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نامه معاون به معاون 
 كمبود لوازم يدكي داريم

بوروكراسي واردات را رفع كنيد
معاون اقتص�اد وزي�ر صنع�ت در نامه اي ب�ه مع�اون صنعت اين 
وزارتخان�ه نوش�ت:كمبود ل�وازم يدك�ي در ب�ازار و مخاط�رات 
ناش�ي از اعت�راض ن�اوگان حمل ونق�ل ب�ه ش�يوه تأمي�ن اقالم 
مذكور، ض�رورت توج�ه ه�ر چ�ه بيش�تر به رف�ع بوروكراس�ي 
ايجاد ش�ده در تأييد ثبت س�فارش و تخصي�ص ارز را مي طلبد. 
به گزارش »تس��نيم«، حسن يونس س��ينكي، معاون امور اقتصادي و 
بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت با ارس��ال نامه اي به صالحي نيا 
معاون امور صنايع اين وزارتخانه با موضوع تأمين لوازم يدكي نوشت: 
با عنايت به اهميت موضوع حل مشكل ناوگان حمل و نقل كشوري در 
خصوص تأمين لوازم يدكي مورد نياز كش��ور و در جهت جلوگيري از 
هرگونه تنش هاي احتمالي، پرونده هايي كه كاالهايشان در گمرك براي 
ترخيص نهايي در صف انتظار تأييديه نهايي ثبت س��فارش مي باشند، 
خواهشمند اس��ت دس��تور فرماييد، اقدام الزم مبذول و از نتايج اين 
معاونت را مطلع نمايند. خاطر نش��ان مي گردد كمبود لوازم يدكي در 
بازار و مخاطرات ناش��ي از اعتراض ناوگان حمل و نقل به شيوه تأمين 
اقالم مذكور، ضرورت توجه هر چه بيشتر به رفع بوروكراسي ايجاد شده 

در تأييد ثبت سفارش و تخصيص ارز را دو چندان مي نمايد. 
ضمن اينكه ارز اين كاالها به بازار ثانويه هدايت گرديده است. لذا بروز 
تأخير در صدور تأييديه ثبت سفارش تحت عنوان كنترل ساخت داخل 
و. . . مي بايس��ت س��ريعاً رفع گردد. بنابراين گزارش، پيرو اين نامه نيز 
علي معقولي مدير كل واردات و امور مناطق آزاد ويژه گمرك با ارسال 
بخشنامه اي به گمركات اجرايي نوشت،»  با عنايت به اهميت موضوع 
رفع مشكالت ناوگان مذكور خواهشمند است دستور فرماييد نسبت 
به انجام تشريفات گمركي مربوطه و ترخيص لوازم يدكي مورد اشاره با 

رعايت مقررات مربوطه تسريع نمايند.« 
........................................................................................................................

معاون وزير: 
مختومه شدن پرونده تعزيراتي فوالدي ها را 

به خاطر آرامش مديران مطرح كردم!
معاون وزير صنعت با دفاع از پيش�نهاد خود براي مختومه ش�دن 
پرونده هاي تعزيراتي فوالد س�ازان گفت: موضوع بيش�تر ايجاد 
آرامش خاطر براي مديران فوالد س�از و بقيه فلزات بوده اس�ت. 
به گ��زارش »تس��نيم«، جعفر س��رقيني در حالي بر مختومه ش��دن 
پرونده هاي تعزيرات��ي فوالد س��ازان تأكيد كرده كه هنوز واكنش��ي 
در خص��وص تخلفات احتمال��ي بازگش��ت ارز صادراتي اين دس��ت 

صادركنندگان در سامانه نيما ارائه نكرده است. 
بر اساس آمارهاي بانك مركزي در شش ماهه نخست سال جاري حدود 
23 ميليارد صادرات غير نفتي صورت گرفته كه تنها 4/5 ميليارد دالر آن 
از طريق نيما به كشوربازگشته است. طبق ادعا شركت هاي پتروشيمي 
حدود 70 درصد از تزريق انجام شده متعلق به اين شركت ها مي باشد،  
بنابراين س��ؤالي كه وجود دارد،  اين اس��ت كه در خص��وص تخلفات 

احتمالي فوالد سازان وزارت صنعت چه اقدامي انجام داده است. 
گفتني است، يكي از داليل آزاد سازي قيمت ها و برداشته  شدن سقف 
رقابت در بورس كاال به نحوه عرضه و تقاضا در اين بازار باز مي گشت. به 
عبارت ديگر بر هم خوردن روند عرضه و تقاضا در بورس كاال منجر به 
افزايش قيمت رسمي اين كاالها و نيز فوالد شده است. ورود تعزيراتي 
به اين پرونده ها نش��ان مي دهد در بحث عرضه ني��ز تخلفاتي صورت 
گرفته است، چه بسا رس��يدگي به اين دس��ت تخلفات امكان تثبيت 

قيمت ها  را در بورس كاال هم ايجاد مي كرد. 
س��رقيني ديروز در مصاحبه با راديو اقتصاد در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
پيشنهاد تعليق پرونده تعزيراتي فوالدي ها را به يقين با نيت خير از »محمد 
ش��ريعتمداري« وزير صنعت، معدن و تجارت خواس��تار ش��ديد، اما نكته 
اينجاس��ت كه آيا به واقع تمكين به قانون به تش��ويق نياز دارد، افزود: اين 
پيشنهاد تنها بحث تش��ويق نبوده بلكه موضوع بيشتر ايجاد آرامش خاطر 
براي مديران فوالد ساز و بقيه فلزات بوده است. وي ادامه داد: اگر قرار باشد 
يك پاي مديران فوالدساز به طور مرتب در دادگاه باشد در عمل آرامش خاطر 
الزم براي ادامه كار از آنان گرفته مي شود. معاون امور معادن و صنايع معدني 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بدون شك با اين پيشنهاد ضمن ادامه 

توليد با قدرت هرچه تمام تر در كشور بازار هم به آرامش خواهد رسيد. 
وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه اگر توجيه شما 
مورد پذيرش قرار گيرد در اين صورت بايد براي تمامي مديران در همه 
سطوح اين آرامش خاطر را ايجاد كرد، افزود: پرونده عمده فوالدي ها 
عدم عرضه بوده نه گرانفروشي يا پرونده هاي مشكل آفرين، بنابراين با 
توجه به عملكرد شركت هاي توليدكننده فوالد و ساير فلزات غيرآهني 
در مهر ماه سال جاري در رعايت دستور العمل هاي مربوطه به ويژه در 
رعايت كف عرضه نس��بت به ماه هاي قبل بهبود قابل توجهي داشته و 

مشكل عدم عرضه به طور كلي برطرف شده است.

پيوند عميقي كه ميان دو واژه »عربس�تان« 
و »گاو« در ادبي�ات سياس�ي – اقتص�ادي 
سياس�تمداران و نخب�گان امريكايي وجود 
دارد، يكبار ديگر در ش�رف بازنمايي اس�ت؛ 
ب�ا وج�ود تهدي�دات رس�مي و غيررس�مي 
ري�اض و واش�نگتن، رو در روي�ي اي�ن دو 
كش�ور بس�يار بعيد اس�ت؛ چراكه ب�ه گفته 
ترامپ، عربس�تان هنوز ش�ير دارد و اگر هم 
شيرش خشك ش�ود، گوش�ت لذيذي دارد. 
به گزارش »جوان«، تبعات قتل جمال خاشقچي 
در كنس��ولگري عربستان در ش��هر استانبول، 
حادتر از چند روز پيش شده است و كشورهاي 
غربي در پيگيري اتفاق رخ داده، آتشي تندتر از 
اپوزيسيون نظام سياسي حاكم آل سعود دارند. 
رسانه هاي آنان نيز هر روز گزارش هايي را مخابره 
مي كنند كه پادشاهي عربس��تان را در تنگناي 

عجيبي قرار داده است. 
دونالد ترام��پ رئيس جمه��ور امري��كا هم دو 
موضع متفاوت گرفته اس��ت؛ او گفته اگر نقش 
حكومت عربس��تان در قتل خاش��قچي اثبات 
ش��ود، تهديدهاي بزرگي را براي اين كشور در 
نظر مي گيرد و جاي ديگر مي گويد نمي تواند از 
معامالت 110ميليارد دالري نظامي با اين كشور 
بگذرد؛ چراكه در اين صورت، صحرانشينان به 
سراغ كش��ورهاي ديگري مانند چين و روسيه 
خواهند رف��ت. نيم ميليون ش��غل در امريكا به 
خطر مي افتد! گرچه مسئوالن عربستان سكوت 
پيشه كرده و پاسخ رس��مي نمي دهند، اما يك 
موضع غيررسمي از نزديكان دربار رياض معتقد 
است،  اگر امريكا عربس��تان را تحريم كند، اين 
كش��ور آن را ب��ا تهديدهاي بزرگ تري پاس��خ 

مي دهد از جمله نفت 200 دالري. 
  آيا نفت 200 دالري در راه است؟

گرچ��ه امري��كا در هم��ه تح��والت داخل��ي و 

چينش هاي سياس��ي عربس��تان نقش بسزايي 
دارد، اما نه واش��نگتن مي خواهد رياض را تنبيه 
كند و نه عربستان در اين ميان دست بسته است؛ 
تهديد عربس��تان به افزايش قيمت نفت، نقطه 
ضعف ترامپ را نشانه گرفته است، موضوعي كه 
ترامپ ماه هاست به دنبال تحقق آن بوده و بارها 

گفته است قيمت نفت بايد كاهش يابد. 
از س��وي ديگر، در صورت تمايل عربس��تان به 
اس��تفاده از ارزهاي غيردالري ب��راي معامالت 
نفت خ��ام مي تواند تزل��زل بزرگ��ي در اقتصاد 
امري��كا پدي��د آورد. در ده��ه 70 مي��الدي كه 
ريچ��ارد نيكس��ون معاه��ده برت��ون وودز را 
بر هم زد، پيش بيني مي ش��د در جاي��گاه دالر 
تزلزل بزرگي به وجود آيد، اما در س��ال 1978 
امريكايي ها به عربستان تكليف كردند نفت خود 
را تنها با دالر معامله كنن��د و در اوپك نيز مانع 
معامله نفت با هر ارزي جز دالر شوند. در ازاي آن 
هم حمايت هاي نظامي و عمراني خود را افزايش 
دهند كه اين مهم در خاط��رات جان پركينز به 

خوبي مورد اشاره قرار گرفته است. 
آل س��عود در حالي چاره اي ج��ز تبعيت از اين 
مهم نداش��ت كه در س��ال 1974 يك قرارداد 
بس��يار مهم با امريكا امض��ا ك��رده بود. آنها از 
امريكا پذيرفته بودند بايد براي جهاني ش��دن، 
با برنامه هاي آنها »هم اتاق« ش��وند و در مقابل 
براي برگش��ت دالرهاي نفتي به وال اس��تريت 
تضمي��ن دهند. بر همين اس��اس كميس��يون 
اقتصادي مش��ترك اياالت متحده و عربستان 
سعودي مش��هور به »IECOR« تشكيل شد 
و نقطه نهايي آن اين ش��د كه شبه جزيره نفت 
با پول س��عودي ها و پيمانكاري ش��ركت هاي 
امريكايي ساخته شود. قراردادي 25 ساله امضا 
شد كه وزير وقت خزانه داري امريكا در وصف آن 
گفت: »اين ق��رارداد، موقعيت اياالت متحده را 

در بزرگ ترين كشور نفتي تثبيت كرد و مفهوم 
وابستگي را جا انداخت.«

گرچه هدف واشنگتن از اين قرارداد تأمين امنيت 
انرژي بود اما وسيله اين اقدام توجيه پروژه هاي 
اقتصادي ب��راي بازگرداندن دالره��اي عربي به 
امريكا بود. در واقع براي به بند درآوردن عربستان 
نظام اقتصادي اين كش��ور بايد با وال اس��تريت 
و امري��كا پيوند مي خورد كه اي��ن كار در نهايت 
زيركي انجام ش��د. دالرهاي نفتي عربستان به 
امريكا مي رفت و بر همين اساس، هر اتفاق بدي 
كه براي اقتصاد امريكا رخ مي داد عربستان بيشتر 

از ساير كشورهاي نفتي متضرر مي شد. 
به همين دليل است كه عربستان متحد امريكا 
در اوپك است و واشنگتن را به عضو خاموش و 
غيررسمي اوپك تبديل كرده است. خواسته هاي 
امريكا براي كاهش قيمت نفت از س��وي رياض 
تعقيب مي ش��ود، عربس��تان هم به دليل آنكه 
حجم عظيمي از سرمايه هايش در اقتصاد امريكا 
س��رمايه گذاري ش��ده مجبور به تبعيت تمام و 

كمال از سياست هاي كاخ سفيد است. 
   ابزار عربستان

مهم تري��ن اب��زاري كه عربس��تان در دس��ت 
دارد، خروج س��رمايه خ��ود از امري��كا و انجام 
معامالت نفتي با ارزي جز دالر است. ابزار نخست 
براي هر دو كشور بسيار مهم است به طوري كه 
در دوران اوباما، عربستان تهديد كرد در صورت 
انتش��ار گزارش حادثه تروريستي 11 سپتامبر، 
دالرهاي خود را از وال اس��تريت خارج مي كند 
كه برخي منابع آن را بيش از 120 ميليارد دالر 
تخمين مي زدند. اين تهديد به حدي جدي بود 
كه دولت اوباما با تمام ذهنيت نه چندان خوبي 
كه به رياض داش��ت، ترجيح داد هم��ه چيز را 

مسكوت بگذارد. 
درباره ابزار دوم نيز بايد گفت امريكا كاهش نقش 

دالر در معامالت بين الملل��ي را يكي از خطرات 
بزرگ امنيت ملي خود مي داند ك��ه روند آن از 
سال 2018 نگران كننده تر از پيش شده است. با 
توجه به نفوذ عربستان در بازار نفت و تكيه دالر 
به كااليي مانند نفت، تهديد عربستان مي تواند 

تبعات بدي براي امريكا داشته باشد. 
تحليلگران به خوبي مي دانند عربس��تان امروز، 
همانند گاوي وحش��ي در چيني فروشي است؛ 
ب��ا سياس��تمداراني خ��ام و جوان ك��ه در حال 
ويران كردن هس��تند. در آن س��وي معادله هم 
رئيس جمهوري قرار دارد كه تنها به دوش��يدن 
اين گاو شيرده مي انديشد و بعيد است اين گاو را 

در آستانه قرباتي كردن بداند. 
نكته مهم ديگري كه نبايد از نظر دور داشت آن 
است كه پس از تهديد متقابل كشورهاي غربي 
و عربس��تان به تحريم يكديگر، بورس عربستان 
با 7درصد ريزش بس��ته ش��د. در معامالت روز 
گذش��ته بازارهاي مالي، ريال عربس��تان نيز با 
كاهش ارزش مواجه شد؛ به گونه اي كه هر يورو 
به4/3339 ريال، هر دالر ب��ه 3/750 ريال، هر 
فرانك س��وئيس به 3/7879 ري��ال، هر پوند به 
4/9215 ريال و هر دالر كانادا به 2/8785 ريال 

سعودي افزايش يافتند. 
   قتل يا بركناري يا. . . ؟

با اي��ن وجود، هرگونه كنش��ي از س��وي امريكا 
مي تواند اتفاقات بزرگي را در جهان به بار بياورد 
و قطعاً سياستمداران امريكايي به توجه به تبعات 
اقتصادي رو در رويي با عربس��تان، ترامپ را در 
ناديده گرفتن پرونده خاشقچي تشويق مي كنند، 
اما از ياد نبريم هر دو طرف اي��ن معادله، بيگانه 
با جهان سياس��ت اگر قصد زورآزمايي داش��ته 

باشند، شايد اتفاق بزرگي در جهان رخ دهد. 
نبايد از خاطر برد كه در دوران رياست جمهوري 
ريچارد نيكسون، رابطه ش��اه ايران با امريكا به 
مدت كوتاهي تيره و ت��ار ش��د، اما در نهايت با 
صدور مجوزهاي فروش تس��ليحات نظامي به 
ايران، قراردادهايي گرانقيمت - با سه برابر قيمت 
واقعي - امضا شد كه كارخانه سالح سازي امريكا 

را از ورشكستگي نجات داد. 
ش��ايد ترامپ به تكرار 46 سال پيش خوشبين 
اس��ت، اما نبايد فراموش كرد كه در عربس��تان، 
يكپارچگي سياسي وجود ندارد و همين موضوع، 
ش��كاف در داخل عربستان را ش��ايد به سمت 
اتفاقاتي ببرد كه در س��ال 1975 منجر به قتل 
ملك فهد توسط يكي از اعضاي خاندان سلطنتي 

شد تا دربار هماهنگ تر با واشنگتن باشد. 
عربستان امروز تقريباٌ فاقد شعور و درك سياسي 
اس��ت؛ آنها حاضرند هر هزينه اي بدهند، اما به 
ارضاي خواسته هاي خود بنش��ينند. امريكا به 
خوبي اين را مي داند، در اتفاق��ات امروز، نقش 
تعيين كننده را امريكا دارد ك��ه مي تواند با يك 
تهديد عربس��تان را به مرز جنون بكشاند، البته 

اگر قتل و بركناري در ميان نباشد!
ترامپ عالقه اي ندارد گاو شيرده خود را از دست 
دهد؛ او به خوبي مي داند با ه��ر تكانه اقتصادي 
اميدش به تداوم رياس��ت جمهوري اش كاهش 
خواهد يافت. آل س��عود هم به اين موضوع آگاه 
است تا شايد مصالحه اي ميان خود برقرار كنند. 
فعاًل بايد منتظر واكنش جدي امريكا به تبعات 

قتل ستون نويس واشنگتن پست بود.

هادی  غالمحسینی

اقتصاد ايران نياز به خرد جمعی نخبگان دارد 
هر سيستم اقتصادی از دو بعد نظری و عملی تشكيل می شود كه قاعده 
و قوانين و دستورالعمل و آيين نامه  ها حركت اقتصاد را تعيين می كند. 
در اقتصاد ايران كه 80 در صد آن به طور مستقيم و غير مستقيم توسط دولت 
اداره می شود، عماًل دولت بازيگر اصلی اقتصاد به شمار می رود. اين در حالی 
است كه قواعد محاس��بات عمومی و قوانين موجود در بخش دولت حد و 
حدود و اختيارات اين بخش را تعيين كرده است. يكی از قوانين مهم مالی كه 
در حقيقت حركت اقتصاد نفتی و دولتی ايران را پيشاپيش تعيين می كند، 
قانون بودجه كل كشور است كه اين قانون از حيث هزينه به وضعيت متورمی 
رسيده است و بودجه عمومی كه حدود 30 درصد بودجه كل كشور را در بر 
می گيرد، در اختيار بودجه جاری است و عمدتاً مربوط به حقوق و دستمزد 
و هزينه های مصرفی اس��ت و بخش اندكی از بودجه عمومی به هزينه های 
عمرانی مربوط است كه طبق گزارش پنج ماهه ابتدايی سال جاری، مجموع 
درآمدهای مالياتی و نفتی حتی كفاف هزينه های جاری دولت را هم نمی دهد 
و هزينه های عمرانی و انتقالی و يارانه ای دولت عموماً از محل فروش اوراق 

مالی كه در واقع بدهی سوددار می باشد، تأمين می شود. 
از سوی ديگر، بودجه شركت های دولتی و بنگاه های وابسته به دولت و 
مؤسسات حدود 70 درصد بودجه كل كشور را در بر می گيرد كه از اين 
بخش بودجه كل كش��ور صورت وضعيت ش��فاف و مشخصی در دست 
نيست، اما شركت های دولتی و وابس��ته به دولت آنقدر تعدادشان زياد 
است كه در كل عموم وزرا پس از روی كار آمدن تا ماه   ها احكام مديران اين 
بخش   ها را به امضا می رسانند. جالب آنكه دولت در تمامی رشته و حوزه   ها 
اعم از بانك، بيمه، ساختمان، راه، معدن، خودروسازی، كشاورزی، نفت و 
گاز و نيروگاه  دارای انواع و اقسام شركت و بنگاه است كه به شكل كنترلی 

يا مديريتی بر اين مجموعه عظيم از شركت   ها احاطه دارد. 
اين توضيحات از اين حيث مطرح شد كه بگوييم دولت در اقتصاد غرق شده 
است و به گفته تمامی رؤسای سازمان خصوصی سازی مديران دولتی از 
واگذاری شركت  ها خودداری می كنند، زيرا از چرخه عمليات موجود در 
اين شركت   ها نفع می برند و برای نگهداشت و تداوم اين وضعيت مديران 
دولتی با نمايندگان مجلس نيز ارتباط برقرار می كنند تا در صورتی كه وزير 
و دولتی خواست ش��ركت  آنها را واگذار كند و يا اينكه آنها را جابه جا و بر 
كنار كند از طريق نماينده مجلس به وزير مربوطه فشار بياورند. وضعيت 
فعلی نشان می دهد كه دولت و بخشی از مجلس در اقتصاد غرق هستند و 
بی شك دامنه اين امر به بخش   هايی ديگر از سيستم نيز كشيده شده است 
به طور نمونه برخی از وكال در قامت نمايندگان حقوقی مجموعه های دولت 
از منافع و رانت های موجود حمايت می كنند كه بی شك در بخش ديگری 

به تناسب انتفاع حمايت   هايی از اين بخش انجام می گيرد. 
تورم نيروی انس��انی در بخش دولت و در كل مجموعه های عمومی كه از 
بودجه بيت المال ارتزاق می ش��وند و باال بودن بودجه هزينه های جاری و 
هزينه های انجام كار در بخش دولت و بخ��ش عمومی و همچنين توليد 
بدهی های كالن در اين بخش  ها و تحميل اين بدهی  ها به بانك ها، بانك 
مركزی، بورس  اوراق بهادار و صندوق های بازنشستگی نشان می دهد كه 
نياز به اصالحات اساسی در اقتصاد داريم. رهبر معظم انقالب ساليان سال 
است كه دغدغه اقتصاد ايران را دارند و بر همين اساس سياست های كلی 
و توصيه های متعدد و متنوعی را به دولت و ساير بخش ها و حتی مردم در 
حوزه اقتصاد داشته اند كه تاريخ اين مهم را گواهی می دهد، اما همين تاريخ 
نيز گواهی می دهد كه توصيه   ها و سياست های كلی به منصه ظهور نرسيده 
اس��ت. حال امروز كه رهبری دولت را در آستانه آغاز تحريم های ظالمانه 
امريكا به بهره گيری از نظريه نخبگان توصيه كرده است، جا دارد دولت در 
نهاد رياست جمهوری را روی همه نخبگان و كارشناسان و اساتيد دانشگاه 
و صاحبنظران در حوزه های مختلف و به ويژه اقتصاد بگشايد و از نقطه نظر 
همگان بهره گيرد، نه اينكه افرادی را گلچين كند كه بی شك اين افراد نيز 
برای خود صاحبنظر هس��تند و نقطه نظرهايشان نيز مهم است. وضعيت 
اقتصاد ايران به جايی رسيده اس��ت كه با استفاده از خردجمعی نخبگان 
می توانيم در اين برهه زمان��ی زمينه عبور اي��ران را از تحريم  ها و اصالح 

اساسی اقتصاد دولتی، نفتی، رانتير و توزيعی فراهم آوريم.

 هر واحد توليدي
با ضوابط از پيش تعيين شده اقدام كند

هر واح��د تولي�دي ب�ا رع�اي�ت ض�وابط�ي م�ي ت�وان�د ب�ر 
اس�اس اعتبار ب�رن��د و ن�وع خ�دمات وي�ژه اي كه به واس�طه 
اط�الع رس��اني كام�ل در اختي�ار مص�رف كنن��ده ق��رار 
م�ي ده�د، نسب�ت به پي�ش فروش محص�والت خ�ود اقدام كند. 
به گزارش روابط عمومي، وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ معاون امور 
اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت و دبير كارگروه تنظيم 
بازار با تأكيد  بر عدم لزوم مداخله دولت در اجراي اين طرح افزود: در اين 
طرح توليد كنندگان با مدنظر قرار دادن استفاده از ظرفيت هاي مصوب 
ضوابط فروش اقساطي و پيش فروش كاال مصوب هيئت تعيين و تثبيت 
قيمت ها و اطالع  رساني كامل و شفاف به مصرف كنندگان، مي توانند 
به پيش فروش محصوالت خود بپردازند. حسن يونس سينكي با اشاره 
به انعكاس ش��ايعاتي مبني بر تصويب طرح مذكور در كارگروه تنظيم 
بازار تصريح كرد: طرح پيش��نهادي پيش فروش با قيمت مقطوع كاال 
با اهداف تأمين مالي واحدهاي تولي��دي و مديريت تقاضا در بازار، در 
جلس��ه دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار مطرح ش��د و در پايان جلسه، 
اكثريت اعضا رأي به عدم تجانس موضوع با شأن كارگروه تنظيم بازار 
دادند. وي ادامه داد: با پيشنهاد معاونت امور اقتصادي و بازرگاني مبني 
بر احصاي نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهديدهاي مطرح شده و ارائه 
آن به وزير صنعت، معدن و تجارت با مدنظر قرار دادن عدم لزوم مداخله 
دولت در اجراي طرح و ارجاع واحدهاي توليدي متقاضي به استفاده از 
ظرفيت هاي مصوب ضوابط فروش اقساطي و پيش فروش كاال و موارد 

ذكر شده؛ با اين طرح موافقت كرد. 
معاون وزير صنعت  تأكيد كرد: بر اين اساس، هرگونه دخالت دولت يا دبيرخانه 
كارگروه تنظيم بازار در طرح مذكور به صورت خاص مورد تأييد نبوده و اساساً 
هر واحد توليدي با رعايت ضوابط يادشده مي تواند بر اساس اعتبار برند و نوع 
خدمات ويژه اي كه به واسطه اطالع رساني كامل در اختيار مصرف كننده قرار 

مي دهد، نسبت به پيش فروش محصوالت خود اقدام كند.

»گاو بازي« ترامپ با عربستان
 هرگونه تحريم و تهديد واشنگتن و رياض، اقتصاد 2 كشور را متأثر مي  كند

ترامپ همچنان به فكر دوشيدن گاو سعودي است

وحید  حاجی پور
   گزارش یک
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طب��ق اع��الم     انرژی
ج�دي�د شركت 
ملي پخش ف�رآورده هاي نفتي، مبل�غ تخلف 
نفت�ي در پرون�ده بخ�ش بانك�رينگ اس�تان 
بوشه�ر ۵2 ميلي�ارد ريال برآورد ش�ده است. 
به گزارش »تس��نيم«، اول مهرماه سال جاري 
خبري مبني بر متواري ش��دن مسئول فروش 
فرآورده ه��اي نفتي به كش��تي ها )بانكرينگ( 
در منطقه بوش��هر با اختالس چند ده ميليارد 

توماني در برخي رسانه ها منتشر شد. 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
اطالعيه جدي��د در اين خص��وص صادر كرد 
كه متن آن بدين شرح اس��ت: »متهم اصلي 
تحت تعقيب اين پرونده بامداد روز گذش��ته 
22 مهر ماه در داخل كشور با تالش نيروهاي 

جان برك��ف امنيت��ي و انتظام��ي در داخ��ل 
 كشور دس��تگير و تحويل مراجع قضايي شد. 
همچنين به نقل از دادستان عمومي و انقالب 
شهرس��تان بوش��هر همزمان دو متهم ديگر 
تحت تعقيب مربوط به اين پرونده، با همكاري 
اداره كل اطالعات استان بوشهر در اين شهر 
دستگير و بازداشت شدند. اين پرونده تخلف 
مالي، هش��ت متهم دارد ك��ه همگي در حال 
حاضر دستگير ش��ده اند و اكنون هيچ متهم 
متواري در اي��ن پرونده وجود ن��دارد، بر اين 
اس��اس اخبار مربوط به فرار مته��م اصلي به 
كش��ور گرجس��تان كه در برخي از رسانه ها 
منتش��ر ش��ده بود، تكذيب مي ش��ود. طبق 
بررسي هاي انجام شده مبلغ اين تخلف مالي 

52 ميليارد ريال اعالم شده است«.

جزئيات جديد از اختالس نفتي در جنوب كشور


