايد زودتر 

اعالم شود
حال در اين اوضاع آشفته بازار خودرو و عدم تحويل خودروهاي ثبت 
نامي به صورت كامل، مديركل صنايع حم��ل و نقل وزارت صمت به 
بهانه اختالل در فرآيند عمليات ش��ركت ها خواس��تار افزايش مجدد 
قيمت خودرو شده است. سهيل معمارباشي در حالي خواستار تعيين 
قيمت براي فصل جديد سال ش��ده كه هنوز وعده هاي وزارت صمت 
و سازمان حمايت براي ساماندهي بازار خودرو در فصل نخست سال 

محقق نشده است. 
وي اع��الم ك��رد: تأخي��ر در اعالم قيم��ت محصوالت ش��ركت هاي 
خودروسازي براي فصل دوم امس��ال، فرآيند عمليات شركت ها را با 
اختالل مواجه كرده است و تأخير در ارائه قيمت مي تواند روند عرضه 

محصوالت به بازار را تحت تأثير قرار دهد. 
معمارباشي تصريح كرد: تأخير در پيش��برد اين فرآيند، روند تأمين 
منابع مالي و اجراي برنامه خودروسازان را تحت تأثير قرار خواهد داد. 
وي ادام��ه داد: اگر جري��ان مس��تمري از منابع مال��ي وارد عمليات 
خودروسازان نشود، عمليات شركت ها با اختالل مواجه مي شود و اين 
مشكل مي تواند تأثير منفي در تحقق برنامه هاي زنجيره تأمين صنعت 

خودرو را در پي داشته باشد. 
مديركل صناي��ع حمل و نق��ل وزارت صمت گفت: تجدي��د ارزيابي 
دارايي هاي خودروس��ازان باعث اصالح س��اختار مالي ش��ركت هاي 
خودروسازي ش��ده اس��ت كه هر گونه عدم ايفاي تعهدات و برگشت 
چك هاي پشت باجه ناشي از عدم ورود جريان نقدينگي مستمر ناشي 
از عمليات شركت ها، مي تواند دس��تاورد بزرگ اصالح ساختار مالي 

شركت ها را از بين ببرد. 
معمارباش��ي اعالم كرد: خودروس��ازان طبق برنامه، توليد خود را بر 
مبن��اي ۶۰ درصد تحويل به تعه��دات قبلي و 4۰ درص��د به تعهدات 
جاري پي��ش مي برند و هم اكنون كه از تعهدات گذش��ته تعدادي در 
حال تحويل اس��ت، در قبال تعهدات جاري و 4۰ درصدي كه بايد به 
صورت فوق العاده مي فروختند، در حال دپو شدن در پاركينگ هاست 
و اين موضوع هزينه هاي بسيار زيادي بر دوش اين شركت ها تحميل 

كرده است. 
مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پايان 
تأكيد كرد: ضرورت دارد در سريع ترين زمان ممكن قيمت فصل دوم 

سال براي محصوالت شركت هاي خودروسازي اعالم شود.

 2/4ميليون نفر پارسال
اشتغال ناقص داشتند

مطاب�ق آماره�اي مرك�ز آم�ار اي�ران در س�ال ۹۸ ح�دود 
۲ ميلي�ون و 4۲۸ ه�زارو ۳4۶ نف�ر اش�تغال ناقص داش�تند،  به 
عبارت�ي با توجه ب�ه اينكه كمت�ر از مي�زان س�اعت كاري قانون 
كار فعالي�ت كرده ان�د، از مزاي�اي قانون�ي مح�روم بوده ان�د. 
به گزارش تسنيم، در شرايطي كه وضعيت واحدهاي توليدي مناسب 
نيست و به گفته كارشناسان اقتصادي اكثر واحدها با ظرفيت نيمه كار 
مي كنند؛ كارفرمايان براي مقرون به صرفه بودن روند توليد خود اقدام 
به جذب نيرو به صورت پاره وقت و كمتر از 44ساعت در هفته مي كنند. 
اين كارفرماها براي پرداخت نكردن حقوق و مزايا و تعديل نيروي كار 
خود از نيروهاي كار موقت و ساعت محدود استفاده مي كنند، از سوي 
ديگر در شرايطي كه افزايش هزينه هاي زندگي و پيشي گرفتن هزينه ها 
از درآمد در جامعه مشاهده مي ش��ود، بخشي از كارگران به كار كردن 
در شغل هاي دوم و سوم تمايل پيدا كرده اند، به همين دليل مشاهده 

مي كنيم كه تعداد شاغالن ناقص در جامع مشهود است. 
اشتغال ناقص يكي از شاخص هاي مهم بازار كار است و آمارها نشان مي دهد 
مطابق بررسي ها در سال 98، افراد داراي اشتغال ناقص تمام شاغالني را 
شامل مي شود كه در هفته مرجع، حاضر در سركار يا غايب موقت از محل 
كار بوده و كمتر از 44س��اعت كار كرده،  خواهان و آم��اده براي انجام كار 
اضافي در هفته مرجع بوده اند. بر اس��اس آمار مركز آمار در زمستان 98 
حدود ۲ميليون و 4۲8 هزار و 34۶نفر از شاغالن داراي وضعيت اشتغال 
ناقص بوده اند، البته نرخ اشتغال ناقص در زمستان 98 نسبت به زمستان 
97، كاهش ۱/۱درصدي را نش��ان مي دهد و از رقم ۱۱/5 به ۱۰/4درصد 
رسيده است. به عبارتي اين افراد به داليل مختلف مجبور هستند كمتر از 
ميزان استاندارد در هفته كار كنند. كار اين افراد تحت عنوان اشتغال ناقص 
شناخته مي شود، چراكه كمتر از 44ساعت در هفته كار مي كنند. به طور 
خالصه مي توان گفت كه اشتغال ناقص تحت تأثير سطح توليد، مناسبات 
س��رمايه داري و نيروي كار فصلي است. ش��رايط اقتصادي و تحريم هاي 
ظالمانه امريكا باعث شده برخي از بنگاه هاي اقتصادي تعطيل و تعدادي 
نيز توليد خود را كاهش دهند و اين امر موجب كاهش ساعت كار و اشتغال 

ناقص شده است. 
در عين حال اش��تغال ناقص يك نقطه ضعف براي بازار كار است و در 
صورتي كه ماندگاري يك فرد در اين نوع اش��تغال باال باشد، به دليل 
ركود كاري، از افزايش ساعات كاري خود تا سطح استاندارد هفتگي و 
بهره مندي از مزاياي قانون كار از جمله بيمه تأمين اجتماعي محروم 
مي ش��ود، ضمن اينكه ممكن اس��ت برخي افراد از جمله دانشجويان 
خواهان اشتغال به صورت موقت باش��ند. به هر حال با توجه به اينكه 
در ماده 5۱ قانون كار، صراحتاً عنوان ش��ده است مجموع ساعات كار 
مشمول اين قانون در هر هفته نبايد از 44ساعت تجاوز كند، بنابراين 
غالب كارفرمايان شاغل ناقص، به اين تفسير كه حداقل ساعت كار در 
هفته بايد 44ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزاياي قانون كار و تأمين 

اجتماعي به نيروي كار خود سر باز مي زنند. 
........................................................................................................................
وابستگي در كاالهاي اساسي به رغم افزايش 

32 درصدي توليد محصوالت زراعي
توليدات بخش كش�اورزي نامت�وازن بوده و متناس�ب با نيازهاي 
داخلي نيس�ت، چنانكه رش�د ۲۳ درص�دي محص�والت زراعي 
را در پنج س�ال گذش�ته داش�ته ايم ام�ا همچنان وابس�تگي در 
كاالهاي اساس�ي خس�ارات زي�ادي را ب�ه جامع�ه وارد مي كند. 
به گزارش فارس، معاون زراعت وزير جهاد كش��اورزي به تازگي گفته 
كه كشور طي پنج سال گذشته رشد ۲3 درصدي در توليد محصوالت 
زراعي داشته اس��ت. اين افزايش رشد در حالي اس��ت كه بسياري از 
مشكالت در اين حوزه نيز وجود دارد. وابستگي 9۰ درصدي در واردات 
دانه هاي روغني و وابس��تگي 7۰ درصدي در نهاده هاي دام و طيور از 
مهم ترين آنهاست، ضمن اينكه س��االنه بيش از يك ميليون تن برنج و 

يك ميليون تن شكر و ۱5۰ هزار تن گوشت وارد كشور مي شود. 
به نظر مي رس��د خوداتكايي در محصوالت اساس��ي حلقه مفقوده در 
بخش كشاورزي است. ساالنه ۱۲8 ميليون تن محصول كشاورزي در 
كشور توليد مي شود اما وابستگي در كاالهاي اساسي اثرات زيان بار و 
تهديد كننده اي در اين بخش دارد. چنانكه افزايش قيمت ارز به سرعت 
تأثير خود را در افزايش هزينه تمام شده توليد داخلي آشكار مي كند، به 
عنوان مثال ايران در توليد مرغ و تخم مرغ جايگاه هفتم و نهم دنيا را دارد 
اما وابستگي به خوراك طيور باعث شده خودكفايي در اين حوزه ناپايدار 
باشد و به همين دليل افزايش شديد قيمت ها را در اين دو محصول طي 
هفته گذشته شاهد بوديم. همچنين پايين نيامدن قيمت گوشت قرمز 
به رغم توليد فراوان آن در كشور نيز ريشه در وابستگي به خوراك دام و 
طيور دارد. كارشناسان معتقدند برنامه هاي بخش كشاورزي بايد طوري 
باشد تا كشاورزان را به س��مت توليد و كشت محصوالت اساسي سوق 
دهد، وگرنه تاوان آن را كشور خواهد داد، به عنوان مثال سال گذشته 
4/۱ميليارد دالر نهادهاي دامي وارد كرديم كه نس��بت به س��ال قبل 
آن ۲3 درصد رشد داشت. سال گذش��ته بيش از 8/9ميليون تن ذرت 
به ارزش ۲/۱ميليارد دالر وارد كش��ور شد كه نسبت به سال قبل رشد 
4 درصدي داشته است. همچنين سال گذشته بيش از 4 ميليون تن جو 
به ارزش بيش از يك ميليارد دالر وارد كرديم كه نس��بت به سال قبل 

5۱ درصد از نظر وزني و ۶8 درصد از نظر ارزشي رشد داشت. 
همچنين سال گذش��ته بيش از ۲/۲ميليون تن كنجاله سويا به ارزش 
بيش از 958 ميليون دالر وارد كشور شد كه در مقايسه با واردات سال 
قبل رشد 5۰ درصدي به لحاظ وزني و رشد 44 درصدي به لحاظ ارزشي 

داشته است. 

رئيس كل پيشين بانك مركزي با بيان اينكه 
فشارهاي بانكي در دوره رياست جمهوري 
اوباما نيز وجود داش�ت، گفت: حل نش�دن 
مسئله ارتباط با گروه اقدام ماليFATF و 
همچنين مشكالت ساختاري و ترازنامه اي 
بانك هاي داخلي عمومًا اين برداش�ت را در 
بانك های خارجی ايجاد كرد كه كار كردن با 
بانك هاي ايراني ريسك بااليي دارد و از ترس 
جريمه هاي امريكايي ه�ا ترجيح مي دادند 
رابطه اي با بانك هاي ايراني نداشته باشند. 
ولي اهلل سيف، رئيس كل سابق بانك مركزي در 
گفت وگو با فارس به بيان مسائل پيرامون دوران 
مديريت خود كه مصادف بود با جريان مذاكرات 
هس��ته اي و توافق برج��ام و محدوديت هاي 
اعمالي بانكي در اين دوران از سوي دولت اوباما 

و همچنين نوسان هاي ارزي پرداخته است. 
وي با اش��اره ب��ه وج��ه اش��تراك دولت ها در 
س��ركوب نرخ ارز در دوران وف��ور درآمدهاي 
ارزي يا دوراني ك��ه تصور مي ش��ود در آينده 
منابع بلوكه شده عايد دولت شود و آزاد سازي 
نرخ ارز در دوران تنگناي ارزي از عجول بودن 
سياستمداران در نتيجه گيري در حوزه اعمال 
سياس��ت هاي ارزي انتقاد كرد و اظهار داشت: 
نرخ ارز بايد با واقعيت هاي اقتصادي و در نظر 
گرفتن ت��ورم جهاني و تورم داخلي كش��ورها 

تعيين شود. 
  ديدار با رهبري 

وي در ادامه به خاطره خود در ديدار با رهبري 
اشاره كرد و تصريح داش��ت: به خاطر دارم در 
دي م��اه 95 الزم ديدم خدمت مق��ام معظم 
رهبري برسم و گزارشي از شرايط خدمتشان 
ارائه كنم. فكر كردم اگر بتوانم در اين جلسه دو 
نكته را توضيح بدهم، خيلي خوب است. يكي 
نوع نگاه به ارز و ديگري استقالل بانك مركزي 
و در هر مورد گ��زارش جداگانه اي تهيه كردم. 
موقعي به من وقت داده ش��د كه مصادف بود با 
تحوالت بازار و افزايش نرخ ارز. خوشبختانه آقا 
اجازه دادند در ابتدا صحبت هايم را بيان كنم. 
من گفتم اين دو موضوع را مي خواهم خدمت 
شما توضيح بدهم و هر دو را كامل توضيح دادم؛ 

مخصوصاً راجع به ارز. 

وي افزود:مثاًل يك��ي از نكاتي ك��ه گفتم، اين 
بود كه چون ما بيش��تر بر كنترل دالر تمركز 
كرده بوديم در برابري ريال نسبت به يورو، ريال 
حدود 5درصد تقويت شده بود. من وقتي اينها 
را مطرح مي كردم، به اين نكته اشاره كردم كه 
بايد به دنبال يك نرخ مناس��ب براي پول ملي 
خودمان باش��يم و آن نرخ، نرخي است كه در 
اقتصاد تع��ادل ايجاد كند. مث��اًل االن با وجود 
اينكه بانك مركزي مورد انتقاد اس��ت كه چرا 
نرخ دالر افزايش يافته است، از اين طرف نسبت 
به يورو چنين وضعيتي داريم و معناي آن اين 
اس��ت كه فرض كنيد لوازم خانگي كه از اروپا 
وارد مي كرديم، قيمت تمام ش��ده اش نسبت 
به سال 9۲ ارزان تر شده اس��ت، در صورتي كه 
كش��ور ما در سه س��ال اخير )9۲ تا 95( تورم 

هم داشته است. 
ايشان فرمودند به اين ترتيب چگونه مي توانيم 
از توليد مل��ي حمايت كنيم؟ خدمت ايش��ان 
عرض كردم ح��رف من هم همين اس��ت و به 
نظرم اين تمركز ج��دي به ن��رخ ارز و آن هم 
يك ارز و نه يك سبد ارزي، يك نگاه افراطي و 
نادرست است و بايد اين را اصالح كنيم،اما بانك 
مركزي به تنهايي نمي تواند چون باالخره دولت 
از يك طرف و مجلس از طرف ديگر هستند. آقا 
در آن جلسه تأييد كردند و به آقاي آقامحمدي 
كه در جلسه حضور داشت دستور دادند كه اين 

مسئله را پيگيري كند تا به نتيجه برسد. 
  استقالل بانك مركزي

رئيس كل پيش��ين بانك مركزي گفت: نكته 
دومي را كه در جلس��ه مطرح ك��ردم، درباره 
اس��تقالل بانك مركزي بود. ايشان )رهبری( 
منظورم را از اس��تقالل بانك مركزي س��ؤال 
كردن��د و فرمودند ك��ه اگر رئي��س كل بانك 
مركزي به دولت نرود چگونه مي تواند با دولت 
هماهنگ ش��ود؟ عرض كردم رئيس جمهور، 
رئيس مجمع عمومي بانك مركزي است و هر 
زمان كه بخواهد مي تواند با يك تماس رئيس 
كل بانك مركزي را به دفتر خودش احضار كند 
و بگويد من فالن مشكل را دارم و راهكار شما 
چيست. رئيس كل هم مي تواند همه جوانب را 
توضيح بدهد و تبع��ات آن را بگويد. مي توانيم 

فرض را بر اين بگذاري��م رئيس جمهور حرف 
آخ��ر را بزند، اما فضاي اين ن��وع رابطه فضايي  
است كه با آن جمع متقاضيان ارز كه هر كسي 

فشار مي آورد، فرق دارد. 
وي ادامه داد: حت��ي اين را ه��م گفتم كه در 
دولت محدوديت بودجه وجود دارد و هر كدام 
از اعضا كه صحبت مي كنند، مي گويند ما پول 
نداريم و براي گرفتن بودجه فش��ار مي آورند. 
هر كسي وقتي خوب توانس��ت جمع را متأثر 
كند، همه نگاه ها به س��مت س��ازمان برنامه و 
بودجه مي رود. آقاي نوبخت مي گويد شما كه 
مي دانيد محدوديت بودج��ه داريم. بعد از آن 
همه نگاه ها به سمت رئيس كل بانك مركزي 
مي رود. رئيس كل مي گويد مگر مي شود؟ چرا 
بودجه دولت را از بان��ك مركزي مي خواهيد؟ 
آقاي رئيس جمه��ور مي پرس��ند راهي دارد؟ 
ش��ما بايد راس��ت بگوييد و نمي توانيد خالف 
بگوييد. مي گوييد، آقاي رئيس جمهور ممكن 
است راه وجود داشته باشد، ولي سياست پولي 
از بين مي رود، رشد نقدينگي چنين مي شود و 
تورم چنان مي شود. رئيس جمهور مي گويد آن 
تبعات كه براي بعد اس��ت، االن مشكل داريم. 

اين را يك كاري بكنيد. 
   برجام مشكالت مربوط به روابط بانكي 

كشور را حل نكرد
س��يف گفت: تصوري كه دوستان داشتند اين 
بود كه بع��د از مذاكرات و توافق��ي كه حاصل 
مي ش��د، منابع ارزي بان��ك مرك��زي افزايش 
 مي يابد، وضع نف��ت و صادرات غيرنفتي خوب 
مي ش��ود. تصور اين بود، اما ما هميشه توضيح 
مي داديم كه تا وقتي ت��ورم داريم نمي توانيم 
آن را ناديده بگيريم و اين اثر خود را روي نرخ 

ارز مي گذارد. 
اشتباه اس��تراتژيك دولت در س��ال 95 اصرار 
بي منطق ب��ر بازگرداندن نرخ ب��ه محدوده3 
هزارو7۰۰   تومان بود. در صورتي كه گزارشات 
كارشناس��ي حاكي از اين بود كه نرخ بايد در 

سال 95 از 4 هزار تومان عبور مي كرد. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه باالخره ما برجام 
را امض��ا كرديم به خاطر اينكه اين مش��كالت 
نباشد، پس چرا بازار ارز ايران در سال 95 زماني 

كه دوران رياس��ت جمهوري اوباما بود، مجدد 
نوساني شد گفت: البته داليل ديگري هم وجود 
داشت. حل نشدن مسئله ارتباط با گروه اقدام 
ماليFATF و همچنين مشكالت ساختاري 
و ترازنام��ه اي بانك ه��اي داخل��ي عموماً اين 
احساس را در بانك های خارجی ايجاد كرد كه 
در كار كردن با بانك هاي ايراني ريسك بااليي 
وجود دارد و از ت��رس جريمه هاي امريكايي ها 
ترجيح مي دادند رابط��ه اي با بانك هاي ايراني 

نداشته باشند. 
 وي اف��زود: دش��مني امريكا با اي��ران همواره 
بوده، منته��ا در زمان هاي��ي روش اعمال اين 
دشمني ها متفاوت بوده است، اما مسائل نظام 

بانكي حل نشد. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه پس آن عبارت 
»تقريباً هيچ« كه شما در رابطه با عايدی روابط 
بانكی در رهگذر برجام گفتيد ناظر بر واقعيت 
بود. گفت: البته يك »تقريباً« هم گفتم. يعني 
يك جزئياتي براي ما باز شد و نسبت به وضعيت 
گذشته قابل مقايس��ه نبود. االن حضور ذهن 
ندارم، اما بررس��ي هايي كه انجام  داديم، نشان 
مي داد آمار كارگزاري هاي فعال بسيار محدود 
بود. البته بانك ه��اي بزرگ اروپاي��ي در بين 
آنها نبودند،اما در هر صورت تا اواس��ط س��ال 
9۶ امورات ارزي كش��ور انجام مي ش��د. چين 
هم چندان كار نمي ك��رد. بانك هاي چيني با 
ما مالحظه داش��تند. خودم با رئيس كل بانك 
مركزي چين صحبت كردم كه گفت اين ديگر 

تصميم خود بانك هاست. 
وي در واكنش به اين پرس��ش ك��ه اين رفتار 
چيني ها ربطي به نتيجه س��فر ش��ي جينگ 
پين، رئيس جمهور چين نداش��ت، چون بعد 
از برجام نخس��ت وزير چين به اي��ران آمد، اما 
چندان تحويل گرفته نش��د و حتي بعد از آن 
چيني ها نامه اعتراض��ي به وزارت امور خارجه 
ارس��ال كردند، گف��ت: اين را م��ن در جريان 
نيس��تم. فكر مي كنم بعد از آن س��فر بود كه 
م��ا قرارداده��اي فاينانس خوبي ب��ا چيني ها 
امضا كرديم. در س��فري كه به اتف��اق معاون 
وقت س��رمايه گذاري هاي خارجي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به چين داشتم، معادل 35 
ميليارد دالر قراردادهاي فاينانس امضا شد، اما 

اجراي آن با آمدن ترامپ متوقف شد. 
س��يف تصريح كرد: من وقتي به اي��ران آمدم، 
متوجه شدم يك جو س��نگيني با اين صحبت 
من ايجاد شده است. يكي دو مورد تلفن شد كه 
فهميدم اوضاع خوب نيست. وقتي به ايران آمدم 
دوستان در دولت برايم بيشتر توضيح دادند، اما 
آنچه مسلم اس��ت، من واقعيت را گفتم و حرف 
دلم را زدم. واقعيت اين اس��ت كه مي خواستم 
امريكا را تحت فشار قرار دهم. به همين دليل بعد 
از آن آقاي دكتر ظريف تش��كر كرد و گفت بعد 
از آن صحبت در جلسه با امريكايي ها از موضع 

قوي تري مسائل را پيگيري كرده اند. 
   منابع بلوكه شده  دارايی خارجی بانك 

مركزی است
رئي��س كل پيش��ين بانك مركزی در پاس��خ 
به اين پرس��ش ك��ه در ماجراي برج��ام ادعا 
ش��د كه با اجراي برجام ۱۰۰ ميليارد دالر از 
پول هاي بلوكه شده ما آزاد مي شود و اين پول 
را مي آورديم و كش��ور كن فيكون مي شود. آيا 
اين مورد درس��ت بود، گفت: اين ادعا دو منبع 
داش��ت؛ يكي ذخاير ارزي بان��ك مركزي بود. 
يعنی آنهايي كه جزئيات گزارش محرمانه من 
را به رئيس جمهور داشتند. عده اي هم از قول 
امريكايي ه��ا مي گفتند. يك ب��ار گفتند ۱5۰ 

ميليارد دالر به ايران داديم.

   گزارش  یک

سجاد طلوعی  | فارس

آگـهی ابالغ راي قطعـی

بدینوسیله به اطالع می رساند که اعتراض شما به حکم 
کارگزینی شماره 98/537 مورخ 1398/2/19 مبنی بر 
اخراج از سازمان پزشکی قانونی به استناد ماده 17 قانون 
غیرموجه  غیبت  علت  به  اداري  تخلفات  به  رسیدگی 
از تاریخ 1397/9/1، در هیأت تجدید نظر این سازمان 
بررسی و طی راي قطعی شماره 193 مورخ 1398/9/17 
عدم  به  توجه  با  گرفت.  قرار  تایید  مورد  اخراج  حکم 
آئین  قانون  ماده 73  طبق  مراتب  شما  به  دسترسی 
تا  ابالغ می گردد  از طریق درج آگهی  دادرسی مدنی 
ظرف  حداکثر  دارید  اعتراض  صادره  راي  به  چنانچه 
مدت شش ماه پس از نشر این آگهی به دیوان عدالت 

اداري شکایت  نمایید. 
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