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105500صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام

 مشك آن است كه خود ببويد
 نه آنكه گمرك بگويد!

اوالد آدم مي داند كه رفتار هركس بايد معرف و بيانگر فضايل و منزلت او 
باشد نه اينكه ديگران از او تعريف كنند و كسي نباشد كه صحت سنجي 
و راس��تي آزمايي كند. يعني از قديم گفته اند كه هر چيز بايد خودش 
خاصيت خود را نش��ان دهد. اگر بنا بود با تعريف كردن و گفتن اينكه 
چنين است و چنان است، دنيايمان را بسازيم كه االن سنگ روي سنگ 
بند نبود! نمي توان همينطوري به خصوصيات و ويژگي ها  چيزي اضافه 
كرد بدون آنكه نمود بيروني داشته باش��د. براي همين هم هست كه 
مي گويند مشك آن است كه خود ببويد نه آنكه گمرك بگويد! )بخاطر 
اين تغيير ژنتيكي در ضرب المثل و شعر مرحوم سعدي عذر مي خواهم. 
آخر مي گويند تغيير خوب است و بايد ش��عار تغيير داد و اوالد آدم از 

همينجا شروع كرده و نمي داند كه تا كجا مي تواند ادامه دهد...(
توضيح اوالد آدم بر تغييرات صورت گرفته: مشك ماده معطري است كه 
عطرش قابل قياس با عطر برنج هندي آلوده تاريخ گذشته در دسترس 
همگان نيست! مشك در كيسه اي كوچك و زير شكم آهوي نر قرار دارد، 
در حاليكه برنج را از مبادي گمركي وارد مي كنند يا در ش��كم كشتي 
است يا لنج يا شناور يا. . . . مشك تازه، ماده اي روغني، معطر و قهوه اي 
رنگ است و برنج آلوده سفيد رنگ اس��ت. خشك شده مشك سخت 
و شكننده و رنگش قهوه اي تيره مايل به س��ياه مي شود و بوي تندي 
دارد. )اين توضيحات را مي دهم تا بدانيد اتفاقا اوالد آدم از پش��ت كوه 
آمده است! همانجايي كه آهو دارد!( از مشك در ساخت عطر، خوشبو 
كردن بعضي نوشيدني ها استفاده مي ش��ود. اين ماده به دو صورت در 
بازار فروخته مي شود؛ يكي اينكه مشك و كيسه آن را پس از شكار آهو 
از زيرپوستش خارج مي كنند و با همان كيسه مي فروشند. ديگر اينكه 
مشك را از كيسه بيرون مي آورند و مي فروشند. معموالً مشكي كه به 
طريق اول فروخته شود، مرغوب تر اس��ت و قيمت گران تري نيز دارد، 
چون اگر مشك از كيسه خارج شده باشد، احتمال دارد مواد ديگري به 
آن اضافه شود و خالص نباشد. اصاًل براي همين است كه االن كميسيون 
كش��اورزي مجلس مانده اس��ت كه برنج هاي آلوده، آل��وده بوده اند يا 
آورده اند اينجا و آلوده كرده اند و اصاًل در كيسه بوده اند يا اينجا در كيسه 

كرده اند يا اصاًل بي كيسه بوده اند يا كيسه كشيده اند يا... 
بگذريم. اوالد آدم حاال يك چيز ديگ��ر را فهميده و مي خواهد حاللي 
بطلبد! يعني تا حاال كي با برنج آلوده مرده كه اوالد آدم بخواهد كسي 
را بابت همدستي با عزرائيل شماتت كند! اوالد آدم در اينجا مي خواهد 
از تمامی برادران و خواهران گمركي حالليت بطلبد. اوالد آدم فهميد 
كه اگر ما مشكل ورود برنج آلوده و ميوه هاي جورواجور خارجي و لوازم 
آرايشي و ماش��ين هاي افزايش��ي و.... را به داخل مملكت داريم، اينها 
مربوط به گمرك نيست، چراكه به قول رئيس كل گمرك ايران، مجلس 
اختيارات قانوني گمرك را افزايش داده است و همين موجب شكوفايي 
گمركات كشور شده و ديگر اين انگ ها به گمرك نمي چسبد. اوالد آدم 
حتماً تا حاال ذي نفع نبوده است كه بفهمد! رئيس گمرك گفته تالش 
گمرك براي به كارگي��ري فناوري هاي نوين اطالعات��ي و ارتباطي در 
جهت الكترونيكي كردن امور گمركي نه تنها مورد تمجيد و تحسين 
ذي نفعان و مس��ئوالن امر بوده، بلكه در ارزيابي عملكرد سازمان هاي 
دولتي نيز جايگاه ويژه اي داشته و به عنوان نمونه، منجر به اعطاي لوح 
تقدير و تنديس طاليي ششمين دوره جايزه ملي بهره وري به گمرك 
ايران به عنوان سازمان برتر بهره ور در بين 83 سازمان دولتي شده است. 
آن وقت اوالد آدم بيايد و بگويد در گمركات كشور مثل دروازه غار گشاد 
اس��ت و همينطور دارد به مملكت و جان مردم آسيب مي رساند! تازه 
گزارش مجلس يك هفته ديگر در مي آيد و بعدش هم البد مش��خص 
مي شود كه گمرك مقصر نيست و هزارتا همدست ديگر هستند كه بايد 

تعيين تكليف شوند. 
تازه اين تنديس طاليي يك قلم از هنر دختر دم بختمان بود. كرباسيان 
تصريح كرده: در بيان وجه ديگ��ري از نقش آفريني گمرك در عرصه 
اقتصاد كشور همچنين مي توان به برگزيده شدن اين سازمان به عنوان 
دستگاه برتر در بهبود فضاي كسب وكار و دريافت لوح تقدير مشترك 
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
و وزير امور اقتص��اد و دارايي اش��اره كرد. مي بينيد ك��ه اوالد آدم چه 
اشتباهاتي داشته و فكر مي كرده نابس��اماني واردات مملكت به خاطر 

گمرك بوده! نبوده... باور كنيد نبوده!
بله! اوالد آدم فهميده كه گمرك عجب بويي دارد. اوالد آدم فهميده آنها 
هم جزو كيسه تنان هستند و در كيس��ه هاي خود مشك دارند و براي 
اينكه كس��ي نگويد كه گمرك بي بو و خاصيتي داريم، دارند خودشان 

همينجور مشك فشاني مي كنند!
ام��ا خودمانيم با اين همه تعري��ف و تمجيد، باز هم هر كس��ي هر چه 
خواست مي تواند از مبادي رسمي كشور وارد كند؟ يعني رانت دارند يا 
مهره شناس! خودشان كه گمركچي نيستند؟ هستند؟ اصاًل همان بهتر 

كه اوالد آدم برود شعرش را بخواند و به پشت كوهش برگردد... 
بيا بريم كوه/كدوم كوه/همون كوهي كه آهوناز داره  هاي بله/بّچه صياد 
به پايش دام داره  هاي بله/بّچه صيدم را مگير/خرگوش مستم را مگير/

آهوي كوهم را مگير/خال آهو به خال يار مي ماند بله... 

طالي جهاني گران تر شد
ط�ايجهان�يدرپ�يضعي�فش�دنارزشدالروانتظ�ار
سرمايهگذارانبرايانتش�ارگزارشنشستسياستگذاريبانك
مركزيامريكا،بهباالترينقيمتدرس�هماهگذشتهصعودكرد.
به گزارش ايس��نا، هر اونس طال براي تحويل ف��وري در معامالت روز 
گذشته بازار سنگاپور تغيير چنداني نداش��ت و 1120 دالر بود. بهاي 
معامالت اين بازار روز سه شنبه به 1122 دالر صعود كرد كه باالترين 

قيمت از سوم نوامبر بود. 
اين افزايش قيمت در پي نوسان بازارهاي سهام و سقوط نفت به پايين 
30 دالر روي داد. طال در ژانويه معكوس بازارهاي سهام حركت كرده و 

افت اخير اين بازارها به افزايش قيمت طال كمك كرده است. 
جذابيت طال به عنوان پناهگاه مطمئن س��رمايه امسال در پي ضعف 
اقتصادي چين و افت شديد قيمت نفت و همچنين تنش هاي ژئوپلتيكي 
در خاورميانه و شبه جزيره كره احيا ش��ده و بهاي معامالت فوري اين 
فلز ارزشمند از ابتداي ژانويه تاكنون حدود شش درصد افزايش داشته 
است در حالي كه قيمت طال 10/4 درصد در سال 2015 سقوط كرد.  
بارناباس گان، اقتصاددان بانك او س��ي بي سي در سنگاپور كه يكي از 
صحيح ترين پيش بيني هاي قيمت طال را داشته است به رويترز گفت: با 
استمرار نگراني ها نسبت به دورنماي اقتصاد جهاني كه ريسك گريزي 
سرمايه گذاران را قوي نگه داشته اس��ت، تعجبي ندارد اگر طال در سه 

ماهه اول امسال به 1150 دالر و حتي 1200 دالر صعود كند. 
تحليلگران انتظار دارند بانك مركزي امريكا در نشست سياستگذاري 
دو روزه خود كه ديروز به پايان مي رسد، به دليل نگراني هاي اقتصادي 
در چين و اروپا از افزايش نرخ هاي بهره خودداري كرده و نرخ ها را بدون 
تغيير نگه دارد. احتمال افزايش نرخ ها در نشست دسامبر اين بانك هم 
كاهش يافته كه از ارزش دارايي هاي بدون بازده مانند طال پشتيباني 
خواهد كرد.  دالر در ش��رايطي كه بازارها منتظر بيانيه نشست بانك 
مركزي امريكا هستند، در برابر سبدي از ارزهاي بزرگ با كاهش روبه رو 
شده است.  ذخاير »اس پي دي آر گولد تراست« كه بزرگ ترين صندوق 
سرمايه گذاري طالي قابل معامله در بورس در جهان است، روز سه شنبه 
به 21/52 ميليون اونس رسيد كه باالترين رقم در سه ماه گذشته بود و 

افزايش اعتماد سرمايه گذاران به طال را منعكس كرد. 

تحليلگ�رانخارج�يميگويندنف�تايران
يكدردس�ربزرگبرايبازارنفتاست،آن
همدرس�تدرروزهاييكهجاييبراينفت
پارسينيس�ت.نفتكشهاييكهحاالتبديل
بهمنب�عذخيرهس�ازيش�دهاندهرچندكه
»ايس�تا«هس�تندامااگرموتورشانروشن
ش�ودقيمتهاتح�تتأثيرق�رارميگيرند.
به گزارش »جوان« هفته گذش��ته ي��ك تانكر 
نفتكش ايراني ك��ه بيش از يك س��ال پيش در 
عسلويه لنگر انداخته بود، به مقصد كره جنوبي 
به حركت درآمد تا با اين كار آغاز دوره جديدي 
از عدم قطعي��ت در قيمت جهاني نف��ت خام را 

نويد دهد. 
تحليلگران بر اين باورند بازار جهاني نفت در حال 
حاضر دچار نوعي حرص و ول��ع براي ورود نفت 
خام ايران به بازار جهاني طي ماه هاي آينده شده 
است. اكنون كه تحريم ها عليه برنامه هسته اي 
برداش��ته ش��ده، ايران كه قباًل به طور متوسط 
بيش از 1/5 ميليون بشكه در روز نفت خام صادر 
مي كرد مجدداً مي تواند مقدار بيش��تري از نفت 

خود را به بازار هاي جهاني عرضه كند. 
همزمان، كشور همس��ايه ايران يعني عراق هم 
اعالم كرده در رك��وردي جديد، توليد نفت خود 
را كه در حال حاضر 3 ميليون و 700 هزار بشكه 
است حداقل 100 هزار بش��كه افزايش خواهد 
داد. صدور گزارش��ي در اين باره ك��ه عراق قادر 
است بيش از 4 ميليون بش��كه در روز نفت خام 
توليد كند، قيمت هاي انرژي را تحت تأثير خود 
قرارداده به طوريكه قيمت نفت خام غرب تگزاس 
با 5/8 درصد كاهش به 30 دالر و 34 سنت در هر 

بشكه سقوط كرد. 
عربس��تان س��عودي ب��ه عن��وان بزرگ تري��ن 

صادر كننده نفت در جهان هم قصد دارد س��طح 
توليد حدوداً 10/2 ميليون بشكه اي خود در روز 
را در همين س��طح نگه دارد يا حتي اين ميزان 
را افزايش دهد مگر اينك��ه ديگر توليد كنندگان 
س��هميه خود را كاهش دهند. چيزي كه تقريباً 

بعيد به نظر مي رسد. 
ديگر اعضاي اوپ��ك در خليج ف��ارس، از جمله 
كويت و امارات متحده عربي ه��م در اين زمينه 
پشت سرعربستان سعودي قرار گرفته و به جاي 
تاكتيك س��نتي تالش كارتل ها ب��راي كنترل 
قيمت نفت از طريق دس��تكاري س��طح توليد، 
اجازه داده اند س��ازوكار بازار قيمت هاي جهاني 
نفت را تعيين كند.  اما اين ايران، عراق و عربستان 
سعودي هس��تند كه قادرند عرضه نفت از سوي 
اوپك را كه در مجموع تولي��د روزانه حدود يك 
س��وم جهان را برعهده دارد، افزاي��ش دهند. در 
حالي كه عراق به محدوده حداكثر سهميه خود 
نزديك شده اما مقامات اين كشور گفته اند قادرند 
چند صد هزار بشكه در روز به مقدار كنوني توليد 
عراق بيفزايند. اين سه كشور بايد براي پيدا كردن 
راهي در اين زمينه گرد هم بيايند. آنها بايد راهي 

براي سروسامان دادن به اين وضع پيدا كنند. 
سي ان بي س��ي در اين رابطه نوش��ت: ايراني ها 
محتاط تر از گذشته ش��ده اند و من فكر مي كنم 
عراقي ها به دليل وضعيت مالي اين كشور به دنبال 
افزايش توليد خود هستند. حليمه كرافت رئيس 
 )RBC( مركز جهاني بازار س��رمايه آر بي س��ي
مي گوي��د: هيچ چي��ز بهت��ر از نف��ت نمي تواند 
چشم انداز روش��ني را پيش روي اين سه كشور 
قرار دهد. او معتقد است جدا كردن ژئوپلتيك و 
نفت در مورد ايران و عربستان سعودي كه روابط 
آنها در چند دهه گذشته در بدترين وضعيت قرار 

داشته، سخت است. 
نقشمنفیرياض

بيل ريچاردسون، وزير سابق انرژي امريكا معتقد 
است:عربستان سعودي كليد قيمت نفت است و 
اگر موافقت خود را با برگزاري نشست اضطراري 
اوپك و كاهش ميزان توليد اعالم كند، ش��رايط 
تغيير خواهد كرد ام��ا اين اتفاق بعيد اس��ت. او 
گفت: عربستان سعودي از ايران متنفر است. اين 
دو كش��ور رقباي ژئوپولتيكي هستند. عربستان 
نمي خواهد بهبود وضعيت اقتصادي ايران را كه 
قيمت نفت عامل تعيين كننده اي در اقتصاد آن 

كشور است شاهد باشد. 
ايران اعالم كرده طي هفته هاي آتي مي تواند به 
سرعت 500 هزار بشكه در روز به توليد نفت خود 
بيفزايد اما قصد دارد اين كار را به گونه اي انجام 
دهد كه صدمه اي به قيمت هاي جهاني نفت نزند. 
ولز فارگو مي گويد: هرچند اين 500 هزار بشكه 
در مقايسه با 94 ميليون بشكه مصرف روزانه نفت 
در جهان بسيار ناچيز است اما ورود ايران به بازار 
نفت در حال حاضر مي تواند به شكل گيري نوعي 

رقابت در عرضه نفت خام دامن بزند. 
يكترديدبزرگ

دانيل يرگين ناي��ب رئيس مؤسس��ه اي اچ اس 
مي گويد: اي��ران در حال حاض��ر وارد بازار نفت 
شده اما س��ؤالي كه پاس��خ دادن به آن در چند 
هفته آين��ده تأثير زي��ادي برقيمت ه��ا بر جاي 
خواهد گذاشت اين است كه با توجه به فروختن 
شناورهاي ذخيره سازي از سوي ايران، اين كشور 
مي تواند چه حجمي از نف��ت را به بازار هاي نفت 

تزريق كند. 
او مي گويد: ايراني ها سعي خواهند كرد سهم خود 
از بازار نفت را با در نظ��ر گرفتن عنصر قيمت باز 

پس بگيرند. آنها دوباره به سمت مشتريان سنتي 
خود در آسيا خواهند رفت كه سهم خود را از نفت 
ايران كاهش داده بودند. به نظر مي رسد ايران نه 
به طور كامل بلكه به ص��ورت نصف نيمه در بازار 

جهاني نفت حضور داشته است. 
كسيكاهشنميدهد

ديگر توليد كنندگان بزرگ نفت در جهان از جمله 
روسيه و اياالت متحده امريكا هم توليد نفت خود 
را كاهش نداده اند اگرچه انتظار مي رود توليد نفت 
در امريكا تحت تأثير باالرفتن هزينه هاي ناشي از 
كاهش قيمت نفت براي شركت هاي نفتي كاهش 
يابد. اما اگر اوپك به عنوان توليد كننده حدود يك 
سوم نفت جهان بخواهد براي جلوگيري از سقوط 
قيمت نفت كاري بكند بايد بين كشورهاي شيعه 
يعني ايران و عراق با كشورهاي سني تحت نفوذ 
عربستان سعودي نوعي از همكاري شكل گيرد. 

هفته ها و شايد ماه ها طول خواهد كشيد تا ورود 
نفت ايران به بازارهاي جهاني اثر خود را نش��ان 
دهد. همه انتظار چنين چيزي را داشته و تحت 
تأثير آن قرار داش��ته اند و به زودي خواهيم ديد 
كه واقعيت چيس��ت. به عالوه ما در حال نزديك 
شدن به زمان عمليات ساالنه تعمير و نگهداري 
پااليشگاه ها در امريكا هس��تيم و انتظار مي رود 
اين موضوع هم به حرص و ولع ها در بازار جهاني 

نفت بيفزايد. 
حركت تانكر نفتي ايراني سرنا )Serena( از اين 
لحاظ اهميت قابل توجهي دارد كه ايران حدود 
40 تا 50 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي 
در شناورهاي حمل سوخت خود ذخيره كرده و 
به عالوه به دنبال افزايش توليد است. ايران اعالم 
كرده كه بالفاصله بعد از برداشته شدن تحريم ها 
500 هزار بش��كه و ماه هاي بعد از آن 500 هزار 
بشكه ديگر به توليد نفت خام خود خواهد افزود. 
پائلو نري رئيس ش��ركت نفتي EMEA گفته 
اس��ت: اين اولين فروند از ناوگان ذخيره س��ازي 
است كه ايران را ترك مي كند و 17 محموله ديگر 
در بندرهاي ايران لنگ��ر انداخته اند كه مطمئن 

هستيم هنوز حركت نكرده اند. 
جف كوري استراتژيست موسسه گلدمن ساكس 
معتقد است از لحاظ پيامد ها هرچند ورود نفت 
ايران تا حدودي تأثي��ر خود را بر ب��ازار بر جاي 
گذاشته اما اين ورود براي بازار نفت بي ثبات كننده 

خواهد بود. 
كرافت مي گويد: به نظر مي رسد ايران و عراق با 
تأكيد بر عدم محدود نكردن خود در توليد نفت 
در نشست ماه گذشته اوپك به عنوان يك بلوك 
ظاهر شدند، پس از آن ايران با تعديل نظرات خود 
اعالم كرد ورود نفت اين كش��ور به بازار جهاني 
آس��يب نخواهد رس��اند. اما با اين ح��ال، انتظار 
مي رود ايران براي كسب مجدد سهميه خود در 

صادرات نفت تهاجمي عمل كند. 
وي معتقد است ايراني ها قصد ندارند بازار نفت را 
براي رونق اقتصادي بزرگ ترين رقباي منطقه اي 
خود متعادل كنند. اين سه كشور يعني عربستان، 
ايران و عراق مشكل اصلي در داخل اوپك هستند 
و تنها اين سه كشور هس��تند كه واقعاً مي توانند 
كاري از پيش ببرند و با جمع شدن گردهم راهي 
براي سروسامان دادن به وضع موجود پيدا كنند. 
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   گزارش يك

بامواضعاخيررئيسشورايرقابتوهمچنين
برخ�يمواردقي�دش�دهدراصاحي�هقانون
حماي�تازحق�وقمصرفكنن�دگانخودرو،
ابهامهاپيرامونچگونگيومرجعقيمتگذاري
خودروه�ايداخل�يافزاي�شيافت�هاس�ت.
به گزارش ايسنا، از چند سال پيش شوراي رقابت 
وارد ح��وزه قيمت گ��ذاري خودروه��اي داخلي 
ش��د با اين حال رئيس ش��وراي رقاب��ت اخيراً از 
احتمال خروج اين شورا از حوزه قيمت گذاري اين 

محصوالت خبر داده است. 
رضا شيوا اعالم كرده كه مرجع تشخيص انحصاري 
بودن ي��ا نبودن يك بازار، ش��وراي رقابت اس��ت 
بنابراين اين ش��ورا در صورت تش��خيص رقابتي 
بودن بازار خودرو از اين حوزه خارج خواهد ش��د. 
وي البته تأكيد كرده كه ش��وراي رقابت حتي در 
صورت خروج از ح��وزه قيمت گذاري خودروهاي 
داخلي، هر زمان كه الزم باشد دوباره به اين حوزه 
ورود خواهد كرد.  اين وضعيت در حالي است كه تا 
چند سال پيش، قيمت گذاري خودروهاي داخلي 
توس��ط كميته قيمت گذاري مس��تقر در وزارت 
صنايع و معادن وقت و قيمت گذاري خودروهاي 
وارداتي توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان 

و توليدكنندگان صورت مي گرفت. 
مواضع اخير رئيس ش��وراي رقابت در حالي است 
كه در اصالحيه آيين نام��ه اجرايي قانون حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان خودرو، عرضه كنندگان 
اين محصول ملزم به رعايت ضوابط قيمت گذاري 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
ش��ده اند.  در ماده 3 اين قانون در اين زمينه آمده 
اس��ت:»عرضه كنندگان خودرو موظف هس��تند 
تمامي مصوبات، ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط 
به ان��واع فروش )ف��وري، اقس��اطي، پيش فروش 
و...(، قيمت گ��ذاري و آئين نامه ه��اي اجراي��ي و 
همچنين ضواب��ط خدمات ف��روش خودروهاي 
توليد داخ��ل و وارداتي صادره از طرف س��ازمان 
حمايت از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان را 
رعايت كنند.«  البته اصالحي��ه آئين نامه اجرايي 
قانون حمايت از حق��وق مصرف كنندگان خودرو 
هم اكنون در هيئت دولت در دست بررسي است و 

هنوز به تصويب نهايي نرسيده است. 
اين وضعيت و ابهام هاي ش��كل گرفت��ه پيرامون 
سرنوش��ت قيمت گذاري خودروه��اي داخلي در 
حالي است كه مصرف كنندگان همچنان از قيمت 

و كيفيت خودروهاي داخلي ناراضي هستند. 

دبيرانجم�نبرنجبابي�اناينك�هتبليغبرنج
خارجيبااس�اميايرانيتخلفاس�ت،گفت:
اگرس�ازمانهاينظارتيبهوظايفخودعمل
كنند،بس�ياريازاينتخلف�اترخنميدهد.
جميل عليزاده شايق در گفت وگو با مهر در واكنش 
به تبليغ برنج هاي خارجي با اسامي ايراني اظهار 
داشت: تشخيص برنج ايراني با نوع خارجي آن كار 
سختي نيست و مصرف كننده به محض اينكه برنج 
را بپزد، متوجه خارجي يا ايراني بودن آن مي شود. 
وي افزود: عالوه بر اين، رنگ برنج و قيمت خريد آن 

مشخص مي كند كاال ايراني يا خارجي است. 
دبير انجمن برنج كشور با بيان اينكه چنين اقدامي 
خالف قانون است، گفت: ما حدود سه سال گذشته 
اين موضوع را بارها تكرار كرديم كه بايد گفته شود 

اين برنج ها خارجي است. 
شايق با اش��اره به اينكه حدود هش��ت سال قبل 
برخي برندها نمايندگان خريدش��ان را به شمال 
كشور مي فرستادند و آنان در تمامي نقاط پخش 
و شروع به خريد محصول ايراني مي كردند، گفت: 
بنابراين فروش��ندگان مي گفتن��د نماينده فالن 
شركت از ما برنج خريده و كم كم تصور مي شد كه 

آنها محصول ايراني خريداري مي كنند. 

وي ادامه داد: البته برخي از اين شركت ها برنج هاي 
ايراني هم دارند اما اينكه اكثر آنها غيرايراني است 
شكي نيست چون سودشان در برنج هاي خارجي 

است و محصوالت ايراني برايشان صرف ندارد. 
دبير انجمن برنج كشور با بيان اينكه ما بارها اين 
موضوع را به مس��ئوالن وزارت جهادكش��اورزي 
گوشزد كرده  ايم، گفت: مس��ئوالن اين وزارتخانه 
مي گويند اي��ن وظيفه آنان نيس��ت كه البته حق 
هم دارند، چراك��ه برخورد با اين مس��ئله وظيفه 
دستگاه هاي نظارتي و كافي است اين سازمان ها 
از كيسه هايي كه گفته مي شود حاوي برنج ايراني 
است، نمونه برداري و بررسي كنند محتواي كيسه 

با نوشته روي آن منطبق است يا خير؟
شايق با اش��اره به اينكه س��ازمان هاي نظارتي از 
جمله سازمان حمايت، سازمان بازرسي كل كشور 
و س��اير دس��تگاه هاي مربوطه بايد ب��ه اين اقدام 
كه نوعي تقلب است، رس��يدگي كنند، افزود: اگر 
س��ازمان هاي نظارتي به وظايف خود عمل كنند، 
بس��ياري از اتفاقات رخ نمي دهد؛ از جمله اينكه 
برنج هايي كه از ش��مال خريده و به تهران آورده 
مي شوند، ناخالصي نداشته و خرده هاي آنها بيش 

از حدمجاز نيست. 

ابهام در قيمت گذاري خودروهاي داخلي! تبليغ برنج هاي خارجي با اسامي ايراني
   کوتاه 

آماده باش 17 نفتكش در دهانه خليج فارس
نفتكشهايیكهنفتوميعاناتگازیرادرخودذخيرهكردهانددرانتظارفرمانحركتازوزارتنفتهستند

درحاليطب�ققان�ونبودجهق�رارب�ودوزارتكارت�اپايان
امس�ال۶ميلي�وننف�رراازدرياف�تياران�هح�ذفكندكه
تناقضگوييمس�ئوالندرارائهآم�ارادامهداردوبراس�اس
اعامجديديكمس�ئول،ش�مارحذفش�دههااز۳ميليون
نفراواس�طس�الب�ه2/5ميلي�وننف�ركاهشيافتهاس�ت.
به گزارش تسنيم، پرونده حذف يارانه بگيران پردرآمد پس از آغاز 
فعاليت دولت يازدهم مجدد گشوده شد. مجلس طی قانون بودجه 
93، دولت را ملزم به حذف يارانه ثروتمندان كرد كه در عمل اتفاقی 
نيفتاد و پس از اصرار مجدد مجلس ب��ه حذف يارانه ثروتمندان در 
قانون بودجه 94، سرانجام از س��وى وزير اقتصاد خبر رسمی آغاز 
حذف ياران��ه برخی افراد پردرآمد اعالم ش��د. اين در حالی اس��ت 

معاون اول رئيس جمهور در همان زمان اعالم كرد كه براى پرداخت 
يارانه به همه، 15 ت��ا 16 هزار ميليارد تومان كس��رى وجود دارد. 
پس از آن دولت در ابتداي س��ال جاري در بخشنامه اي مسئوليت 
حذف يارانه بگيران را به وزارت كار سپرده بود.  طبق قانون بودجه 
94 وزارت كار موظف بود تا پايان امس��ال تع��داد 6 ميليون نفر از 
ثروتمندان را از دريافت يارانه نقدي حذف كند. چند ماه پيش علي 
ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه طبق قانون 
مجلس شوراي اس��المي بايد حدود 6ميليون نفر از دريافت يارانه 
نقدي حذف شوند، گفته بود: تعداد حذف شدگان از يارانه نقدي به 
مرز 3ميليون نفر نزديك شده است.  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با بيان اينكه من مسئول دادن يارانه نيستم، مسئول حذف يارانه ام 

گفت: يارانه ها به موقع پرداخت مي شود و جاي نگراني نيست و ما هم 
حذف بخشي از يارانه بگيرها را آرام و به موقع انجام مي دهيم. 

 همچنين احمدي ميدري در آبان ماه س��ال جاري در پاسخ به اين 
پرسش كه يارانه چند درصد معترضان حذف يارانه نقدي بازگشته 
است؟ گفته بود: تاكنون چيزي حدود 15 درصد افرادي كه اعتراض 
كرده بودند، برگشت خورده اس��ت. در همين حال، تاكنون يارانه 

نقدي نزديك به 3 ميليون نفر )اقشار مرفه( قطع شده است. 
وي در مورد اينكه آيا تا پايان س��ال 3 ميليون نفر ديگر از دريافت 
يارانه نقدي حذف مي شوند؟ گفته بود: اين موضوع در بودجه آمده 
و كار بسيار سختي اس��ت ولي به نحوي در حال اجراي اين تكليف 

هستيم كه حقوق افراد تضييع نشود. 

آمارهاي متناقض وزارت كار از حذف يارانه بگيران       اشتغال


