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توضیحات یک مخاطب درباره یک یادداشت

پیرو انتشار یادداش��تی با عنوان »معضل کارچاق کن ها در فساد« در 
روزنام��ه »جوان«، فردی به ن��ام ملک منصور صالحی خواس��تار درج 

توضیحات خود شده است که در ادامه می آید: 
رسول خدا )ص( می فرمایند: َمن بََهَت ُمؤِمناً أَو ُمؤِمَنًة أَو َقاَل فِیِه َما لَیَس 
ا َقالَُه فِیِه: هر کس به مرد یا  َّارٍ، َحتَّي یَخُرَج ِممَّ فِیِه أَقاَمُه اهللُ َعلَي تَلٍّ ِمن ن
زن مؤمنی بهتان زند یا درباره او چیزی بگوید که در او نباشد، خداوند 
او را بر تلی از آتش وادارد تا از عهده گفته خود برآید )جامع السعادات، 

ج 2، ص 243(.
هرچند در همه عرصه ها و مشاغل، اخالق جزو ارکان و قلمروهای اصلی 
فعالیت های حرفه ای است، اما این مهم در عرصه روزنامه نگاری دوچندان 
واجد ارزش می گردد، چراکه یک روزنامه نگار، متعلق به خودش نیست، 
وظیفه اطالع رسانی را در یک جامعه برعهده دارد. فعالیت حرفه ای او با 
افکار عمومی ارتباط مس��تقیم دارد. کمترین بداخالقی وی در فعالیت 
رسانه ای یا عدم پاسداشت اخالق از سوی وی یا عدم پایبندی به اخالق 
و قانون، موجب خدشه دار شدن افکار عمومی و ایجاد التهاب در جامعه 
خواهد شد. در همین راس��تا، روزنامه و روزنامه نگاران متعهد به اصولی 
اخالقی و قانونی می باشند که در اسناد متعدد مرتبط با این شغل و حرفه 
به آن اشاره شده است. یکی از این اصول احترام به شئون انسانی و پرهیز 
از افترا می باشد، چراکه نتیجه بهتان و افترا به این و آن، این است که نظام 
اجتماعی و اخالقی دیر یا زود از هم بپاشد و عدالت اجتماعی از بین برود. با 
در نظر داشتن نقش مهمی که رسانه ها در جوامع دارند هرگونه اظهارنظر 
غیرقانونی و ایراد افترا ممکن است حمایتی نامشروع از فرد یا افرادی را 
متضمن گردد که منفعتی در تخریب چهره و حیثیت سایرین برای خود 
در نظر گرفته اند، به گونه ای که حق، باطل و باطل، حق جلوه کند، بی گناه 
متهم و گرفتار و گناهکار تبرئه و آزاد باشند و حسن ظن به سوءظن تبدیل 

و نتیجتاً جریان و موجی علیه شخص یا اشخاصی پدید آید.
حال پرسش اینجاست، می توان چنین بدعتی را در نظامی اسالمی که 
مستنداً به اصول متعدد قانون اساسی مبنا و محور شکل گیری آن، قانون 
و شرع مقدس اسالم می باشد را پذیرفت!؟ آیا آبرو و حیثیت انسان در 
پیشگاه خداوند و اجتماع اینقدر به سادگی به بازیچه گرفته شده است 
که بدون احراز و اثبات جرم به شرح مدنظر قانون، صرفاً بر مدار سلیقه 
شخصی و وجود حب و بغض شخصی بتوان افراد را از حقوق خود محروم 

و افزون، در مظان اتهام و هتک حیثیت و آبرو قرار داد!؟
مس��تنداً به خبر منتش��ر ش��ده در این روزنامه تحت عنوان »معضل 
کارچاق کن ها در فس��اد« به کد 1054092 مورخ 11 تیر ماه 1400 
به قلم آقای احمد زمانی که به صراحت ضمن استخدام عبارات متعدد 
)که جمله دارای وصف مجرمانه و مطابق قانون جرم می باشد( عناوین و 
اعمالی را به موکل اینجانب جناب آقای مهندس منصور صالحی منتسب 
نموده و افزون بر آن برخالف اصول 22 و 27 از قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران نیز به صراحت در تعارض با مواد 91، 96، 353 و تبصره 2 
ذیل آن از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به انتشار نام و نام خانوادگی 
موکل و عنوان اتهامی نمودند که سراسر کذب محض می باشد. در حالی  
که پرونده موکل دارای شماره کالسه متفاوت نیز موضوع فاقد ارتباط 
با پرونده های مطرح در رسانه ها و علیه آقای طبری)یکی از مسئوالن 
اصلی وقت قوه قضائیه( می باشد، بدون کوچک ترین دلیلی و برخالف 
واقع پرونده موکل را مرتبط با پرونده آقای طبری قلمداد نمودند. هدف 
از طرح این موضوع و انگیزه از ایجاد چنین ارتباط کذب و خالف واقعی 
هنوز در هاله ای از ابهام بوده و می باشد. این موضوع در  حالی است که 
پرونده موکل تاکنون حتی منتهی به اتخ��اذ تصمیم نهایی در مرحله 

دادسرا )تحقیقات مقدماتی( نیز نشده است.
بعد از انقالب اسالمی رعایت حرمت شهروندان )آحاد افراد جامعه( مورد 
توجه مسئوالن باالدستی حاکمیت قرار داشت، به طوری که در فرازی 
از فرمان هشت ماده ای امام خمینی)ره( در سال 1361 به قوه قضائیه 
آماده اس��ت که هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از 
ضوابط شرعیه کند. این تأکید، اهمیت رعایت حرمت شهروندان را از 
منظر عالی ترین مقام در نظام جمهوری اسالمی ایران متذکر می شود.

آنچه شرع مقدس در معنای اعم آن نیز بر آن تأکید دارد رعایت صیانت از 
تعرض به حیثیت اشخاص است، به شرحی که در اصل بیست و دوم از قانون 
اساسی جمهوری اس��المی ایران تبلور یافته:  »حیثیت جان، مال، حقوق، 
مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون اس��ت، مگر در مواردی که قانون 
تجویز کند«، بی ش��ک اتفاقی و بدون وجه نبوده ک��ه کلمه حیثیت اولین 
کلمه مذکور در ای��ن اصل قرار گرفته، چراکه اس��تقرار نظامی اخالق مدار 
و عدالت مح��ور هیچگاه محقق نخواه��د بود، مگر آنکه تم��ام امور بر مدار 
قانون و رعایت آن قرار گرفته و کوچک ترین تعرض و خدشه ای بر حیثیت 
و حقوق معنوی اشخاص مجاز قلمداد نگردد. افزون بر آن بایسته است به 
شایسته ترین وجه ممکن، ضمانت اجراهای قانونی و نیز اخالقی با معترضین 
به آبرو و حیثیت اشخاص، اعمال گردد. از این رو است که اصل یاد شده فوق 
که خود منبعث از اصول و قواعد الهی و اخالقی و نش��ئت گرفته از مفاهیم 

قرآنی و شرعی است در جای جای قوانین موضوعه نمود پیدا کرده است.
لذا شایسته است تا مسئوالن روزنامه با مداقه در اصول مذکور، رعایت 
مبانی و اخالقی و حرفه ای مطبوعات و نیز مواد قانونی یاد شده پیشین، 
عالوه بر دقت مضاعف بر متن و محتوای مطالب منتشر شده در راستای 
پیشگیری از تعدی به حقوق اشخاص اقدامات شایسته در راستای درج 
تکذیبیه و دلجویی از اشخاصی که ناروا آبرو و حیثیت شان در معرض 

تعرض قرار گرفته است، اقدام نمایند.

مدیریتي كه آب را نایاب كرد
ب�ه امي�د و تدبي�ر دول�ت در آب مناب�ع مديري�ت
ازبح�رانتبدي�لش�دوهمي�ن ناق�صپ�س مديري�ت
زد. دام�ن خشكس�الي و س�يالب تبع�ات ب�ر مس�ئله
به گزارش فارس، از اوایل دهه 90 در کشور، مطالعات صورت پذیرفته توسط 
کارشناسان کشور از جدي شدن شرایط اقلیمي خبر مي داد. به عبارت دیگر 
بر اساس مطالعات صورت گرفته، دوره بازگشت پدیده هاي طبیعي نظیر 
خشکسالي و سیل در کشور به عنوان دو روي سکه بحران آب کوتاه شده و 
شاهد سیالب ها و خشکسالي هاي پیاپي در این شرایط هستیم. در همین 
راستا انتظار مي رفت، از ابتداي استقرار دولت تدبیر و امید وزارت نیرو به 
عنوان متولي اصلي آب در کش��ور بر مبناي مش��اهدات میداني سیستم 
مدیریت جامع سیالب به همراه سازوکار مدیریت خشکسالي در کشور را 
مستقر کند. در شرایطي که بسیاري از کارشناسان بر مسئله تعدد سیالب 
و خشکسالي پیاپي در کشور هشدار دادند، اما وزارت نیروي دولت تدبیر 
و امید نه تنها توجهي به هشدار کارشناسان نداشت بلکه از ابتدایي ترین 
فعالیت ها نظیر استقرار سیستم هاي پایش آورد روزانه رودخانه ها و هشدار 

سیالب و خشکسالي نیز امتناع کرد. 
در همین راس��تا در اسفند س��ال 97، زماني که یکي از ش��رکت هاي 
مهندسي مشاور کشور بر اس��اس اطالعات پایش شده وقوع سیالب 
گسترده در منطقه خوزستان در سه ماهه اس��فندماه، فروردین ماه و 
اردیبهشت ماه هشدار داد و راهکارهاي مورد نظر را براي مدیریت این 
شرایط متذکر شد، اما وزارت نیرو حتي زحمت پاسخ دادن به این نامه 
را به خود نداد و مطابق پیش بیني انجام ش��ده در فروردین 98 شاهد 

خسارات گسترده سیالب به مردم بودیم. 
نکته قابل توجه در مسئله س��یل 98، تأکید وزارت نیرو بر غیر مترقبه 
بودن حادثه اس��ت. در حالي که یکماه پیش از وقوع س��یل و زماني که 
ش��رایط براي مدیریت مسئله وجود داش��ت، ظرفیت سدهاي استان 
خوزستان بیش��تر از 90 درصد پر از آب بود و بارش هاي باالدست نیز 

70 درصد بیشتر از سال گذشته به ثبت رسیده بود.

تالش امریكا براي تحریمي دیگر
مقاماتامريكاعقيدهدارندمجازاتشركتهايچينيواردكننده
نفتاي�ران،پياميب�هرئيسجمه�ورمنتخباي�رانخواهدبود
كهاگردرموردبازگش�تبهقراردادبرجامجدينباش�د،امريكا
گزينههاي�يبرايتحتفش�ارق�راردادنايرانخواهدداش�ت.
رویترز اع��الم کرد، امریکا در نظ��ر دارد فروش نفت ای��ران را به چین 
محدود کند، حتي با وجود اینکه ممکن اس��ت باع��ث خروج تهران از 
مذاکرات اتمي و اتخاذ یک رویه سخت تر توسط ایران شود. واشنگتن 
در اوایل سال جاري میالدي به پکن اعالم کرد هدفش احیاي قرارداد 
اتمي برجام است و نیازي به مجازات شرکت هاي چیني به خاطر نقض 

تحریم هاي امریکا و خرید نفت ایران نیست. 
پاالیشگاه هاي چین بزرگ ترین وارد کنندگان نفت ایران هستند. چین 
در سال جاري میالدي به طور متوسط بین 400 تا 650 هزار بشکه در 
روز نفت ایران را وارد کرده است. روز پنج شنبه گزارش شد که شرکت 
نفت کنکورد چین یکي از اصلي ترین واس��طه هاي عرضه نفت تحریم 

شده ایران و ونزوئالست. 
مقامات امریکا عقیده دارند فش��ار بر واردات نفت چین از ایران پیامي 
به رئیس جمهور منتخب ایران خواهد بود که اگر در مورد بازگشت به 
قرارداد برجام جدي نباش��د، امریکا گزینه هایي براي تحت فشار قرار 

دادن ایران خواهد داشت. 
این در حالي اس��ت که در دوران رئیس جمهور سابق امریکا، سیاست 
فشار حداکثري علیه ایران اعمال ش��د و به عقیده تحلیلگران، دونالد 
ترامپ با اتخاذ این سیاست، تحریم دیگري باقي نگذاشته است که علیه 
ایران اعمال شده باشد. به عبارت دیگر دست دولت جدید امریکا براي 

تشدید فشارهاي تحریمي علیه ایران خالي است. 
...........................................................................................................

سیمان به باالي ۱۱۰ هزار تومان رسید
ه�رروزداللب�ازيف�روشس�يمانداغت�رميش�ودو
قيمته�ارون�دصع�وديراط�يميكن�د،ام�اهمچن�ان
مس�ئوالنب�رقكارخانج�اتراكاه�شدادهوتدبي�ري
نمیانديش�ند. صنع�ت اي�ن وضعي�ت مديري�ت ب�راي
به گزارش تسنیم، در طول یک ماه اخیر بازار سیمان با قطعي برق و تنش 
قیمتي روبه رو شده که متأسفانه هنوز تدبیري براي مدیریت قیمت ها 
در این صنعت به کار گرفته نشده است. مشکالت تأمین برق واحدهاي 
تولیدي این روزها عاملي شده تا کارخانجات ترجیح دهند توقف تولید را 
انجام داده و مانع ضرر و زیان خود شوند، چراکه به اعتقاد تولیدکنندگان 
سیمان، مشکالت تولید و شرایط بازار فعالیتشان را هر روز سخت تر کرده، 

از طرفي بازار هم با دالل بازي در فروش سیمان روبه رو شده است. 
مشاهدات از بازار فروش سیمان نشان مي دهد سیمان در بازار نیست 
و اگر هم کسي بخواهد با استفاده از واسطه ها باید هر بسته 50 کیلویي 
س��یمان را بیش از 110 هزار تومان خریداري  کند. نکته اینجاس��ت 
بازاري که ه��ر روز دالل ب��ازي در آن داغ تر می ش��ود و قیمت ها روند 
صعودي را طي مي کند، باز هم با تصمیم قابل توجهي در مورد فعالیت 
کارخانجات سیمان روبه رو شده است، به نحوي که در اطالعیه توانیر 
به شرکت هاي سیماني و فوالدي اعالم شده از یکم  مردادماه در کل 24 
ساعت شبانه روز تمامی صنایع س��یمان و فوالد فقط مجاز به استفاده 
از 10 درصد دیماند مصرفي هستند. مدیران عامل مسئولیت مستقیم 
اجرای این ابالغیه را برعهده دارند و بدیهي است هرگونه تخطي با اعمال 

مدیریت بار اضطراري توسط دیسپاچینگ ملي مواجه خواهد شد. 
...........................................................................................................

ایرالین هاي متخلف نقره داغ مي شوند
سرپرس�تس�ازمانهواپيماي�يكش�وريگف�ت:ب�اتوج�ه
ب�همحق�قنش�دناه�دافمدنظ�رازآزادس�ازين�رخحملو
نق�لهواي�ي،هرگون�هافزاي�شن�رخبلي�تغيرقانونياس�ت.
به گ��زارش فارس، س��یاوش امیرمکري در واکنش ب��ه اظهارات دبیر 
انجمن شرکت هاي هواپیمایي مبني بر اینکه افزایش نرخ بلیت هواپیما 
غیرقانوني نیست، تأکید کرد: هرگونه افزایش نرخ بلیت غیرقانوني بوده 
و سازمان هواپیمایي کشوري در صورت مشاهده تخلف، متخلفان را به 

مراجع قانوني معرفي خواهد کرد. 
وي به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازي نرخ حمل و نقل هوایي 
اشاره کرد و افزود: اهداف مدنظر از اجراي آزادسازي نرخ حمل و نقل 
هوایي که همانا توسعه ناوگان، ارتقاي کمي و کیفي خدمات و توسعه 
شبکه پروازي به نحوي که تمام نقاط کش��ور را پوشش دهد و موجب 
توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود محقق نشد. امیرمکري تصریح 
کرد: همچنین مفاد مندرج در بند »ب« ماده 161 قانون پنجم توسعه 
کشور از جمله آزادسازي شبکه پروازي، لغو تخفیفات تکلیفي و معافیت 
در زمینه ناوبري هوایي، نشس��ت و پرواز، خدمات پروازي و واگذاري 

اماکن و واقعي کردن نرخ ها به مرحله اجرا در نیامد. 
سرپرست سازمان هواپیمایي کشوري با بیان اینکه موضوع متنوع سازي 
یا  آزادسازي نرخ حمل و نقل هوایي در چارچوب احکام دائمي یا برنامه 
ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، افزود: با عنایت به بند »ج« 
ماده شش قانون هواپیمایي کشوري، س��ازمان هواپیمایي کشوري با 
وجود اشراف به مشکالت و چالش هاي شرکت هاي هواپیمایي، افزایش 
غیرمتعارف نرخ حمل و نقل هوایي را به مصلحت ندانسته و به موجب 
وظایف قانوني خود در خصوص حف��ظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند 
»ب« ماده پنج قانون هواپیمایي کشوري، همچنین با استفاده از اختیار 
مندرج در ماده هفت آیین نامه شوراي عالي هواپیمایي، موضوع را جهت 

تعیین تکلیف به شوراي عالي هواپیمایي عرضه مي دارد. 
...........................................................................................................

دولت جدید با رمزارزها چه مي كند؟
عضواتاقبازرگانيتهرانميگويد،موضعگيريروشنومشخص
كردنتكليفرمزارزهاازسويدولتبايددردستوركارقرارگيرد.
شهاب جوانمردي در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: برخالف این رویکرد 
که گفته مي شود دولت ایران نسبت به موضوع رمزارزها هیچ مداخله اي 
نکرده یا براي آنها سیاس��تي دقیق ندارد، اتفاقاً بررسي آنچه در ماه هاي 
گذشته عملیاتي شده، نشان دهنده عکس چنین موضوعي است و عملکرد 
بانک مرکزي به عنوان نماینده دولت در این حوزه، به روشني قابل تحلیل 
است. وي با اشاره به رویکرد بي طرفانه برخي کشورها نسبت به رمزارزها 
بیان کرد: تفاوت بسیار زیادي وجود دارد میان دولتي که به رمزارزها به 
عنوان یک بازار جانبي نگاه مي کند و ب��راي آن مانعي ایجاد نمي کند با 
دولت ما که با محوریت بانک مرکزي تا جایي که توانسته علیه رمزارزها و 

مبادله آنها مداخله کرده و محدودیت ایجاد کرده است. 
عضو اتاق بازرگاني تهران با بیان اینکه دولت آینده باید تکلیف خود را با 
این سیاست ها روشن کند، تشریح کرد: وقتي ما از محدودیت هاي جدي 
صحبت مي کنیم، یعني تاکنون دولت ایران نسبت به رمزارز یا به طور 
کلي دارایي هاي مجازي بي طرف نبوده است. از این رو اگر دولت آینده 
بخواهد بدون هیچ عکس العملي صرفاً سیاس��ت هاي گذشته را دنبال 
کند، این امر به معناي ادامه محدودیت ها و تأیید سیاست هاي سابق 
است. به گفته جوانمردي، با توجه به اینکه اقتصاد ایران شرایط خاصي 
دارد و از تحریم ها گرفته تا محدودیت هاي ارزي با اما و اگر مواجه است، 
داشتن یک سیاست درست و متناسب با واقعیت هاي اقتصادي کشور 

در حوزه رمزارزها بسیار مهم خواهد بود. 
وي خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ماه هاي گذشته یک گروه کارشناس 
و بسیار مسلط به مسائل این حوزه، مطالعات خود را در این بخش را در 
قالب یک بسته پیشنهادي طراحي کرده اند که به زودي نهایي خواهد 
شد. پیشنهاد من به دولت آینده این است که به دور از حواشي با استفاده 
از این نظرات کارشناسي و فني، طوري تصمیم بگیرد که کشور از محل 

رمزارزها کمترین آسیب و بیشترین بهره را ببرد.

درميانخيلعظيم�يازانفعالهايوزارت
نف�تدرتعري�فوپيش�بردپروژههايمهم
نفتي،يكپ�روژهعجيبكهمحص�ولايده
ش�خصيرئيسجمه�وراس�تب�هص�ورت
ناقصافتتاحش�د؛پ�روژهايكهمث�اًلقصد
داردتنگههرمزرادوربزن�دومبدأصادرات
نفتاي�رانرابهدري�ايعم�انمنتقلكند!

از روزي که حسن روحاني به ریاست جمهوري 
رسید به دنبال اجرایي کردن ایده قدیمي خود 
بود. روحاني ک��ه روزگاري فرماندهي قرارگاه 
پدافند را برعهده داش��ت، از هم��ان دهه 60 
به دنبال انتقال قط��ب صادرات نفت از جزیره 
خارك به س��واحل دریاي عمان بود. او یکبار 
در دهه 60 پروژه محرم را براي اجرایي کردن 
ایده اش طراحي کرد که این پ��روژه با هزینه 
سنگیني به شکست ختم و براي همیشه کنار 

گذاشته شد. 

از آن روز به بعد، تغییر مبدأ صادراتي نفت ایران به 
فراموشي سپرده شد تا روزي که حسن روحاني به 
ریاست جمهوري رسید. او از وزارت نفت خواست 
تا طرحي را ب��راي دور زدن تنگه هرمز آغاز کند 
که ب��ا توجه به اقتص��ادي نبودن ای��ن موضوع، 
چالش هاي بس��یاري به وجود آمد، اما در نهایت 
زنگنه قبول کرد این پروژه را طراحي و اجرا کند. 
مرداد 96 که حس��ن روحاني در دف��اع از زنگنه 
پشت تریبون رفت، به این موضوع اشاره کرد و از 
وزیرش قول گرفت تا پایان دولت دوازدهم، این 
پروژه را اجرایي کن��د. همه توان وزارت نفت هم 
پشت این پروژه غیراقتصادي رفت و 1/5میلیارد 

دالر براي آن هزینه شد. 
این پروژه، بخش��ي از نف��ت ای��ران را از مناطق 
نفتخیز به جاسک منتقل مي کند، با طي کردن 
هزار کیلومتر و ظرفیت 300 هزار بشکه در روز، 
در حالي ک��ه ظرفیت صادرات نف��ت و میعانات 

گازي ای��ران از جزیره خارك ح��دود 3 میلیون 
بشکه در روز است. 

دولت براي نشان دادن اینکه پروژه، نقش مهمي 
در دور زدن تنگ��ه هرم��ز دارد، روي 300 هزار 
بشکه مانور مي دهد، در حالي که چنین ظرفیتي 
اصاًل در دسترس نیست و اگر هم محقق شود به 
اندازه 10درصد از ظرفیت کامل صادرات نفت و 

میعانات گازي کشور است!
این پروژه به هی��چ عنوان اقتصادي نیس��ت به 
طوري که براي انتقال هر بشکه نفت، بین 2 تا 4 
دالر هزینه برآورد مي شود که مشخص نیست؛ 
براي آنک��ه بدانیم این عدد تا چ��ه میزان بزرگ 
است، باید بگوییم تخفیف هاي متعارف در بازار 
براي فروش محموله ها زیر 20 سنت است، ولي 
دولت به دلیل خواسته روحاني ترجیح داده براي 
انتقال یک بشکه نفت در هزار کیلومتر خط لوله، 

این رقم را پرداخت کند. 

جداي از هزینه اي که به جمهوري اسالمي ایران 
تحمیل شده است، ش��رکت هاي خارجي برنده 
این معامله هس��تند، چراکه س��وخت کمتري 
براي رس��یدن به مبدأ صادرات نفت می پردازند 
و در هزینه هاي خود صرفه جوبي خوبي را تجربه 

مي کنند. 
اشكاالتجديبهاينپروژه

نهادهاي نظارتي معتقدند این پروژه به بدترین 
ش��کل ممکن خود اج��را ش��ده و در نامه هایي 
ب��ه وزارت نفت اعالم کردند نبای��د این پروژه با 
بهره برداري کامل افتتاح شود. به عنوان نمونه از 
مجموع پنج تلمبه خانه طرح ریزي شده در مسیر 
هزار کیلومتري خ��ط لوله، تنها تلمبه خانه هاي 
ش��ماره )2( و )4( با پیش��رفت فیزیکي حدود 
89 و 80/5 درصد در ش��رایط نس��بتاً مطلوبي 
قرار دارن��د و تلمبه خانه ه��اي )1و3( و )5( به 
ترتیب با پیش��رفت فیزیکي 37/5 و 58 درصد، 
داراي عقب افتادگي از برنام��ه بوده و در مرحله 

راه اندازي نیستند. 
طبق اسناد موجود، بازرسي فني طرح خط لوله 
انتقال نفت خام گوره جاسک، در حالي اقدام به 
تأیید فن��ي کاالهاي خریداري ش��ده مربوط به 
بخش هاي مختلف طرح مذکور کرده که کاالهاي 
مذکور بعضاً بدون طي مراحل بازرس��ي و انجام 
آزمایش هاي فني مورد استفاده قرار گرفته است. 
از جمله این موارد مي توان به عدم تأیید اصالت 
گواهینامه هاي کاالهاي خریداري شده اشاره کرد 
که در گزارش هاي بازرسي به عنوان گواهینامه 
اصلي م��ورد تأیید قرار گرفته اس��ت. با توجه به 
اینکه برخي از کاالها استوك بوده، ضرورت فني و 
مهندسي ایجاب مي کرد تست هاي آزمایشگاهي 
انجام شود، این در حالي است که بعضاً هیچگونه 
تست فني و کنترل کیفي مناسبي روي کاالهاي 

خریداري شده انجام نشده است. 
گزارش ه��اي تأیی��د ش��ده از رون��د اجرایي و 
بهره برداري از ای��ن پروژه نش��ان مي دهد خط 
لوله گوره – جاس��ک به بدترین شکل ممکن و 
در یک آشوب صنعتي وحشتناك به مدار آمده 
و هزینه هاي سنگیني را به کشور تحمیل کرده 
اس��ت؛موضوعي که خود وزارت نفت هم قبول 
داش��ته و پذیرفته که خط لوله ناقص است، اما 
مسئله این اس��ت که چرا و به چه دلیلي چنین 

اصراري براي کشور هزینه ساز شده است!

وحيدحاجيپور
گزارشیک

اينروزهادرحاليكهدامدارانازكشتاروسيع
دامسبكوسنگين،بهدليلنبودمرتعوگراني
قيمتنه�ادهداميس�خنميگويند،بهرغم
فراوانيعرض�ه،قيمتهادرب�ازارهمچنان
گراناس�تبهطوريكهروزگذشتههركيلو
گوش�تگوس�اله۱۷۰هزارتومانوگوش�ت
گوسفند۱۵۰هزارتومانبهفروشميرسيد.
فع�االنب�ازارگرانيقيم�تمصرفكنندهرا
آزادس�ازيص�ادراتدامزن�دهميدانن�دو
معتقدندعرض�هدامبهبازاركاه�شيافتهو
قيمتهايمصرفكنندههمچنانباالس�ت.
در ماه ه��اي گذش��ته، همزم��ان با آش��فتگي 
بازار نهاده ه��اي دامي، دام��داران موجي به راه 
انداختند که به دلیل گراني قیمت نهاده دامي و 
غیر اقتصادي بودن پرورش دام، دام هاي سنگین 
روانه کش��تارگاه ها مي ش��وند و در صورت عدم 
چاره جویي دول��ت در نیمه دوم امس��ال بازار با 
کمبود گوش��ت مواجه خواهد ش��د. دارندگان 
دام س��بک نیز به دلیل بروز خشکس��الي و نبود 
مرتع براي چ��راي دام به جمع آنها پیوس��تند. 
در هفته هاي اخی��ر، فعاالن ب��ازار در گفت وگو 
با خبرگزاري ها مدام نس��بت به کمب��ود دام در 
آینده نزدیک هشدار مي دهند و خرید نهاده هاي 
دامي ارزان را پیگیري مي کنند اما به رغم فراواني 
کش��تار دام سبک و س��نگین در سراسر کشور، 
قیمت مص��رف کننده همچنان گران اس��ت به 
طوري که روز گذش��ته قیمت هر کیلو گوشت 
گوس��فندي 150 و گوس��اله 170 هزار تومان به 
فروش مي رس��ید و در برخي از نق��اط پایتخت 

قیمت ها به 200 هزار تومان نیز رسیده بود. 
فعاالن ب��ازار دلیل باال بودن قیمت ها را ش��انتاژ 

دامداران صنعتي و پرورش دهندگان دام سنگین 
و س��بک عنوان مي کنند و معتقدند در ماه هاي 
گذش��ته جارو جنجال ه��اي تولید کنندگان و 
انتش��ار فیلم از کش��تار دام ها در فضاي مجازي 
به سودشان تمام ش��ده و توانستند نهاده دولتي 
دریافت کنند. عالوه براین، آزاد س��ازي صادرات 
دام زنده از اواسط تیر ماه نیز موجب شده است 
عرضه به بازار کاهش یابد و قیمت ها ارزان نشود. 
متأسفانه بازار گوشت قرمز و مرغ در سال جاري 
به قدري متزلزل اس��ت ک��ه کوچکترین خبر یا 
حرکتي بربازار تأثیر می گذارد و قیمت ها را گران 
مي کند. به عنوان مثال، ش��ب عی��د قربان یک 
خیري در تهران درخواس��ت خرید و ذبح تعداد 
زیادي گوساله براي کمیته امداد مي کند. همین 

اتفاق باعث افزایش قیمت گوش��ت گوساله در 
نخستین روز هفته مي شود. 

داللبازيمانعافتقيمتهاميشود
یکي از تولید کنندگان بزرگ گوشت در پایتخت 
در خصوص فراواني کش��تار و قیمت باال در بازار 
مي گوید: اگر صادرات در کنار واردات با ارز آزاد 
صورت مي گرفت بازار گوش��ت قرمز به راحتي 
تنظیم مي شد و قیمت ها نیز کاهش مي یافت، اما 
صادرات یک طرفه، در نیمه دوم سال به بازار لطمه 
مي زند و بیم آن مي رود که دولت آینده مجبور به 
واردات گوشت شود که در شرایط فعلي و کمبود 

ارز در کشور، غیر منطقي است. 
وي مي افزاید: موضوعي که در روزهاي اخیر برسر 
زبان ها افتاده و دامداران روي آن مانور مي دهند، 

باال بودن قیمت تمام شده دام زنده است. برخي 
با توجه به قیمت هاي 150 ت��ا 200 هزار توماني 
گوشت در بازار مدعي هستند دام زنده با قیمت 
50 هزار تومان غیر اقتصادي است و باید قیمت ها 

رابه 100 هزار تومان برسانیم. 
این فعال بازار گوش��ت تأکی��د مي کند: دالل ها 
اج��ازه نمي دهند قیم��ت مصرف کننده کاهش 
یابد، زیرا ب��ازار را به دس��ت گرفته اند و عرضه را 
کنت��رل مي کنند ت��ا قیمت ها ارزان نش��ود، اما 
این تخلف بزرگ که توسط هیچ نهاد و سازمان 
نظارتي کنترل نمي شود، دلیل براین نیست که 
قیمت دام زنده را هم به 100 هزار تومان برسانیم. 
وي مي گوید: پرورش دهندگان دام سنگین هیچ 
وابس��تگي ای به مرتع ندارند و به موقع سهمیه 
نهاده خود را دریاف��ت مي کنند، از این رو ادعاي 
آنها به شدت غیر منطقي است و باید تعزیرات با 
مقابله با دالالن و واس��طه ها قیمت ها را کنترل 

کرده و به نفع مصرف کننده تنظیم کنند. 
همچنین افش��ین ص��در دادرس، مدی��ر عامل 
اتحادی��ه دام س��بک در گف��ت و گو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به دالیل قیمت باالي 
گوش��ت در بازار مي گوید: وقت��ي تولیدکننده 
دسترسي مس��تقیم به بازار را ندارد و در نتیجه 
بازار در اختیار حلقه هاي واس��ط است، دالل ها 

بازار را به نفع خود تمام مي کنند . 
این مقام مسئول مي افزاید: با توجه به نرخ فعلي 
دام زنده، حداکثر قیمت گوشت گوسفندي در 
مغازه ها باید 100 هزار تومان باشد که متأسفانه 
در ش��رایط فعلي هر کیلو گوشت گوسفندي در 
ش��هرهاي بزرگ و کالنش��هرها کمتر از 140 تا 

150 هزار تومان عرضه نمي شود.

يك بام و دو هواي دولت در تنظيم بازار گوشت قرمز
آزادسازيصادراتدامزندهازاواسطتيرماهموجبشدهاستعرضهبهبازاركاهشيابدوقيمتهاارزاننشود

رئيسكان�ونصرافانبابي�اناينكهازس�ال۹۰ت�ا۹۹قريب
۳هزارو4۰۰صراف�يمتخل�فوغيرمج�ازشناس�اييش�ده
اس�ت،گف�ت:عم�دهاي�نمتخلف�انارزيدراس�تانهاي
مرزيمش�غولمعام�التغيرمج�ازوكالهب�رداريبودهاند.
به گزارش ایلنا، احمد لواساني در گفت وگو با ایلنا  با بیان اینکه کلمه 
صرافي فقط به مؤسسه اي اطالق مي شود که داراي مجوز مدت دار از 
بانک مرکزي باشد، گفت: هر صرافي که این مجوز را نداشته باشد در 
حقیقت یک واحد غیرمجاز معامله گري ارز تلقي مي شود و نباید نام 

صرافي بر آن نهاده شود. 
وي با بیان اینکه بر اساس قوانین پولي و بانکي و قانون برنامه پنجساله 
توسعه مجوز صرافي صرفاً باید از کانال بانک مرکزي داده شود، گفت: 
طبق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هر نوع خرید و فروش ارز خارج 

از چارچوب تعیین شده بانک مرکزي، در حکم قاچاق ارز است. 

رئیس کانون صرافان با بی��ان اینکه به همت س��ربازان گمنام امام 
زمان)عج( از س��ال 90 تا 99 با 3هزارو400 صراف��ي و معامله گران 
ارزي متخلف و غیرمجاز برخورد شده است، عنوان کرد: ازاین تعداد 
هزارو580 در شهرستان ها بوده و مابقي آنها در تهران مورد شناسایي 

وزارت اطالعات قرار گرفته  است. 
لواساني با اشاره به اینکه پنج اس��تان آذربایجان غربي، کردستان، 
کرمانشاه، سیستان و بلوچس��تان و خراسان رضوي بیشترین تعداد 
صراف متخلف و غیرمجاز را داشته اس��ت، تأکید کرد: معامله گران 
غیرمجاز ارز عمدتاً به منظور خروج س��رمایه و ارز و نیز تأمین مالي 

قاچاق در استان هاي مرزي نامبرده مستقر بوده اند. 
رئیس کانون صرافان با بیان اینکه از زمان تأس��یس کانون صرافان 
قریب 10س��ال مي گذرد و ای��ن کانون در طول ای��ن مدت وظیفه 
آموزش، اطالع رس��اني و حل اختالف دعاوي بی��ن متقاضیان ارز و 

صرافي ها را بر عهده داشته است، گفت: معامله گران ارز براي احراز 
صالحیت صرافي مورد نظ��ر خود مي توانند با مراجعه به س��ایت و 
اپلیکیشن کانون صرافان از سالمت و صحت معامله خود اطمینان 
حاصل کنند. وي با بیان اینکه در حال حاضر کالهبرداران ارزي در 
پوشش نام صرافي عمدتاً در بستر فضاي مجازي فعال هستند، عنوان 
کرد: بخش  آي تي کانون صرافان روزانه به ش��کل مس��تمر در حال 
پایش صرافان غیرمجاز و معرفي آنان به اداره نظارت بانک مرکزي 
و سایرنهادهاي نظارتي است. لواساني با بیان اینکه بعضاً در یک ماه 
300 الی400 صراف نما توسط این کانون در فضاي مجازي شناسایي 
شده است، عنوان کرد: در شرایط تحریمي، هر صرافي که در زمینه 
نقل و انتقال ارز )خواسته یا ناخواسته( مرتکب تخلف و خروج سرمایه 
شود قطعاً مهره دشمن در جنگ اقتصادي خواهد بود و این کانون به 

شدت با آنان برخورد خواهد کرد.

تمركز صراف نماها در استان هاي مرزي
بانک

گزارش2


