
بازگشت نيشكر هفت تپه به دولت؛ اين مهم ترين 
خواس�ته كاركن�ان ش�ركتي اس�ت ك�ه از روز 
واگذاري تا به امروز بارها تكرار شده و خوزستان 
را هم ت�ا يك بح�ران امنيتي پيش برده اس�ت. 
در سال 94 بود كه ش��ركت كشت و صنعت نيشكر 
هفت تپه از سوي س��ازمان خصوصي سازي به اميد 
اس��دبيگي و مهرداد رس��تمي واگذار ش��د؛ پس از 
واگذاري اين ش��ركت با قيمتي نازل، همه چيز در 
هفت تپه به هم ريخ��ت و اعتراض هاي خياباني در 
خوزستان به اوج خود رسيد. در اين ميان، استاندار 
خوزس��تان به جاي حمايت از كارگ��ران هفت تپه، 
پشت مالك 33س��اله اين كارخانه ايستاد كه وقتي 
دادگاه هاي فس��اد ارزي اسدبيگي و رستمي برگزار 

شد، دليل اين حمايت نيز مشخص گرديد. 
اسدبيگي با پوشش اشتغالزايي، توليد در هفت تپه 
بيش از 1/5 ميليارد دالر ارز دولتي از بانك مركزي 
درياف��ت ك��رد و به ج��اي واردات ماش��ين آالت و 
تجهيزات صنعتي، هم��ه را در بازار آزاد فروخت كه 
اين مبلغ هم اكنون بيش از 26هزار ميليارد تومان 

برآورد مي شود. 
وي هم اكنون در دادگاه حاضر مي شود، ولي برخالف 
س��اير متهمان و همكاران خود، آزاد اس��ت؛ دليل 
آزادي اسدبيگي، گروكش��ي است كه حتي صداي 
اعتراض قاضي مس��عودي مقام را هم در پي داشته 
است. در جلسات دادگاه وي اينگونه گفته شده است 
كه اسدبيگي به طور ضمني تهديد كرده اگر بازداشت 
و زنداني شود، حقوق كارگران به تعويق خواهد افتاد، 
اما طي چند هفته گذش��ته، نه حقوقي به كارگران 
پرداخت ش��ده و نه وضعيت باثباتي در خوزستان 

شكل گرفته است. 
  باج گيري با حقوق

گويا اس��دبيگي با زيرك��ي، همه را در ب��ازي خود 
انداخته است. در 13مرداد، اميرحسين اسدبيگي، 
قائم مقام مديرعامل شركت هفت تپه در گفت وگويي 

با ش��بكه خبر طي اظهاراتي مدعي شد كه حقوق 
كارگران تا ارديبهش��ت ماه به روز پرداخت ش��ده 
اس��ت، اما از اين تاريخ به نادرس��ت براي ما پرونده 
قضايي تشكيل شد و حساب هاي بانكي ما را بستند 
و نتوانستيم حقوق ها را پرداخت كنيم. اين اظهارات 
در حالي مطرح مي ش��ود كه اين ادعا پيشتر نيز در 
جلسات دادگاه مطرح شده بود و در دهمين جلسه 
رس��يدگي به اتهامات 21متهم كالن ارزي، قاضي 
مس��عودي مقام خطاب به متهم اس��دبيگي گفت: 
»آزادي شما براي پرداخت حقوق كارگران است و 

حقوق ها بايد پرداخت شود.« 
نماينده دادس��تان هم افزود: »در چند جلسه براي 
پرداخ��ت حقوق كارگ��ران، با متهم اس��د بيگي به 
صورت خصوصي صحبت كردم. 10ميليون يوآن او 
در توقيف است و اين ارز ناشي از خريد و فروش ارز 

است. او به دادسرا فشار مي آورد.« 
قاضي مس��عودي مقام خطاب به اس��دبيگي گفت: 
»خود ف��روش ارز هم ك��ه جزو جرائم محس��وب 
مي شود. اين حساب كه تخلف ارزي در آن صورت 
گرفته، توقيف است ش��ما منابع ديگري هم داريد 
و از آن مي تواني��د حقوق را پرداخت كنيد. تا ش��ما 
را احضار مي كنيم حقوق كاركن��ان را دو ماه عقب 
مي اندازيد. از ارديبهشت ماه كه دادگاه تشكيل شده 
است، پرداخت حقوق را عقب انداخته ايد و اين كار را 
براي فشار به دادگاه انجام مي دهيد. اين 10ميليون 
يوآن اسنادش وجود دارد و اين پول ماحصل خريد و 
فروش ارز است. براي دادسرا امكان دادن مجوز براي 
اين پول وجود ندارد، ش��ما از منابع و حس��اب هاي 

ديگري كه داريد پول را پرداخت كنيد.« 
  گردن كشي ها ادامه دارد

با وجود اينكه مركز رسانه اي قوه قضائيه هم به طور 
رسمي پاسخ اس��دبيگي را داده است، اما اين متهم 
نه بازداش��ت مي ش��ود و نه كس��ي مي توان��د مانع 
باج گيري هاي وي شود. گويي اس��دبيگي كه 1/5 

ميليارد دالر را باال كشيده، با مستمسك قراردادن 
كارگ��ران هفت تپه به تهدي��د قوه قضائيه و س��اير 
ارگان ها مي پردازد و عزمي نيز براي برخورد قاطع با 
وي و بازگرداندن اين كارخانه به دولت وجود ندارد. 
در همين باره، نماينده مردم شوش با اشاره به اينكه 
سازمان خصوصي سازي نمي تواند حقوق كارگران 
هفت تپه را پرداخت كند، تصريح كرد: »در نشستي 
با رئيس جمهور يا معاون اول وي تكليف واگذاري اين 

شركت مشخص مي شود.« 
محمد كعب عمير در توضيح موضوع شركت نيشكر 
هفت تپه و نتيجه پيگيري هاي اخير مجلس شوراي 
اسالمي گفت: »در ادامه توسعه اعتراضات كارگري 
ش��ركت نيش��كر هفت تپه، حدود 52روز تجمعات 
كارگران تداوم داشت، بنابراين به همراه نمايندگاني 
از كميس��يون اصل90 بين كارگ��ران حضور پيدا 
كرديم و با كارگران ضمن هم صحبتي به بررس��ي 

مشكالت آنها پرداخته شد.« 
وي ادامه داد: »از سوي ديگر كشت نيشكر تقسيم 
زماني دارد، اگر در اين روزها كش��ت صورت نگيرد 
تا يك س��ال ديگر نمي توانيم كش��ت انجام دهيم، 
بنابراين ضرر زيادي به شركت و اين شريان اقتصادي 
زده مي شود. از س��وي ديگر بيمه تأمين اجتماعي 
كارگران مورد بررسي قرار گرفت و بيمه كارگران تا 
آخر تير تمديد شده است، اما براي مردادماه اجازه 
داده نش��د، زيرا حدود 530ميلي��ارد تومان تأمين 

اجتماعي از شركت نيشكر هفت تپه طلب دارد.« 
كعب عمير با تأكيد بر درخواس��ت كارگران و مردم 
شوش مبني بر خروج اين ش��ركت از ذيل سازمان 
خصوصي س��ازي گفت: »خصوصي س��ازي در اين 
مورد موفق عمل نكرده است. متأسفانه بدون بررسي 
صالحيت و اهليت كارفرمايان و سهامداران، سهام 

واگذار شده است.« 
وي يادآور شد: »در اين نشست به مديرعامل سازمان 
خصوصي س��ازي و نايب رئيس مجلس تأكيد كردم 

كه اين شركت بايد به نهادهاي دولتي واگذار شود. 
اهليت نداش��تن س��هامداران نيز مورد تأييد ساير 
مسئوالن قرار گرفته است، نهاد دولتي توانمند در 
مباحث مالي بايد اين ش��ركت را مديريت كند. در 
نهايت مديرعامل سازمان خصوصي وعده پيگيري 

جدي داد.«
نماينده مردم شوش در مجلس تصريح كرد: »سازمان 
خصوصي سازي نمي تواند حقوق كارگران را پرداخت 
كند، بنابراين قرار شد از وزير رفاه درخواست شود از 
محل بيمه مشاغلي كه بر اثر ويروس كرونا متضرر 
شدند، حدود 20ميليارد تومان تزريق كند تا برنامه 
كوتاه مدت اج��را و همچني��ن دفترچه هاي تأمين 
اجتماعي كارگران اين ش��ركت تا آخر سال 1399 

تمديد شود.« 
  تكليف حقوق چه شد؟

در همين باره، با توجه به حجم مش��كالت شركت 
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه و تداوم اعتراضات 
كارگران، چهارشنبه 22مرداد كميسيون اصل90 
مجلس شوراي اسالمي در خصوص بررسي مشكالت 

اين شركت جلسه اي را برگزار كرد. 
يكي از فع��االن كارگري در مورد جزئيات جلس��ه 
مذكور در گفت وگو ب��ا مهر اظهار داش��ت: »طبق 
مصوبات جلسه قبلي كميس��يون اصل 90 مجلس 
مقرر شد كه ظرف يك هفته مواردي همچون تمديد 
دفترچه هاي بيمه كارگران، پرداخت حقوق معوقه، 
بازگش��ت به كار كاركنان اخراجي و از همه مهم تر 
خلع يد بخ��ش خصوصي پيگي��ري و نتيجه آن به 

فعاالن كارگري اعالم شود.«
وي كه خواست نامش در گزارش ذكر نشود، افزود: 
»در اين جلسه فعاالن كارگري نيز با بيان مشكالت 
معيشتي كارگران، حقوق معوقه، وضعيت كاركنان 
بخش دفع آفات، كاركنان غيرنيشكري و كاركنان 
فصلي كارخانه، تجهيزات، مش��كالت بازنشستگان 
و موضوع خلع يد خواس��تار درياف��ت جواب قطعي 
در تمامي اين موارد ش��دند.«  وي با اشاره به نتايج 
حاصله از جلس��ه كميس��يون اصل90 گفت: »در 
مورد بحث تمديد دفترچه هاي بيمه مصوب ش��د 
كه تا پايان سال دفترچه ها تمديد و مباحث مربوط 
به اين مشكل برطرف ش��ود.«  اين مقام آگاه افزود: 
»درخصوص پرداخت حقوق معوقه نيز مصوب شد 
كه تا چهارش��نبه هفته آينده حقوق ارديبهشت و 
خرداد كارگران به طور كامل پرداخت شود و ضمانت 
اجراي اين مسئله به عهده وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي سپرده شد. همچنين در خصوص بازگشت 
به كار كاركنان اخراجي، استاندار خوزستان مكلف 

شد ظرف يك هفته اين مسئله را حل كند.« 
اين فعال كارگري با اشاره به موضوع خلع يد تصريح 
كرد: »در خصوص خلع يد بخش خصوصي، متأسفانه 
باز هم همچون جلس��ه گذش��ته به علت نداشتن 
شفافيت از سوي نمايندگان دولتي حاضر در جلسه 
از جمله رئيس سازمان خصوصي سازي كه براساس 
مصوبه جلسه قبلي و اظهار صريح خود مبني بر اينكه 
خلع يد قطعاً 20مرداد تصميم گيري خواهد شد، اما 
باز هم شاهد عدم پيگيري جدي و سخنان غيرشفاف 
آقاي صالح بوديم.«  وي اف��زود: »به همين دليل به 
علت قانع نشدن فعاالن كارگري و نمايندگان مجلس 
از نحوه پاسخگويي رئيس سازمان خصوصي سازي 
مجدداً از سوي مجلس به ايشان تكليف شد كه بايد 
نهايتاً تا چهارش��نبه آينده به عنوان آخرين فرصت 

صراحتاً نظر خود را اعالم كنند.« 
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گروکشی مالک هفت تپه با حقوق کارگران
گزارش »جوان« از گردن كشي هاي اسدبيگي و گروگانگيري حقوق كارگران هفت تپه

قاضي مسعودي مقام: از ارديبهشت ماه كه به دادگاه مي آييد، وضعيت حقوق كارگران به هم ريخته است!

وحیدحاجیپور
گزارشیک

تغيير پيش بيني از تقاضا براي نفت
آژانس بين المللي انرژي (IEA) پيش بيني خ�ود را از تقاضا براي 
نفت در سال 2۰2۰ به ميزان بيشتري كاهش و هشدار داد، سفرهاي 
هواي�ي كمتر به دلي�ل پاندم�ي وي�روس كرونا تقاض�اي جهاني 
براي نفت را امس�ال 8/1ميلي�ون بش�كه در روز كاهش مي دهد. 
به گزارش ايسنا، آژانس بين المللي انرژي دورنماي تقاضا براي انرژي 
در سال 2020 را 140هزار بشكه در روز كاهش داد و به 91/9ميليون 
بشكه در روز رساند كه نخس��تين بازنگري منفي اين آژانس در هفت 

ماه گذشته بود. 
در گزارش ماهانه آژانس بين المللي انرژي آمده است: ضعيف شدن تقاضا 
براي سوخت جت عامل اصلي كاهش تقاضا براي نفت است. بخش هاي 
هواپيمايي و جاده اي كه بخش هاي اساسي در مصرف نفت هستند در 

وضعيت خوبي به سر نمي برند. 
آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرد، مصرف نفت در س��ال 2021 
همچنان كمتر از سطح سال 2019 خواهد ماند. آمارهاي مورد اشاره 
اين آژانس نشان مي دهد كه وضعيت جابه جايي در بسياري از مناطق 
راكد مانده، اما در اروپا افزايش پيدا كرده است. با اين حال رشد موارد 
كوويد - 19 باعث شده اين آژانس برآوردش از مصرف بنزين را كاهش 

دهد. 
طبق گزارش آژانس بين المللي انرژي، ميزان عرضه در ژوئن از تقاضا 
فراتر رفت و ابهامات درباره تقاضاي آتي به همراه افزايش توليد از سوي 
توليدكنندگان بزرگ به معناي آن است كه روند بازيابي تعادل بازارهاي 

نفت ظريف خواهد بود. 
توليد نف��ت در امريكا، كان��ادا و برزيل رو به افزايش اس��ت و همزمان 
اوپك پالس محدوديت عرضه خود را تس��هيل كرده است. با اين حال 
اگر كش��ورهايي كه تاكنون به اين توافق به طور كامل عمل نكرده اند 
توليدشان را براي جبران پايبندي نبودن بيشتر كاهش دهند، عرضه 

جهاني نفت به ميزان چشمگيري افزايش نخواهد يافت. 
قيمت هاي نفت در معامالت روز پنج ش��نبه در واكنش به پيش بيني 
جديد آژان��س بين المللي انرژي كاهش پيدا كرد. به��اي نفت برنت با 
53سنت معادل 1/2 درصد كاهش، به 44 دالر و 90 سنت در هر بشكه 
رسيد و وست تگزاس اينترمديت امريكا با 51 سنت معادل 1/2 درصد 

كاهش، به 42 دالر و 16 سنت در هر بشكه رسيد. 

بزرگ ترين کاهش هفتگي طال در ۵ ماه گذشته 
قيمت ط�ال در معامالت روزجمع�ه بازار جهاني تحت تأثير رش�د 
بازده اوراق خزانه امريكا كاهش يافت و اين فلز ارزشمند در مسير 
ثبت نخس�تين كاهش هفتگي از اوايل ژوئن تاكنون قرار گرفت. 
به گزارش ايسنا، بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز 
گذشته بازار سنگاپور 0/1 درصد كاهش يافت و به هزار و 950 دالر و 94 
سنت رسيد. بهاي معامالت طال از ابتداي هفته جاري تاكنون 4درصد 
نزول كرده است كه بزرگ ترين كاهش هفتگي از اوايل مارس محسوب 
مي ش��ود.  به گفته ادوارد ماير تحليلگر بازار، طال به دليل رش��د بازده 
اوراق خزانه امريكا كه باعث فروش از سوي سرمايه گذاران شده، تحت 
فشارهاي كاهشي قرار گرفته است.  باالرفتن بازده اوراق خزانه هزينه 
نگهداري طال كه بازدهي ندارد را افزايش داده و جذابيت سرمايه گذاري 

در آن را كمتر مي كند. 
طال در معامالت روزجمعه آمار اقتصادي اخي��ر چين كه كمتر از حد 
مطلوب بودند و باعث عقب نش��يني بازارهاي سهام ش��دند را ناديده 
گرفت.  طال از ابتداي سال 2020 تاكنون تحت تأثير اقدامات محرك 
مالي كم س��ابقه كه براي حماي��ت از اقتصادها در برابر تبعات ش��يوع 
ويروس كرونا به اجرا گذاشته ش��ده اند، بيش از 2۸ درصد رشد قيمت 
داشته است.  تحليلگران بانك استاندارد چارترد در يادداشتي نوشتند 
روند صعودي بلندمدت طال با توجه به ضعف دالر امريكا و گستردگي 
اقدامات محرك مالي تغييري نكرده و ما انتظ��ار داريم نرخ هاي بهره 
اندك يا منفي بمانند. قيمت هاي پايين احتماالً فرصت هايي براي خريد 

ديده مي شوند، زيرا عوامل كالن به نفع قيمت باالتر طال مانده اند. 

درخواست ايرباس از اتحاديه اروپا 
ش�ركت اروپاي�ي ايرب�اس از تصمي�م دول�ت امري�كا مبن�ي 
براعم�ال تعرف�ه 1۵درص�دي ب�راي خري�د هواپيماه�اي اي�ن 
ش�ركت با وجود اقدام�ات اتحادي�ه اروپا ب�راي رعاي�ت قوانين 
س�ازمان تج�ارت جهان�ي (WTO) اب�راز تأس�ف ك�رد. 
به گزارش راش��اتودي، ش��ركت هواپيماس��ازي اروپايي ايرباس روز 
چهارشنبه از تصميم دولت امريكا مبني بر اعمال تعرفه 15 درصدي 
براي خريد هواپيماي ايرباس با وجود اقدامات اتحاديه اروپا براي رعايت 

قوانين سازمان تجارت جهاني(WTO)  ابراز تأسف كرد. 
كلي مك كانل، سخنگوي ايرباس گفت: ايرباس عميقاً متأسف است كه 
با وجود اقدامات اخير اروپا براي رعايت كامل مقررات، نماينده تجاري 
امريكا تصميم گرفته است تعرفه هاي هواپيماهاي ايرباس را حفظ كند، 
به ويژه در زماني كه حمل و نقل هوايي و س��اير بخش ها با يك بحران 
بي سابقه روبه رو هس��تند.  وي افزود: ايرباس اطمينان دارد اروپا براي 
دفاع از منافع خود و منافع همه شركت ها و بخش هاي اروپايي، از جمله 
ايرباس كه هدف اين تعرفه ها قرار گرفته اند، به درستي پاسخ خواهد داد.  
اين بيانيه در پي تصميم دولت اياالت متحده براي حفظ تعرفه در مورد 
ايرباس و ساير كاالهاي اروپايي با وجود اقدامات اتحاديه اروپا براي حل 

و فصل يك اختالف 16ساله در مورد يارانه هواپيما صورت گرفت. 
رابرت اليتيزر، نماينده تجاري امريكا روز چهارشنبه گفت: اتحاديه اروپا 
اقدامات الزم را براي تطبيق با تصميمات سازمان تجارت جهاني انجام 
نداده است و واشنگتن روند جديدي را به منظور تالش براي دستيابي 

به يك راه حل بلندمدت آغاز خواهد كرد. 

راه اندازي آزمايشي ارز ديجيتال در چين
وزارت بازرگان�ي چين اع�الم كرد، ي�ك برنامه آزمايش�ي براي 
اس�تفاده از ارز ديجيت�ال در برخي ش�هرها راه ان�دازي مي كند. 
 به گزارش رويترز، اين شهرها شامل پكن، تيانجين و هبئي در شمال 
چين، ش��رق منطقه دلتاي رودخانه يانگ تسه، مناطق اطراف دلتاي 
رودخانه مرواريد در گوانگجو و برخي شهرها در مركز چين مي شوند. 

 يكي از رس��انه هاي دولتي چين در اوايل همين ماه گزارش داده بود 
بانك هاي بزرگ دولتي اين كش��ور آزمايش هاي وسيع داخلي را براي 
به كارگيري كيف پ��ول ديجيتالي آغاز كرده و يك ق��دم به راه اندازي 

رسمي ارز ديجيتال چين نزديك شده اند. 
 تحليلگران عقيده دارند ارز ديجيتال چين مي تواند تعادل جهاني قدرت 
اقتص��ادي را تغيير ده��د. متخصص��ان مي گويند طرح ه��اي چين براي 
راه اندازي ارز ديجيتال تهديدي جدي براي سلطه مالي امريكاست.   پكن از 
2014مطالعات در مورد راه اندازي ارز ديجيتال خود را آغاز و در همان حين 

بر استفاده از ارزهاي مجازي مثل بيت كوين سختگيري كرده است. 

اطالعات 600شرکت  دولتي در بودجه نيست
عض�و كميس�يون برنام�ه و بودج�ه مجل�س گف�ت: مس�ئوالن 
دولت�ي مي گويند ۳8۰ش�ركت دولت�ي داري�م، اما بررس�ي هاي ما 
نش�ان مي دهد ك�ه ۹8۰ ش�ركت دولتي يا وابس�ته به دول�ت وجود 
دارد كه ب�ه معنای ع�دم وجود اطالعات ۶۰۰ ش�ركت دولتی اس�ت. 
محسن زنگنه در گفت و گو با فارس با اشاره به جزئيات اصالح ساختار بودجه 
در كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اصالح ساختار بخش هاي 
مختلفي دارد ك��ه از مهم ترين آنه��ا مي  توان به مولدس��ازي دارايي هاي 
دولت، مديريت يارانه هاي نقدي و بودجه ش��ركت هاي دولتي اشاره كرد. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره مديريت و بودجه شركت هاي 
دولتي تصريح كرد: در بخش، مشكالت جدي وجود دارد كه از جمله آنها 

شفاف سازي، نظارت بر بودجه و بودجه ريزي مبتني بر عملكرد است. 
وي به دو علت اصلي شفاف نبودن شركت هاي دولتي پرداخت و گفت:  نقص 
قوانين و عدم ورود جدي نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات از جمله 
علل اين موضوع هستند.  زنگنه با اشاره به اينكه در حوزه شركت هاي دولتي 
پيگير حاكميت ش��ركتي و شفافيت اطالعات هس��تيم، خاطرنشان كرد: 
چگونگي تعيين اعضاي هيئت مديره، شفافيت بودجه، مشخص نبودن سود 
سهم دولت، ماليات عملكرد شركت، بازپرداخت تسهيالت اعطايي و استفاده 

از محل بودجه عمومي از جمله مواردي است كه نياز به شفافيت دارد. 
رئيس كميته اصالح ساختار بودجه كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با 
تأكيد بر اينكه شركت ملي نفت و گاز بخش اعظم بودجه شركت هاي دولتي 
را شامل مي شوند، يادآور شد: بيشترين تمركز روي ميزان درآمد حاصل از 
صادرات نفت و گاز است، در حالي كه 63هزار ميليارد تومان نفت و گاز در 
داخل فروخته مي شود كه شفاف نيست. همچنين درآمدهاي هدفمندي 

در تبصره 14بودجه را نيز بايد به اين موضوع افزود. 
وي در مورد راهكارهاي تحقق ش��فافيت و نظارت بر بودجه شركت هاي 
دولتي گفت: گاهي اوقات در آسيب شناس��ي ها متوجه شديم كه اصالح 
يك يا چند ماده راه هاي گريز از شفافيت را مي بندد. در حقيقت حفره هاي 
قانوني وجود دارد كه متأسفانه براي شركت هاي دولتي اين امكان را فراهم 
كرده كه اطالعات ندهند. با اصالح اين قوانين ديوان محاس��بات نظارت 

پررنگ تري خواهد شد. 

سرنوشت نامشخص پرونده قاچاق آرد
بعد از گذش�ت چن�د م�اه از پيگي�ري رس�انه اي درخص�وص ابعاد 
پرونده بزرگ قاچاق آرد،  گم�رك ايران هنوز گزارش�ي از برخورد با 
متخلفان ي�ا مقصران احتمال�ي در اين پرونده را اعالم نكرده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، بعد از تأييد كم وكيف ماجراي قاچاق آرد از سوي وزارت 
اقتصاد، الزم بود تا دفاتر و معاونت هاي تخصصي گمرك از جمله بازرسي، 
دفتر صادرات، معاونت برنامه ريزي گمرك اي��ران و... درخصوص برخورد 
با متخلفان اقدامات انجام شده براي كاهش آسيب پذيري قاچاق از محل 

مجوزهاي ورود موقت شفاف سازي كنند. 
گفتني است، يك شركت فعال در حوزه توليد آرد طي سال هاي 9۸ و 99 
طي 9فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3/۸هزار تن گندم كرده 
است، اما طي 265 فقره پروانه صادراتي و از محل ورود موقت مبادرت به 
(انجام تشريفات) صادرات 32 هزار تن آرد كرده كه به اين ترتيب با كسر 
كاالي ورود موقت از كل كاالي صادرشده 2۸ هزار تن آرد بدون مجوز الزم 

اظهارنامه صادراتي تهيه شده است، 
همچنين اين شركت در سال 1397 طي هش��ت فقره پروانه ورود موقت 
اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طي 12۸فقره پروانه 
صادراتي و از محل ورود موقت، مبادرت (انجام تشريفات) صادرات 11هزار 
تن آرد كرده اس��ت  كه با كس��ر مق��دار كاالي ورود موق��ت از مقدار كل 
صادرات انجام شده، مش��خص گرديد مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن 
مجوز ورود موقت صادر كرده اس��ت. طبق مكاتبه گم��رك غرب تهران با 
تعزيرات حكومتي »به دليل ارائه اس��ناد خالف واقع به گمرك و به  استناد 
بند »خ« ماده 113 قانون امور گمرك��ي مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از 
نوع مجاز مشروط محرز گرديد.« براساس اسناد موجود گمرك غرب تهران 
درخصوص 33 هزار تن آرد كه توسط يك شركت تحت رويه ورود موقت 

(گندم) اقدام به صادرت آرد كرده، اعالم جرم قاچاق انجام شده است. 
حاال بعد از گذشت چند ما از اعالم جرم پرونده از سوي گمرك اجرايي هنوز 
هيچ خبري از برخورد گمرك ايران با متخلفان منتشر نشده است.  سؤالي 
كه در اينجا وجود دارد، اين اس��ت كه آيا هيچ فردي در اين فقره مرتكب 

تخلف نشده است؟
آيا عملك��رد ضعيف س��امانه هاي نظارتي گمرك كه هزين��ه زيادي بابت 
راه اندازي آنها در سنوات قبل ش��ده و حاال شاهد وقوع بزرگ ترين پرونده 

قاچاق تاريخ گمرك هستيم، نياز به شفاف سازي براي عموم مردم ندارد؟
آيا بازرسي وزرات اقتصاد كه در يك مقطع ورود جدي به اين پرونده داشت 
گزارشي از كم و كيف ماجرا به وزير اقتصاد ارسال كرده است؟ در اين گزارش 
افراد متخلف و دفاتر تخصصي كه در اين فقره كم كاري كرده يا نظارت دقيق 

نداشته اند شناسايي و معرفي شده اند؟

 ردپاي سهام عدالت
 در ريزش اخير شاخص بورس

درحال�ي ك�ه بس�ياري از مش�موالن س�هام عدال�ت از درياف�ت 
نك�ردن وج�ه حاص�ل از ف�روش س�هام خ�ود گل�ه داش�تند، 
اي�ن  ف�روش  وضعي�ت  از  ني�ز  س�هامداران  س�اير  ص�داي 
س�هام و تأثي�ر آن در رون�د حرك�ت ش�اخص درآم�ده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، حدود دو ماه از امكان فروش 30درصد سهام عدالت و 
يك هفته از امكان فروش 60درصد آن براي مشموالني كه روش مديريت 
مستقيم را براي سهام خود، پس از آزادسازي سهام عدالت در ارديبهشت ماه 
انتخاب كرده بودند گذش��ته و همچنان پرونده عدم واريز وجه حاصل از 

فروش اين سهام براي برخي مشموالن باز است. 
اين مشكل تا جايي ادامه يافت كه فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصاد و دارايي 
اعالم كرد، فروشندگان سهام عدالت كه در واريز مبلغ حاصل از فروش سهام 
عدالت شان با تأخير غيرمعمول مواجه شده اند، براي پيگيري مراتب به مركز 

روابط عمومي و اطالع رساني اين وزارتخانه اطالع دهند. 
اين مباحث درحالي مطرح مي ش��د كه روزچهارش��نبه ص��داي اعتراض 
سهامداران بورسي از نحوه فروش سهام عدالت از سوي كارگزاري ها بلند 
شود و باعث شد ش��اخص كل بورس روندي منفي به خود بگيرد و برخي 

سهم هاي موجود در پرتفوي سهام عدالت ريزشي شود. 
موضوع اين است كه چنانچه مشمول سهام عدالتي قصد فروش تا 60درصد 
سهام خود را داش��ته باش��د، بايد به بانك ها و كارگزاري ها مراجعه كند يا 
سفارش خود را براي كارگزاري ها ثبت كنند تا كارگزاري بنا بر تشخيص 
خود اقدام به فروش س��هام فرد در تاريخي كه توس��ط كارگزاري انتخاب 
مي شود، كند. به عبارت ديگر مشمول س��هام عدالت امكان اينكه شخصاً 

اقدام به فروش سهام خود كند، ندارد. 
بر اين اساس آنچه در روز چهارشنبه مشاهده شد، رقابت برخي كارگزاري ها 
براي فروش سهام عدالت بود. كارگزاري ها حجم عظيمي از سفارش هاي 
ثبت شده سهام عدالت را ناگهان و به صورت يك جا در بازار عرضه كردند 
و اين كار باعث ترس سهامداران ديگر و تبديل صف خريد سهم ها به صف 
فروش شد. اين در حالي اس��ت كه نبايد همه سفارش هاي فروش در يك 

روز انجام شود. 
همانطور كه ذكر ش��د در حال حاض��ر اختيار فروش س��هام عدالت با 
كارگزاري هاس��ت و ممكن اس��ت دليل اين موضوع جلوگيري از برهم 
خوردن تعادل در بازار باشد، اما اين اتفاق روزچهارشنبه نيز رخ داد و باعث 
شد هم مشموالن سهام عدالت و هم ساير سهامداران متضرر شوند. در 
اين راستا درحال حاضر بسياري از مشموالن سهام عدالت خواستار اين 

موضوع هستند كه اختيار سهام عدالت، با خودشان باشد. 

توسعه فاز2 ميدان مش�ترك نفتي يادآوران 
در حالي بالتكليف اس�ت كه وزي�ر نفت بارها 
تأكيد كرده ميادين مش�ترك تا پايان فعاليت 
دولت تعيين تكليف مي ش�وند، اما اين بخش 
هنوز به داخلي ها نيز س�پرده نش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، اين ميدان با ظرفيت توليد حدود 
2۸0تا 300 هزار بشكه نفت، قرار بود با توجه به 
ظرفيت توليدي در س��ه فاز اجرايي شود. با اين 
هدف قرارداد توس��عه يادآوران ك��ه بيش از 30 
ميليارد بش��كه نفت در خود جاي  داده است در 
آذر سال ۸6 ميان شركت مهندسي و توسعه نفت 
و يك شركت خارجي امضا شد. در همين راستا 
سال 2007 ميالدي (س��ال ۸5) قرارداد توسعه 
اين ميدان با شركتي خارجي به امضا رسيد و اين 
قرارداد در سال 200۸ ميالدي (سال ۸6) نافذ شد 

و اقدامات اوليه براي اجراي آن كليد خورد. 
توسعه فاز نخست اين ميدان از سوي يك شركت 
خارجي در س��ال 95 به اتمام رس��يد. پس از آن 
براس��اس اولويت، همان ش��ركت خارجي براي 
توس��عه فاز دوم اين ميدان، اعالم آمادگي كرد. 
اين اعالم آمادگي همزمان با امضاي برجام اتفاق 
افتاد. در اين شرايط با وجود اينكه شركت خارجي 
هزينه هايي را نيز براي آغاز كار توسعه فاز2 ميدان 
يادآوران انجام داده بود، اما اميد به حضور شركت 
شل و توتال موجب ش��د تا پذيرش MDP اين 
شركت براي توسعه فاز2 اين ميدان نفتي متوقف 
شود؛ چراكه وزير نفت معتقد بود بايد در چنين 
ش��رايطي توس��عه فازهاي بعدي اين ميدان به 

مناقصه گذاشته شود. 

در اين مي��ان بايد اين نكته را ي��ادآوري كرد كه 
شركت اوليه توسعه دهنده يك فاز از اين ميدان، 
مي توان��د MDP موردنظر خ��ود را تدوين و به 
كارفرم��ا ارائه دهد. كارفرما ني��ز مي تواند پس از 
بررس��ي، اين ام دي پي را پذيرفته ي��ا رد كند. در 
صورتي كه اين ام دي پي پذيرفته ش��ود، شركت 
نخست مي تواند اقدامات الزم براي آغاز فعاليت را 
كليد بزند، در غير اين صورت كارفرما اين ام دي پي 
را نپذيرد، ش��ركت ديگر ثانوي��ه اي نيز مي تواند 
 MDPرا به كارفرم��ا ارائه دهد ك��ه در صورت 
پذيرش كارفرما، شركت توسعه دهنده اوليه كه 
 MDPآن مورد تأييد نبوده مي تواند با استفاده از 

 MDPشركت ثانويه به فعاليت بپردازد و در اين 
امر اولويت دارد. 

شركت ملي نفت ايران از شركت خارجي خواست 
تا آخرين نس��خه MDP خود براي فاز2 ميدان 
يادآوران را ارائه دهد. ش��ركت ملي نفت ايران از 
اين ش��ركت خارجي خواست كه با اس��تفاده از 
ام دي پي يك ش��ركت داخلي به فعاليت در اين 
ميدان ادامه دهد كه شركت خارجي اعالم كرد، 
به دليل مشكالت بين المللي امكان حضور در اين 

پروژه را ندارد. 
  ميدان مشترك در انتظار هيچ!

برداشت شركت ملي نفت ايران از چنين پاسخي 

اين بود كه اين ش��ركت حض��ور نمي يابد، پس 
نمي تواند حق كليمي هم داشته باشد و مي توان 
اين پروژه را به ش��ركت داخلي داد. اين شركت 
داخلي نيز ام دي پي مورد نظر خود را تدوين و در 
اختيار كارفرما قرار مي دهد ك��ه مورد تأييد نيز 

قرار مي گيرد. 
در همين حال، ش��ركت ملي نفت اي��ران براي 
توسعه و بهره برداري فاز2 ميدان نفتي يادآوران 
دس��ت نگه مي دارد و پروژه به ش��ركت داخلي 
نيز واگذار نمي ش��ود! براس��اس اظهارات برخي 
مطلعين چنين اقدامي ب��ه بهانه احتمال حضور 
شركت هاي چيني و روسي در دولت بعدي است؛ 
آخرين خبر از توسعه فاز2 ميدان نفتي يادآوران 
كه حدود 75درصد آن با عراق مش��ترك بوده و 
نفت فوق سبك دارد، اين است كه: صبر كنيد تا 

تصميم گيري كنيم!
به عبارت��ي ديگر ش��مايل اين كش��مكش ها و 
پاسكاري نشان مي دهد كه توسعه و بهره برداري از 
فاز2 ميدان مشترك نفتي يادآوران با چنين نفت 
مرغوبي كه عالوه بر مشترك بودن آن، احتمال از 
دست رفتن نفت آن بيش از نفت سنگين وجود 
دارد، محصور تصميمات سياس��ي شده است. از 
سويي ديگر در حالي كه كمتر از يك سال به پايان 
فعاليت دول��ت تدبير و اميد مان��ده و وزير نفت و 
مديرعامل شركت ملي نفت ايران بارها با تأكيد 
قول داده اند وضعيت ميادين مش��ترك كشور تا 
پايان فعاليت اين دولت تعيين تكليف مي ش��ود 
كه هنوز براي ف��از 2 و 3 ميدان نفتي مش��ترك 

يادآوران خبري نيست. 

توسعه ميدان مشترك نفت يادآوران در صف تصميم 
يك ميدان ديگر به حال خود رها شده است

گزارش2
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