ها
به مذاکره ،پس از اعمال تحريم 
تن نخواهيم داد!

ورزشــي

رستگار نمی شوند مردمى که خشنودى مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند .امام حسین

(ع)
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صفحه2

چرا کابینه ناتوان ترمیم نمیشود؟

ربط دادن مشکالت اقتصادي
کشور به«»FATF
کاري غلط است

عضو کميســيون اقتصــادي مجلس گفت:
ربط دادن شرايط موجود و مشکالت صحنه
اقتصادي کشــور به موضــوع  FATFيک
ارتباط غلط و بيمنطق است.علياکبر کريمي
با اشاره به تالش برخي از...
صفحه2

تاثیر داروهاي
ايراني سرطان مشابه
خارجی است

صفحه5

رئيس سازمان انرژي اتميايران:

در صورت خروج از برجام،
برنامههستهايسرعتميگيرد
صفحه2

حاجیبابایی:شرکاي
انتخاباتي اجازه ترميم
کابينه را نميدهند

رئيس فراکســيون نمايندگان واليي درباره دولت
معتقد است که شــرکاي انتخاباتي حسن روحاني
اجــازه ترميم کابينه و تحــرک آن را نميدهند.به
اعتقــاد حاجيبابايي ،مجلس ،قرباني برجام و رفتار
دولت شــده و اين روزها هم دارد قرباني وضعيت
اقتصادي کشور ميشــود.حميدرضا حاجي بابايي
در گفتگو با مهر ،گفت :شــرکاي انتخاباتي رئيس

قاچاق بنزين به ۲۰ميليون ليتر در روز رسيد

صفحه6

عدم استقبال از طرح کارورزي ويژه
بکارگيريدانشآموختگاندانشگاهي

سايه رکود بر طرح اشتغال
فارغالتحصيالن
صفحه3

جمهور اجازه ترميم کابينه را نميدهند ،زيرا عموها
و بابابزرگهاي دولت در اطــراف روحاني فراوان
هستند و ســهم دارند.وي خاطرنشان کرد :دولت
آقــاي روحاني ميخواهد هم خودش باشــد و هم
نميتواند خودش باشــد! به هر دليلــي اين اتفاق
نميافتد.يکســري ژنرال وجــود دارد که اينها به
راحتي نه ميخواهند در...
صفحه2

کارت سوخت احیا شود

انقالب ما با عاشورا
پيروز شد

عضــو اتحاديــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز و
پتروشــيميايران از قاچاق روزانه دســت کم ۲۰
ميليون ليتر بنزين به کشــورهاي همســايه خبر
داد و گفــت :بهترين گزينــه در حال حاضر براي
مبارزه با قاچاق ســوخت احياي سامانه هوشمند

و کارت سوخت است.حســن خسروجردي افزود:
متاسفانه هميشه کشــور با قاچاق سوخت مواجه
بوده براي اينکه قيمت ايــن فرآوردهها در داخل
نســبت به همســايگان و ديگر کشورهاي جهان
پائين تر است.وي همچنين اظهار داشت :متاسفانه
با افزايش قيمت دالر قاچاق بنزين به کشورهاي
همسايه از سود بيشتري نسبت به گذشته برخوردار
بــوده و به هميــن دليل بخشــي از آمار مصرف
سوخت در داخل بوي قاچاق ميدهد.عضو اتحاديه
صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشــيميايران گفت:
طبق آمارها در حــال حاضر مصرف روزانه بنزين
در کشــور  100ميليون ليتر است حال سوالي که
مطرح ميشود اينکه...
صفحه3

خیانتکاران همچنان به فکر فروش ارز با نرخ بازار آزاد

مماشات دولت با پتروشیمیها ادامه دارد

آمار میگوید حدود  ۱۷میلیارد یورو محصوالت فوالدی و عمدتا پتروشــیمی
از فروردین ماه تاکنون صادر شــده اما تنهــا ۴میلیارد یورو از آن برای تامین
مالی واردات رســمی کشور در سامانه نیما عرضه شده است.به گزارش مهر،
مماشات دولت با پتروشیمیها در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان به چرخه
اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد.همین پنج ماه گذشته (از زمان یکسان سازی
نــرخ ارز تاکنون) زمان خوبی بود تا دولت بتواند میزان اقتدار خود در برخورد
با شرکتهایی را بسنجد که حاضر نیستند برای تامین منافع ملی ،ارز حاصل
از فــروش محصوالت خود را که با انــرژی ارزانقیمتی که پول آن از جیب
تک تک مردم ایران خارج میشــود ،به کشور برگردانند و زمینهساز آرامش
در زندگی مردم شوند.شــرکتهایی که هر زمانی صحبت از واقعی شــدن
نرخ خوراک آنها به میان میآید ،دادشــان به هوا میرود و مدعی هستند که
تنها مزیت تولیدشــان ،نرخهای ارزان قیمت و ریالی خوراک است که البته با
نرخ یارانهای دریافت میکنند.حال آنها با هیچ روش ،دســتورالعمل ،آییننامه
و تهدیدی از ســوی دولت و نهادهای نظارتی ســر تعظیم فرود نمیآورند،
همچنان به روش خود مبنی بر فروشهای غیرمتعارف و غیرقانونی ارز حاصل
از صادراتشان ادامه میدهند و به امید اینکه دولت را در پیگیری برای دریافت
ارزشان خسته کرده و از پا بیندازند ،همچنان پیش میروند.
خیانتکاران همچنان به فکر فروش ارز با نرخ بازار آزاد

خیانتکارانی که داد رییس جمهور را هم درآوردند؛ حســن روحانی شنبه ۱۷
شهریور در جشنواره شهید رجایی گفت صادرکنندگان حتی دولتی و خصولتی
که ارز حاصل از صادرات را دیرتر به ســامانه نیما تحویل می دهند ،به کشور
خیانت می کنند.خیانتکارانی که تامین کننده اصلی ارز برای خروج ســرمایه
از کشــور ،بازار قاچاق ارز ،جهت دهی به قیمت در بازار ،تبانی با صرافی ها و
بســیاری دیگر از جریانات مخل اقتصاد کشور هستند.اما به نظر میرسد که
این خیانت به دلیل مماشات دولت با آنها شکل گرفته و متاسفانه دولت هنوز
مکانیزم موثری برای ملزم کردن آنها به بازگرداندن ارز صادراتی شان در نظر
نگرفته است.رییس جمهور در جشنواره شهیدرجایی حتی ترجیح داد رقمی که
پتروشــیمیها در طی  ۵ماه ارز به کشور آوردهاند را اعالم نکند و به صورت
گذرا فقط با یک لحن مالیم ،وضعیت نابسامان بازگشت ارز حاصل از صادرات
را گوشــزد کرد؛ بنابراین مشخص است که هنوز هم دولت برنامه عملیاتی و
جدی برای مبارزه با آن دســته از شرکتهایی که ارز حاصل از صادرات خود
را در الگوهای کالن به بازار عرضه نمیکنند و همچنان عرضه قطرهچکانی
را در دستور کار خود قرار دادهاند ،ندارد.رییس جمهور به صراحت اعالم کرد:
امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد که بخشــی از آن به خاطر فشــار آمریکا
و خارجی اســت؛ اما به عنوان رئیس دولت اعالم می کنم که بخشی از این
التهاب منشأ داخلی دارد؛ این در حالی است که صادرکننده دولتی و خصولتی،
ارزی را که باید در اختیار ســامانه نیما قرار دهند با تأخیر  ۴۸ســاعته انجام
می دهند و این کار خیانت به کشــور است.وی اظهار کرد :مجموع صادرات

شفافيت حلقه مفقوده
نظام اداري در مبارزه با فساد
ابراهيم عباسي نسب

روزنامهصبحايران

رانتخواریها و سودجوییها
عامل اتفاقات اخیر

یادداشت

غیرنفتی کشورمان ،حدود ۴۰میلیارد دالر است که امروز پس از گذشت  ۶ماه
از ســال باید  ۲۰میلیارد دالر آن به بانک مرکزی و سامانه ارزی وارد میشد
اما چه کسی مسئول اســت؟ آیا میخواهیم این را هم گردن آمریکا و رژیم
صهیونیستی بیندازیم؟سخنان روحانی در حالی است که اگر حتی فرض را هم
بر این بگذاریم که پتروشیمیها ،ارز خود را با  ۴۸ساعت تاخیر به سامانه نیما
عرضه میکنند ،تا حاال باید  ۲۰میلیارد دالری پس از گذشــت شــش ماه از
سوی پتروشیمیها در سامانه نیما تزریق میشد ،اما از  ۲۲فروردین ماه تا ۱۸
شهریورماه امسال تنها  ۳میلیارد و  ۳۶۵میلیون یورو ارز صادرات پتروشیمی ها
و فوالدی ها در سامانه نیما جهت تامین مالی واردات کشور عرضه شده است؛
یعنی چیزی حدود  ۵میلیارد دالر.که این رقم با  ۲۰میلیارد دالر صادراتی که
این شرکتها در این مدت داشته اند ،فاصله زیادی دارد.کارشناسان می گویند
که بخش عمده ای از التهاب بازار ارز ناشی از بازارسازی شرکتهایی است که
ارز در حجم کالن در دست دارند و با قیمت بازی می کنند.

سرلشکر باقري:عراق و اقليم کردستان بايد تروريستها را تحويل ايران دهند

تکرار برخورد درصورت
ادامه ناامني

صفحه2
صفحه2

از دوره قاجار که سيســتم اداري با
شــمايل تقريبي امروزي و با اقتباس
از نظام اداري غرب ،وارد ايران شــد،
فــراز و فرود زيــادي را تجربه کرده
اســت.ورود به ســازمانهاي دولتي
مترادف با رســيدن به ثــروت و رفاه
بوده است تا انجام خدمات عمومييا
توســعه اقتصادي اجتماعي کشور!از
اين رو مقامات ،شاهزادگان و خوانين؛
ادارات دولتي را در اختيار داشــته اند.
رشــوه خواري و برداشــت از منابع
عموميبه نفع شــخصي از رفتارهاي
رايج در سيســتم اداري کشــور بوده
اســت که مقامات و رجال دربار براي
تصاحب بيشتر بر سر رقابت بودند.با
ورود بوروکراسي جديد در نظام اداري
ايران و مدرنيزه شــدن دولت ،پس از
قاجار؛ تحول جديدي در ســاختارها
به تبعيت از نظام بوروکراســي غربي
ايجاد شــد.به سبب ساختار جديد که
نيازمند حضور افراد فن ساالر و آشنا
به امور ديوانساالري بود و از طرفي با
حذف شدن شاهزادگان (به طور مثال
فتحعلي شــاه  265پســر داشت که
هرکدام مدعي قدرت و ميراث قدرت
بودند) ،از حجم فســاد کاسته شد اما
از بيــن نرفت.گذشــت زمان و نفتي
شــدن اقتصاد و افزايش درآمدهاي
نفتــي در دهه  40و به ويــژه ، 50
متعاقب ًا فساد اداري ايران را با سرعت
بيشتري گسترش داد.همين افزايش
درآمدهاي يکباره و تزريق نامناسب
آن به اقتصاد ،به تشديد سريع فاصله
طبقاتي انجاميد که ميتوان آن را به
عنوان يکي از عوامل سرعت گيري
وقوع انقالب برشــمرد.دهه  60متاثر
از انقالب ،فضاي مســتولي شــده
فرهنــگ انقالبي بر کشــور و دفاع
مقدس هشت ساله ،زمينه بروز فساد
اداري را به طور محسوســي کاهش
داد.اما تغييــر وضعيت اقتصادي پس
از جنــگ تحميلي و حضور و دخالت
تمام عيار دولت در اقتصاد براي تغيير
چهره اقتصاد و توسعه کشور ،عليرغم
اينکه ثمرات خوبي هم در پي داشت
و روحيــه اميد را در مــردم دميد اما
ديري نپاييد که دولتي شدن اقتصاد،
رانتهاي جديدي را در سيستم اداري
ايجاد کرد...
ادامه در صفحه آخر

مهندس قنواتی مدال زرین مدیر جهادی روابط عمومی
در حوزه مسئولیت اجتماعی  را دریافت کرد

روشهای بازارسازی در بازار ارز

آنگونه که در برخی گزارشهای دســتگاه های نظارتی آمده است و فعاالن
بازار ارز میگویند ،برخی شرکت ها روشهای متفاوتی را برای فروش خارج
از قانــون ارز حاصل از صادرات خود در نظر میگیرند که دامنه آن از فروش
و بازارســازی در بازار آزاد و تالش برای باال بردن نرخها تا تامین مالی برای
خروج ســرمایه و تبانی با برخی از صرافیها در دورانی که نرخ ارز در بازار رو
به افزایش گذاشــته بود ،کشیده میشود ،در این میان اگرچه این ادعاها هنوز
تائید رسمی از سوی قوه قضاییه به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات
بازار ارز ندارد ،اما به هر حال عدم تزریق ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها،
هر روز شــائبههای مرتبط با تخلفات آنهــا را پررنگتر میکند.در این میان
البته برخی شــائبهها نیز از تامین مالی قاچــاق کاال با ارز حاصل از صادرات
رسمی حکایت دارد؛ ضمن اینکه تامین مالی برای خروج سرمایه از کشور هم
موضوعی است که نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد.
بزنگاه تاریخی اقتصاد ایران و فرصتهایی که تکرار نمی شود

اکنون بزنگاه تاریخی اقتصاد ایران اســت.به این معنا که دولت باید یک بار
برای همیشــه یا پرونده ارائه خوراک ارزان با نرخ تســعیر ریالی را برای آنها
ببنــدد و خوراک را به صورت ارزی و با نرخ بازار ثانویه به آنها بفروشــد و از
این طریق برای خود درآمد ارزی کســب کند؛ یا اینکه با مکانیزمهایی که در
اختیار دارد ،به صورت قوی و بدون اغماض با مدیران عامل و اعضای هیات
مدیره شرکتهای متخلف برخورد کرده و راه چنین تخلفاتی را سد نماید.نکته
حائز اهمیت در این میان ،مشخص نبودن دخل و خرج برخی از شرکتهای
پتروشیمی و در الگوی کلیتر دولت در حوزه ارزی است؛ به این معنا که برخی
از صنایع از رانتهای بزرگ و عظیمی در داخل اســتفاده کرده ،کاال تولید و
صــادر کرده و ارز حاصل از صادرات خود را هم به نحوی که خود میخواهند
اســتفاده میکنند؛ پس باید یک بار برای همیشه پرونده راه های فرار ارزی
شرکتهای پتروشیمی را مختومه اعالم کرد و مکانیزم دقیقی را به کار بست
که بتوان به راحتی ،ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی را ردیابی نمود.نیما
ســامانهای است که قدرت رصد دخل و خرج ارزی را به دولت میدهد ،البته
بایــد با اصالحاتی ،تقویت گردد که در نهایت بتوان از آن به عنوان یک ابزار
کارآمدتر بهره جست؛ به خصوص اینکه اکنون با وجود سامانه نیما است که
مشخص شده است پتروشیمیها تنها  ۳.۵میلیارد یورو از  ۱۷میلیارد یورو ارز
حاصل از صادرات پتروشیمی را برای تامین مالی واردات رسمی عرضه کرده
اند.اکنون موعد تاریخی اســت که بانک مرکزی و دولت وارد عمل شده و در
نهایت پتروشــیمیهای دولتی و خصولتی را وادار به همکاری بیشتر با نظام
ارزی کشــور کرده و التهابات کنونــی ارزی را با افزایش عرضه ارز و تعمیق
بازار ثانویه ،آرام کنند.

در ششمین همایش حرفه ای گرایی در روابط عمومی ،از مهندس عزیز
قنواتی مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان ،با اهدای مدال زرین
مدیر جهادی روابط عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی تجلیل شد.
ششــمین همایش حرفه ای گرایی در روابط عمومی  ۱۷شــهریور با
حضور دکتر محمد ســلطانی فر معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
سید غالمرضا کاظمی دینان رئیس شورای سیاست گذاری هفته روابط
عمومی ایران ،دکتر باقر ساروخانی ،دکتر امیر عباس تقی پور ،و جمعی

از اساتید و کارشناســان روابط عمومی در هتل المپیک تهران برگزار
شد .در این مراسم ،با پخش کلیپی از فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی،
و اقتصادی شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال حمایت از کاالی
ایرانــی ،مدال زرین مدیر جهادی روابط عمومی در حوزه مســئولیت
اجتماعی به مهندس عزیز قنواتی ،مدیر عامل شرکت فوالد امیرکبیر
کاشان ،توسط دکتر محمد سلطانی فر ،دکتر کاظمی دینان ،دکتر باقر
ساروخانی ،دکتر امیرعباس تقی پور  ،امیر شوقی بنام ،اهدا گردید.

