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بازداشت  ۱۲نفر
از کارکنان قوه
قضاییه به اتهام
گرفتن رشوه

رئیس مرکز حفاظت و اطالعات
قوه قضاییه خبر داد که در ما ههای
اخیر  ۱۲نفر از کارکنان دستگاه
قضا در بخشهای مختلف به اتهام
ارتشاء دستگیر و همچنین ۱۸
نفر از وکالیی که در بخشهای
مختلف قضایی برای اعمال نفوذ
در پروند هها با پرداخت رشوه تالش
میکردند بازداشت شدند.
حجت االسالم عبداللهی در
نشست شورای عالی قضایی از اقدامات
صورت گرفته برای مقابله با تخلفات
کارکنان و مرتبطین با دستگاه قضا
از جمله وکالی رسمی دادگستری
گزارشی ارائه کرد و گفت :در ماههای
اخیر  ۱۲نفر از کارکنان دستگاه قضا
در بخشهای مختلف به اتهام ارتشاء
دستگیر شدهاند.
وی ادامه داد :همچنین  ۱۸نفر
از وکالیی که در بخشهای مختلف
قضایی برای اعمال نفوذ در پروندهها
با پرداخت رشوه تالش میکردند
بازداشت شدند و در همین زمینه یک
کارچاقکن حرفهای که به صورت علنی
در مقابل یکی از مجموعههای قضایی
فعالیت داشت ،دستگیر شد.
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نيمي از متقاضيان حذف ميشوند
هرچند متقاضيان واجد شرايط تمايل چنداني به پرداخت پول براي مسکن ملي نشان نمي دهند
بازار خريد و فروش امتياز اين واحدها البته به شکل زيرپوستي و غيرقانوني داغ است
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حذف لبنيات از سفره
اقشار کم درآمد
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صنعتپتروشيمي
در مسير دور زدن
خام فروشي

طبق برآوردهاي صورت گرفته
درآمد ارزي پتروشيمي ايران تا سال
آينده به رقم بيسابقه  25ميليارد دالر
مي رسد که اين مقدار درآمدزايي از
صنعت پتروشيمي مصداق دوري از
خامفروشي است ،عالوه بر اين توليدات
صنعت پتروشيمي با هدف ممانعت
از آيندهفروشي و خامفروشي ،طي
جهشهاي دوم و سوم به مقدار 100
ميليون تن ميرسد ،رقم  25ميليارد دالر
يادشده نيز در پنج سال آينده ،به 34
ميليارد دالر خواهد رسيد.در سال 1398
حجم معامالت محصوالت پتروشيمي
بورس کاال در حدود  4.6ميليون و با
ارزش تقريباً  43هزار ميليارد تومان بود.
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شفافیت و استمرار نظارت
راهکار حل مشکالت است
وزير صنعت معدن و تجارت؛

شفافیت موضوع مهمی است که در
همه ارکان اقتصاد کشور گم شده است
اگر شفافیت در هر اقتصادی و در بخش
های مختلف حاکم باشد بسیاری از اموری
که اینک برای ما دغدغه است حل می
شود .عدم نهادینه سازی شفافیت است
که معضالت مختلفی را به دنبال خود می
آورد چرا که همه گرفتاری ها و چالش
های اقتصادی ما ناشی از عدم شفافیتی
است که درارکان و بخش های مختلف
اقتصادی کشور حاکم شده است.
یکی از موارد شفاف در مسائل
اقتصادی مبادالت شفاف و استفاده از
چک است .در صورتی که شفافیت در کار
باشد استفاده از ابزارهای مختلف هیچ
مشکلی ایجاد نمی کند ،در حالی که
متاسفانه مبادالت ما در حوزه داخل و
خارج شفاف نیست .زمانی می توان گفت
بخش های مختلف اقتصاد ما کار شفاف
می کند که نظارت مستمر بر آن باشد
چرا که شفافیت یعنی نظارت مستمر
واین نظارت مستمر شامل تراکنش های
بانکی می شود.
زمانی که شفافیت و نظارت مستمر
وجود داشته باشد تراکنش های بانکی
نامعتبر و کسانی که از چک اصوال سوء
استفاده می کنند و تعهدی به انجام کاری
که متضمن آن شده اند ندارند از فعالیت
های بانکی کنار گذاشته می شوند.
اگر به صورت دائمی و شفاف بر
تراکنش های بانکی نظارت مستمر وجود
داشه باشد فرد معتبر از غیر معتبر ،سالم
از ناسالم  ،معالمه حرام از حالل  ،فاسد
از غیر فاسد ،رانت از غیر رانت مشخص و
تمیز داده می شود در اینجاست که متوجه
اهمیت نظارت و مانیتورینگ بر حساب
های بانکی اشخاص می شویم.
وقتی افراد تعهدی به چکی که در
قبال فرد یا مجموعه دیگری می کشند
ندارند و برای پاس کردن چک خود تالش
و زحمتی به خود نمی دهند یا اصوال به
کشیدن چک های بی محل عادت کرده
اند قطعا برای دیگران و تبادالت تجاری
ایجاد مشکل می کنند ،لذا در سراسر دنیا
خدمات بانکی از این دسته افراد سلب می
شود و برای آنها دسته چک صادر نمی
شود و قطعا حساب هایشان به مشکالتی
اساسی برمی خورد ،ضمن اینکه تمام
مبادالت بانکی آنها بعد از احراز تخلف با
مشکل رو به رومی شود.
اقدامات بازدارنده و برخوردها با
کسانی که چک های بی محل می کشند
در سال ها و ماه های اخیر روند خوبی
است که آغاز شده است .به هر حال
نظام بانکی به افراد تا یک حد مشخص
برای بد حسابی وعدم تعهد به قول و
وعده خود زمان می دهد یعنی با یک
بار کشیدن چک بالمحل خدمات بانکی
سلب نمی شود اما تداوم چنین روندی
موجب عدم اعتماد نظام بانکی به فرد
دارای حساب و عدم ارائه خدمات بانکی
به وی می شود.

وزارت بهداشت
گرفتار حاشیه
نشود

ايجادافزايشظرفيتبرايثبتناممسکنملي؛

سرمقاله

مجید رضا حریری
رئیساتاقبازرگانیایرانوچین

رییس قوه قضاییه:

مجوزهاي معادن غير فعال را
باطل ميکنيم
3

خريداران مراقب خودروهاي رهني باشند؛

بازار داغ دالالن
در نبود نمايشگاه ها
8

اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛

رفع تحریم ها و سرمایه گذاری خارجی شاه کلید توسعه صادراتی ایران است

ایران به لحاظ اقتصادی هر چند در سال های اخیر به دلیل
تحریم ها با مشکالت عدیده ای مواجه شده است اما ظرفیت ها و
توانمندی های اقتصادی قابل توجهی دارد که اگر از آن به درستی
استفاده شود ایران می تواند به قطب صادراتی در منطقه تبدیل
شود .از جمله موضوعات مهمی که ایران در آن به نقطه قابل توجهی
رسیده ساخت لوازم خانگی و اقالم و اقسام کاالهایی مثل لباس و
کیف و کفش و محصوالت دانش بنیان است که با سرمایه گذاری
داخلی و خارجی و تسهیل فضای کسب و کار می توان عالوه بر
افزایش تولید به صادرات کشور شکل و شمایل جدیدی داد .اما برای
تسهیل و افزایش صادرات چه اقدامات اولیه ای باید صورت بگیرد؟
مسائلی مثل تحریم ها یا سرمایه گذاری خارجی درآن چقدر تاثیر
گذار است را با مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه
تربیت مدرس در میان گذاشتیم که توضیحات استاد اقتصاد را در
این موضوع با هم می خوانیم.
عضو هيئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت  :برای اینکه هر
چه بهتر بتوانیم به کشورهای منطقه کاال صادر کنیم حتما باید این
موضوع را به خوبی ارزیابی کنیم که ما در داخل چه ظرفیت هایی
داریم و کشورهای منطقه چه نیازهایی دارند ،به عبارتی باید فن و
مهارت خوب بازاریابی کردن را برای تولید و تجارت و روابط اقتصادی
بلد باشیم تا در این مسیر ،تولید و صادرات ما تقویت شود.
با توجه به سخنان اخیر آقای روحانی درخصوص
توانمندی ایران برای افزایش صادرات کاال به کشورهای
منطقه ،گفته رئیس جمهور را چگونه ارزیابی می کنید و چقدر
با واقعیت اقتصادی ما همخوانی دارد؟
رئیس جمهور در اجالس سران همکاری های شانگهای به این
نکته اشاره کرد که ایران قادر به تامین بسیاری از نیازهای منطقه
است این صحبت با توجه به ظرفیت های طبیعی و نیروی متخصص
انسانی کشور بسیار درست است بنابراین ایران توانایی تامین بخش
قابل توجهی از نیازهای منطقه را دارد .خوشبختانه در داخل کشور
ظرفیت های تولیدی خوبی داریم که در حال حاضر به علت برخی
شرایط مثل نبودن تقاضا و تحریم ،فرسودگی ماشین آالت صنعتی و
تعطیلی کارخانجات و بیکاری نیروی انسانی و کارگران این ظرفیت
به خوبی استفاده نمی شود .به هر حال کشور ما از نیروی انسانی
متخصص به قدر کافی برخورد است اما به دلیل تحریم ها و وضعیت
اقتصادی جهان بعد از کرونا چون تقاضا کاهش یافته و ما در فشار

تحریمی هستیم تا کنون به خوبی نتوانستیم کاال تولید و هم صادرات
کنیم .اگر برخی از محدویت ها و موانع برداشته شود می توانیم با
گسترش تولید و آماده سازی ظرفیت های خوب داخلی بخش زیادی
از نیازهای کشورهای اطراف خود را تامین کنیم.
برای تسهیل صادرات ایران به منطقه و حتی فرامنطقه
چه پیش نیازهایی باید اندیشیده شود؟
برای اینکه هر چه بهتر بتوانیم به کشورهای منطقه کاال صادر کنیم
حتما باید این موضوع را به خوبی ارزیابی کنیم که ما در داخل چه
ظرفیت هایی داریم و کشورهای منطقه چه نیازهایی دارند ،به عبارتی
باید فن و مهارت خوب بازاریابی کردن را برای تولید و تجارت و روابط
اقتصادی بلد باشیم تا در این مسیر ،تولید و صادرات ما تقویت شود .به هر
حال کنار گذاشته شدن مانع مهمی مثل تحریم دراین موضوع بسیار
مهم است بهگونهای که بخش قابل توجهی از مشکالت صادرات و
تولید کشور نشات گرفته از شرایط تحریمی کنونی کشور است .البته
دیدیم با افزایش تحريم ها تولید کاال افزایش یافت و کاالی تولیدی
در کشور زیاد شد به این دلیل که در سطح خارجی تقاضای چندانی
برای این موضوع نبود ،بنابراین اگر از طرف خارج تقاضای خوبی برای
این تولیدات فراهم شود به سرعت می تواند جایگزین از دست رفتگی
های قبلی شود و کمک شایان توجهی به تولید و صادرات کشور
باشد .ببینید مساله این است که اگر از تولید حمایت شود خیلی
از بنگاه ها و واحدهای تولیدی و اقتصادي ما برای افزایش تولید به
شدت آمادگی دارند حتی خیلی از فعالیتهای اقتصادی کشور قب ً
ال
برای فضای بزرگتری طراحی شده مثل تجارت و صادرات به منطقه
اما تحریمها مانع بزرگی بر سر راه این موضوع شد.

سرمایه گذاری برای توسعه تولید و صادرات کشور تا چه
حد یک گزینه مطلوب است؟
به اضافه اینکه اگر بتوانیم یک محدودیت را از سر راه برداریم
محدودیت سرمایهگذاری در صنایع و فعالیتهای اقتصادی را ،اگر
این محدودیت ها برداشته شود کمک بسیار بزرگی برای تولید و
افزایش صادرات است .گسترش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد
ایران و اقتصاد جهانی یک امر ضروری برای توسعه اقتصادی به
شمار می رود ،از این نظر برای توسعه صادرات باید با کشورهایی
که شرایط اقتصادی خوبی دارند ارتباط اقتصادی برقرار کنیم تا
در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند شبیه به انعقاد قرار داد با
چین .تسهیل سرمایه گذاری اقتصادی در شرایطی انجام می شود
که اصوال اقتصاد کشور تحریم نباشد .بنده براین باورم افرادی که
اقتصاد را به خوبی درک نمی کنند با تقویت روابط با کشورهای
خارجی مخالفت میکنند ،این دسته افراد یا به ضرورت این موضوع
آگاه نیستند و یا خدای نکرده با منفعت عمومی دشمنی می کنند در
حالی که مهمترین اهرم کمک کننده رشد و توسعه صادرات ایران
مساله سرمایه گذاری است .برای رشد و توسعه اقتصادی با توجه
به اینکه در داخل محدودیت سرمایه گذاری هستیم حتما نیازمند
سرمایهگذاری خارجی هستیم.
مزیت صادرات کاالی ایرانی نسبت به کاالی غربی به
کشورهای منطقه چیست؟
قطعا تولیدات ایران قابلیت رقابت دربازارهای منطقه را دارد .از
سوی دیگر با نرخ ارز کنونی از نظر قیمتی رقیبی نداریم مثال اگر
کاالیی دردنیا 100هزار تومان به فروش می رسد کاالی ساخت ایران
با  30هزار تومان قابل فروش است ،هر چند ممکن است کیفیت
تولیدات ما به نسبت اروپا پایین تر باشد اما تفاوت قیمت کاالی
ساخته شده ایران و اروپا قابل مقایسه نیست .امروز بسیاری از کاالها
مثل لوازم خانگی مثل یخچال فریزر و ...ایرانی را با  ۱۵میلیون تومان
هم میتوان خرید در حالی که هیچ یخچال فریزر خارجی کمتر از
 ۷۰میلیون تومان به فروش نمی رس ،بنابراین کاالی ایرانی به لحاظ
قیمت بسیار مزیت دارد .بی تردید در صورت برطرف شدن موانع به
سرعت می توانیم رشد اقتصادی را باال ببریم بنابراین برای تحقق
این موضوع نیازمند سیاست گذاری های درست دولت و حاکمیت
هستیم تا زمینه را برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی و افزایش
تولید در ایران هموار کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور :تخریب آلونک در بندرعباس غیرقانونی بود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور توضیحاتی را پیرامون افزایش
قیمت مرغ و تخریب یک آلونک در بندرعباس ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور
در جلسه شورای عالی مسئوالن قضائی با اشاره به دستور رئیس
قوه قضائیه مبنی بر ایجاد واحد واکنش سریع در بخشهای مختلف
نظارتی و قضائی دستگاه قضا برای رسیدگی به موضوعاتی که بهدلیل
برخی حساسیتهای اجتماعی باید با فوریت پیگیری شوند ،اظهار
داشت :در موضوع تخریب آلونک در بندرعباس ،اداره کل بازرسی
استان به صورت شبانه شهردار و  ۱۳نفر از افراد دخیل و مرتبط با
این موضوع را دعوت کرد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
حجت االسالم درویشیان خاطر نشان کرد :در جریان بررسی
این موضوع مشخص شد که اقدام صورت گرفته از سوی مأموران
شهرداری برای تخریب این آلونک ،هیچیک از تشریفات قانونی نظیر
کسب مجوز مقام قضائی یا حضور نیروی انتظامی را طی نکرده که
این کار واجد وصف کیفری تشخیص داده شده و برخورد قانونی با
مقصران حادثه در دستور کار قرار گرفته است.

یادداشت
مرغ  34هزار تومانی
سیمرغ است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به افزایش قیمت مرغ
از  ۲۳به  ۳۵هزار تومان در روزهای اخیر ،اعالم کرد :از ابتدای سال
چندین گزارش هشدار به بخشهای مربوطه ارائه شده و راهکارهای
کارشناسی کنترل و کاهش قیمت مرغ نیز در این گزارشها به
مسئوالن مربوطه پیشنهاد شده است.
حجت االسالم درویشیان افزود :یکی از علل این افزایش قیمت
کمبود نهادهها بود که مقدار قابل توجهی از آن در گمرک رسوب
کرده بود که هفته گذشته با پیگیریها ترخیص شد .عدم افزایش
قیمت جوجه یک روزه با وجود افزایش قیمت مرغ نیز عم ً
ال تولید
این محصول را به شدت کاهش داده که همین مسأله موجب افزایش
قیمت شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از
سخنانش با اشاره به تکلیف قانون برنامه برای تعیین تعرفه خدمات
دندانپزشکی بخشهای غیردولتی و خصوصی اعالم کرد :عدم اجرای
بند الف احکام دائمی برنامه به عنوان یک ترکفعل مورد پیگیری
قرار گرفت و با اقدامات این سازمان شورای عالی بیمه سالمت در

وزارت بهداشت در تاریخ چهاردهم مرداد ماه اقدام به تصویب تعرفه
مذکور کرده که هیأت وزیران  ۲۵آبان آن را تأیید و اول آذر ماه برای
اجرا ابالغ کرده است.
حجت االسالم درویشیان خاطر نشان کرد که تعیین این تعرفه،
نتیجه بسیار مهمی برای تسهیل درمان دندان افراد کم درآمد خواهد
داشت.
وی در ادامه از بررسی «ادعای آزمایش برخی داروهای
وارداتی بر روی  ۳هزار نفر از مبتالیان به کرونا در کشور» خبر
داد و گفت :بر اساس بررسیهای صورت گرفته از سوی سازمان
بازرسی در یک طرح تحقیقاتی با نظارت سازمان بهداشت جهانی
 ۳۰کشور با بیش از  ۱۱هزار بیمار کرونایی مورد مطالعه قرار
گرفتهاند که تحقیق درباره حضور ایران در بین این کشورها،
نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان بهداشت جهانی و رعایت یا
عدم رعایت اصول اخالق پزشکی از جمله اطالع بیمار در هنگام
تحقیقات ،نحوه دریافت و هزینهکرد اعتبارات احتمالی مربوط به
طرح و شفافیت آن در دستور کار قرار دارد.

مصطفی داننده

روزنامهنگار

فیلم صف ایستادن مردم برای خرید
مرغ دولتی  18هزار و  500تومانی در
روزهایی که کشور در تعطیالت فراگیر
کرونایی قرار دارد در شبکههای اجتماعی در
حال دست به دست شدن است.
این صف در عصر کرونا حکایت وضع
بد اقتصادی جامعه است .خیلی از آدمها
میدانند ممکن است در صف مرغ دولتی
کرونا بگیرند اما چار ه ندارند .مرغ در بازار 34
هزار تومان است .فرق مرغ دولتی با آزاد در
هر کیلو حدود  16هزار تومان است.
دیگر خودمانیم ،غریبه که بینمان
نیست ،مردم ندارند .تورم کار را به جایی
رسانده که ساده ترین غذاها که خیلیها در
سالهای نه چندان دور با گالیه از مادر یا
همسر آن را میخورند و میگفتند «این چیه
پختی؟» حاال الکچری شدهاند.
حضرات؛ مرغ  34هزار تومانی سیمرغ
است
واقعا با حقوق دو ،سه میلیونی چه
میشود کرد؟ با یک سبد خرید کوچک،
نصف حقوق یک کارمند و یا کارگر میرود.
االن بخشی از خانوادههای ایرانی،
لبنیات را از سبد خریدهای خود حذف
کردهاند .لبنیاتی که هر روز مردم یک قیمت
بر روی آن میبییند .اغراق نیست که بگوییم
در ایران لبنیات طالی سفید است.
فکر میکنم جایزه نوبل اقتصادی را باید
به حقوق بگیر ایرانی داد .واقعا گاهی قابل
درک نیست که یک سرپرست خانواده چگونه
یک ماه را به پایان میرساند و سعی میکند
قند در دل خانوادهاش آب نشود.
همین االن گوشت به جایی رسیدهاست
که برخی از خانوادهها آن را سهمیه بندی
کردهاند .مصرف گوشت قرمز خود را به
هفتهای یک بار رساندهاند.
بله ،مردم صف مرغ میایستند تا
شرمنده خانواده خود نشوند .حاال که
نمیتوانند گوشت قرمز بخورند حداقل از مرغ
محروم نشوند.
در این میان متاسفانه ،کرونا و نابسامانی
اقتصادی به رشد بیکاری کمک کرده است.
سرپرست خانواده به هر دلیلی بیکار است و وای
به زندگی آن خانواده در عصر گرانی و کرونا.
میشود گفت که دیگر با ارزانی
خداحافظی کردهایم .گوجه و خیار در برابر
میوههای سینه سپر کردهاند و قیمتشان را
به رخ آنها میکشند .مردم برای اینکه بتوانند
میوه بخرند به سراغ ،درجه دو و درجه
سهها میروند .میوههایی که قیمتهایشان
نصف میوه درجه یک است .البته گاهی زور
بخشی از جامعه به خرید میوه درجه سه هم
نمیرسد.
صف ایستادن در وقت کرونا ،هشدار
بزرگی به مسؤوالن کشور است .مردم
به خاطر نانشان ،جانشان را به خاطر
میاندازند .این که مردم در برابر تعطیلی
مقاومت میکنند به خاطر این است که نگران
وضع زندگی خود هستند .میدانند که این
 100هزار تومانها و یکمیلیونها دردی از
آنها دوا نمیکند .میدانند که اگر کار نکنند،
چرخ زندگیشان نمیچرخد.

