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شریک جرم

همدست زنجاني در نقش »سفیرکبیر«

تهدید شریعتمداري براي پیگیری
قضائی بدهکاران شستا

اینک میتوانیم بهتر از آن موقع بهدرســتی این
گزاره پی ببریم و آن را تأیید کنیم.
 .۳گفته شده اســت که در ماجرای غمبار مورد
بحث ،پای ســرویسها در کار بوده است .اگر چنین
است ،شــریک جرم بعدی آنها هستند .متخصصان
میگویند ،نهادهــای امنیتی مانند سیســتم ایمنی
در بــدن عمل میکنند .این سیســتم که وظیفهاش
دفــاع از بــدن در برابــر عوامــل خارجی اســت،
چنانچه زیادتر از حد فعال شــود ،ممکن اســت به
بافتهای خود بــدن حمله کند و به آنها آســیب
بزند .ماجرای اســتفاده از پرســتو ) (honey trapو
گرگ سرخ چیزی زیبنده سازمانهای مخوفی چون
کاگب و ســیا و موســاد و امآیسیکس و امثال آن
اســت .به یاد میآورم که نخســتین وزیر اطالعات
جمهــوری اســالمی در مصاحبــهای در دهــه ۶۰
اظهــار کرد کــه وزارت متبوعش مجاز نیســت ۹۰
درصد از روشهای متــداول نهادهای اطالعاتی و
امنیتــی جهان را به دالیل شــرعی و اخالقی به کار
گیرد .نگارنده نمیداند در طول ســه دهه اخیر این
میزان اگر مشــمول تغییر شده است در چه حوزه و
حیطهای بوده است.
 .۴چهارمین شــریک جرم ،صداوسیما است .این
رســانه خبری حضور متهم به قتل در آگاهی تهران
را بهشــیوهای که حتی اخــالق حرفهای هم در آن
لحاظ نشده بود ،پوشش داد و حداقل برای نگارنده
اینگونــه وانمود شــد که بهنوعی بــا ذوقزدگی یا
حداقــل هیجان غیرضــرور دارد خبر یک فاجعه را
پخش میکند.
به عبارتی ،رســانه ملــی در اینکه حداقل حفظ
ظاهــر کنــد و اینجور بــه مخاطب القــا نکند که
ذوقزده شده اســت ،عاجز ماند .در پوشش خبری
مزبور ،خبرنگار گویی ماشین شمارشگر فشنگ است
که وظیفــه ماندهگیری این نوع مهمــات از طریق
کسر فشنگهای استفادهشــده از موجودی اولیه را
بر عهده دارد و بایــد آن را به آگاهی افکار عمومی
برساند.
 .۵مقصر بعدی ،تشــکیالتی است که بهمنظور
حفاظت شــخصی ،اســلحه در اختیار مسئوالن و
اشــخاص مدنظر قرار میدهد .گفته شــده اســت
اعتبار مجوز اســلحهای که در اختیار متهم به قتل
بــوده و در ایــن جنایــت از آن بهعنــوان آلت قتل
اســتفاده شده ،در ســال  ۱۳۹۲یا  ۱۳۹۴پایان یافته
است .چهبسا اگر تشــکیالت مزبور به وظیفه ذاتی
خود عمل کرده و اســلحهای را کــه کاربر آن دیگر
مجاز به اســتفاده از آن نبود ،مسترد میکرد ،اصوال
قتلی رخ نمیداد.
 .۶دیگــر شــریک جــرم ،جامعه سیاســتزده
اســت .درست اســت که شعار »سیاســت ما عین
دیانت ماســت« را از بدو انقالب فریــاد زدهایم ،اما
این به معنای توجیه سیاستزدگی نیست .معموال
بعد از هر انقالب یا تحول سیاســی شگرفی ،نوعی
اقبال افراطی به سیاســت از سوی مردم نشان داده
میشــود .بااینحال ایــن پدیده بــا دو خطر بزرگ
همراه است؛ نخست آنکه حوزهای بس تخصصی
دچار عوامزدگی و پوپولیســم میشود و دیگر آنکه
در این میان ،کســانی با گرفتن ماهی از آب گلآلود،
فرصتطلبانــه راهبری جریانات سیاســی خاصی
را بــر عهده میگیرند و آن را در مســیر دلخواه قرار
میدهنــد و بازی کثیفی را در راســتای ویژهخواری
و کســب قدرالســهمهای رانتی در پیش میگیرند.
در ایــن بازی ،راهبر هــر جریان ظاهرا سیاســی ،با
جریانات دیگر بهطور ســالم رقابت نمیکند ،بلکه
درصــدد ملکوککــردن و از میــدان بهدرکردن آن
برمیآیــد و شــوربختانه قانون گرشــام در اقتصاد
که میگویــد پول بد ،پــول خــوب را از دور خارج
میکنــد ،اینجا هم مصداق پیــدا میکند و موجب
حــذف سیاستپیشــگان ملی میشــود .خیلی از
کشــورهای پیشــرفته ایــن مهــم را در دورانی که
میخواســتند تحزب را تجربه کنند ،درک کرده و به
تالی فاســد آن پی بردهاند .شاید به همین دلیل بود
که دولت آلمان وقتی مشــاهده کــرد در پی وقوع
وحــدت دو آلمان جامعــه در حال خیزبرداشــتن
به ســمت سیاستزدگی اســت ،پویش موسوم به
دیپولیتیزاسیون )سیاستزدایی یا به عبارتی پرهیز
از سیاســتزدگی( را راه انداخت و همه توان خود
را پشــتوانه تحقق این خواست متضمن منافع ملی
کرد .اگر ما نیز چنین پویشــی بــه راه میانداختیم،
این همه هزینه سیاســی نمیپرداختیم و این همه
اشــخاصی که دل در گرو میهــن دارند و در جهت
اعتــالی آن بــه وادی سیاستپیشــگی نظیف پای
گذاشتهاند ،پاییده نمیشدند و احیانا در »دام عسل«
)هانیتــرپ( نمیافتادنــد .اگر جامعه مــا اجازه
مییافت به جای فرقهبازی ،تحزب را که اســاس و
پیشدرآمد سیاستورزی و دولتمردی است اختیار
کند ،احزاب زیادی شــب انتخابات سبز نمیشدند.
اگر تحــزب و مرام حزبی به معنــای واقعی کلمه
وجود داشت ،حزبی که اگر بنیانگذار یا حتی عضو
ســاده آن مرامنامهاش را زیر پا میگذاشــت ،رسما
او را از عضویت حزب برکنــار میکرد نه آنکه بعد
از گرفتارشــدن »همحزبیشــان« در یــک تراژدی
خانمانســوز ،عکسهای معشوقانه او را با تیتر ۸۴
نشــر دهد و با این بیاخالقی و بــه لحاظ حرفهای
»بیمرامی« ،بر زخمی مهلک نمک بپاشــد و روی
اعصاب خلقاﷲ راه برود و جامعه را شــرطی کند.
این چه مرامی اســت که خودکشــی هممرامی را
سرپوش میگذارد و با این کتمان عمدی او را از راه
نجات احتمالی دور میکند؟
ادامه در صفحه ۱۳

شــرق :ششــمین دادگاه علیرضا زیباحالتمنفرد ،متهم
ردیــف دوم پرونده بابك زنجاني ،حاوي موارد جالبي بود
که از زبان وکیل شرکت نفت  HKوابسته به شرکت ملي
نفت ایران بیان شد .صادقیقهاره با حضور در این جلسه،
درحاليکه منفرد و دو وکیلش تالش ميکردند در آخرین
فرصت دفاعیات تا صدور حکم ،همه تقصیر را گردن بابك
زنجانــي بیندازند و منفرد را فــردي فریبخورده معرفي
کنند ،از نقش منفرد در قالب سفیر کبیر از کشور دومینیکا
با لقب سریا داتا پرده برداشــت .به گفته او ،منفرد نقش
ارتباطی بانک پوشــالی  FIIBرا با ســایر بانكها بر عهده
داشــت .صادقیقهاره ،وکیل شرکت نفت  HKگفت :من
به وکالت از شرکت موکلم که وابسته به شرکت ملی نفت
ایران است ،صدور حکمی شایسته را برای جبران خسارات
وارده به شرکت ملی نفت که سرمایهاش به مردم تعلق
دارد ،خواهانــم .از تاریخ  ۱۳۹۰/۱۱/۳تحریمها علیه ایران
به اوج خود رسید و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای
تابعه و بانک مرکزی در فهرست تحریم قرار گرفتند .در این
گیرودار ،بهمنظور ایفای تعهدات شرکت ملی نفت ایران که به مخاطره افتاده
بود ،افرادی از این فرصت سوءاســتفاده کردند و آب به آسیاب دشمن ریختند
و دشمن را یاری کردند.
منفرد در نقش سفیرکبیر!
او به بزههای انتســابی به متهم زیباحالتمنفرد اشــاره کرد و گفت :در
این پرونده ،متهم زیباحالتمنفرد که همسن آقای زنجانی و متولد سال ۵۲
اســت ،ابتدا به مالزی رفته و معلوم نیست چطور لقب ِسریا داتا به او اعطا
میشود و از کشور دومینیکا پاسپورت ســفیرکبیر را میگیرد .صادقیقهاره
گفت :اینها گروه منسجمی بودند که حداقل چهار نفر شاخص آن را تشکیل
میداد که به ســرکردگی بابک زنجانی است .اگر متهم زیباحالتمنفرد در
فرایند مجرمانه بسترســازی نمیکرد ،آقای زنجانی نمیتوانســت شرکت
موکل من را اغوا کند .او به نقش متهم در این گروه سازمانیافته اشاره کرد
و گفت :ترتیب مالقات آقای تانســری )مشــاور عالی نخستوزیر مالزی( با
آقای زنجانی ،تأسیس شرکت سوییفت التیدی که مؤسسان این شرکت از
تشابه اسمی آن با شــرکت جهانی سوییفت سوءاستفاده کرده و بانکها را
فریب میدادند و بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد متهمان پیامهایی
که از آن ارســال میکردند ،کامال جعلی بوده است که البته شرح تفصیلی
این پیامکها در کیفرخواست و لوایح تقدیمی در گذشته آمده است.
ارسال پیامكهاي جعلي از طریق بانکي در مالزي
صادقیقهــاره افــزود :طبــق گفتــه متهم ،این شــرکتها با ســرمایه
صد دالر تأســیس و از طریق آن پیامکهای جعلی ارســال شــده و نقش
زیباحالتمنفرد در شــرکت اسسیتی بنکرز کامال مشهود است .مهمترین
بحث در عملیات بانکی ،ارتباط با ســایر بانکهاست و نقش ارتباطی بانک
پوشالی  FIIBاز طریق متهم زیباحالتمنفرد صورت میگرفته است.
علت تفاوت بارنامههاي  ۱۰فقره کشتي
صادقیقهــاره افزود :دربــاره اظهارات آقای کوهپایــهزاده ،وکیل بابك
زنجانــي ،درباره آقای بــازرگان ضمن اینکه قصد دفــاع از او را ندارم ،باید
بگویم او بازنشســته شده اســت .همچنین آقای کوهپایهزاده گفته شکایت
موکلش از وزارت نفت در شــعبه کارکنان دولت وجود دارد که ما پیگیری
کردیم ،گفتند تفاوت بر سر میعانات گازی بوده است؛ چراکه میعانات گازی

بهراحتی امکان فروش ندارند .در تحویلگرفتن محمولههای نفت و فروش
آنها زیباحالتمنفرد نقش مســتقیم داشــته اســت و به اقرار خودش ،پی
بــه مکر و تقلب زنجانــی برده بود و با توجه به نفوذش در کشــور مالزی،
این اقدامات را انجام داده اســت .بر همین اســاس ،انتظار صدور حکم در
محکومیت متهم و رد مال و جبران خسارت را از محضر دادگاه داریم.
وکیل منفرد :زنجاني ،منفرد را فریب داده است
پس از پایــان دفاعیات صادقیقهاره ،وکیلمدافع متهم زیباحالتمنفرد
در جایگاه حاضر شــد و در بیان دفاعیات خود گفــت :اقدامات منفرد بعد
از اقدامات زنجانی بوده ،بنابراین نباید از کلمه مشــارکت در اینجا استفاده
شــود .تعریف کالهبرداری نیز در قانون مشخص است؛ موکل بنده زنجانی
را فریب نداده بلکه زنجانی عالما ،عامدا و با اطالع کافی از منفرد اســتفاده
کرده است.
جعفــری در ارتباط با خرید بانک  FIIBگفــت :مگر آقای زنجانی صغیر
و سفیه بوده اســت که بانک  FIIBرا از منفرد خریداری کند؟ اگر به نفعش
نبود ،اقدام به خریداری نمیکرد .مســلما قبل از خرید بانک با مشــاوران و
متخصصان صحبت کرده اســت .قطعا زنجانی از این اقدام خوشحال بوده
که یک ایرانی در خارج از کشــور پیدا شــده که میتوانــد مخازینی را برای
انبارکردن نفــت فراهم کند .وکیلمدافع متهم زیبــا حالتمفرد افزود :باید
در رســیدگی شرایط زمانی را در نظر بگیریم .آنچه مسلم است ،ذخیره نفت
در آن شــرایط به نفع زنجانی بوده و منفرد نقش واســطه داشته است ،در
کیفرخواســت مشخص نشده که کلمه مشــارکت چه معنی دارد و چرا به
مــوکل بنده که دخالتی در حمل نفت نداشــته اتهام مشــارکت را نســبت
دادنــد .جعفري افزود :وکیل بابــک زنجانی در جلســه دادگاه گفت که بر
اســاس اسناد و مدارک موجود نقش منفرد در امور زنجانی روشن است ،اما
سؤال اینجاست که براســاس کدام اسناد این مطلب را میگویند؟ آن اسناد
را ارائه دهند .به اســتناد کدام ســند گفته میشــود منفرد دخالتی در خرید
محمولههای نفتی از وزارت نفت داشــته است .در ادامه وکیل متهم منفرد
گفــت :درباره موضــوع آب در نفت باید بگویم وقتی که متوجه شــدید آب
در نفت وجود دارد ،چرا شــکایت نکردید ،ما باید با ســند ثابت کنیم و دلیل
آن آنقدر باید محکم باشــد که بگویم به ایــن دلیل قاطع این مقدار آب در

نفت ریختهاید ،براســاس شــایدها نباید جرم را به متهم
نسبت دهیم؛ چراکه اســاس محکمه بر برائت است .او
ادامــه داد :موکل من به خاطر ایرانیبــودن و عالقه به
کشورش حدود یك میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر به اقتصاد
ایران کمک کرده اســت چرا اینها نادیده گرفته میشود؟
وی میگویــد هیچ پولی از بابک زنجانی و شــرکت ملی
نگرفته است حال آیا این کالهبرداری محسوب میشود؟
محبتی ،وکیل دیگر متهم منفرد ،در جایگاه حاضر شــد
و گفــت :همه عملیات مجرمانه در این پرونده از ســوی
بابک زنجانی انجام شــده اســت .او به عنــوان امین دو
بانک فقط در تصمیمســازی و مجری این دو بانک ایفای
نقش میکــرده بهطوری که همــه تراکنشهای بانکی
با دســتور او نزد بانک  FIIBاعمال میشــده است .در
اینجا متهم زیبــا حالتمنفرد به بیــان آخرین دفاعیات
خود پرداخت و گفت :در کیفرخواست نام  ۲۷شخصیت
حقیقی و  ۱۶شــخصیت حقوقی نام برده شده و از آنان
نتیجهگیری ناصوابی شــده است .او ادامه داد :زمانیکه
به ایران مراجعه کردم با مشــاور عالی نخســتوزیر مالــزی به قصد بازدید
از کشــور آمدم و پایم به جزیره کیش باز شــد و با زنجانی آشــنا شدم ،قبل
از خرید  FIIBحســابهایی در این بانک باز شــده بود و بنده فکر نمیکردم
زنجانــی میخواهد از وزارت نفت ،نفت خریداری کنــد .بعد از بانک FIIB
ارتباطم با زنجانی قطع شــد و فقط پیشــنهاد دادم شــرکتهایی در مالزی
ثبت شــود که معاف از مالیات باشــد تا حواله پس از ارسال مسدود نشود.
زیبا حالتمنفرد افزود :چهار هزار حواله در مدت یک ماه فرســتادند و بالغ
بر چندین میلیارد دالر ارســال و هیچکدام مسدود و بالک نشد و به ازای هر
حواله  ۵۰دالر به بنده پرداخت شــد ،اما خیلی زود مدیران بانک ملت دفتر
 FIIBرا تصاحــب کردند و در مقام تصدیگری قــرار گرفتند .او گفت :آقای
قاضی فرزندان و همســر من فارســی بلد نیســتند و من  ۳۰ماه است که در
ایران هســتم ،میخواســتم دفاعیات خود را در ایــن دادگاه ارائه دهم .زیبا
حالتمنفرد گفت :در کیفرخواست آمده که زنجانی به من گفت :چهار وزیر
و نمایندگان مجلس پشت من هستند ،پایت را از گلیمت دراز نکن.
منفرد :با حداقل سواد در کشور بیگانه از زنجاني فریب خوردم
متهــم زیبــا حالتمنفرد در ادامــه آخرین دفاعیات خــود گفت :بابک
زنجانی فعالیت زیادی داشــت و در ایران مورد وثوق بود چه دلیلی داشت
که من به او اعتماد نکنم .بابک زنجانی ،مهدی شــمس ،فالح ،من ،شرکت
 HKو شــرکت نیکو ،بانک مرکزی ،بانک مســکن ،مدیرعامل وقت سازمان
تأمیــن اجتماعــی را فریب داده بود چه انتظاری از من با حداقل ســواد در
کشور بیگانه دارید.
متهم زیبا حالتمنفرد ادامه داد :حکم من حکم آن چاقوسازی را دارد
که چاقو ســاخته برای اســتفاده صحیح ،اما بعد از آن اســتفاده نادرست
شده است و حال من احســاس ندامت کسی است که این چاقو را ساخته؛
کاش این بانک را برای بابک زنجانی درســت نکرده بودم که او از این طریق
اقدامات مجرمانه انجام دهد .متهم زیبا حالتمنفرد بیان کرد :من در زمان
بازداشــت به ضابطان و نماینده حقوقی وزارت نفت کمک کردهام .با آنها
همکاری کردهام .من بانک درست نکردهام که بستر جرم فراهم شود .آقای
قاضی من قربانی هســتم .قربانــی عملیات متقلبانه آقــای بابک زنجانی
هستم .من هم مثل شرکت  HKقربانی شدهام دفاع دیگری ندارم.

در گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس مطرح شد

دبیر ستاد تنظیم بازار در پاسخ به »شرق« اعالم کرد
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شــرق :بر اســاس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس،
مدیریت بد مخازن سدهاي کشور یکي از مهمترین دالیل
بروز ســیالب فروردین ماه کشور است .کارشناسان مرکز
پژوهشهاي مجلس در گزارشــي با عنوان »بررســي و
تحلیل وقایع ســیل فروردین ماه سال  «۹۸هشدار دادند
که ســیل نباید بهانهاي براي ســاخت ســد بیشتر باشد
زیــرا قبــل از بارشهاي اخیر ،نیمي از مخازن ســدهاي
کشــور همواره خالي بوده اســت .مرکــز پژوهشهاي
مجلس شــوراي اسالمي در گزارشــي به واکاوي دالیل
سیالبهاي ســال جاري پرداخته اســت .بر اساس این
گزارش ،بارشهاي ســال جاري به حدي کمسابقه بوده
که وقوع سیالب در کشــور را اجتنابناپذیر ميکرد .کل
ورودی و خروجی مخازن سدهای کشور به ترتیب ۵۱٫۰۶
و  ۳۲٫۸۴میلیارد مترمکعب بوده و درصد پُربودن مخازن
سدهای کشــور تا  ۲۰فروردین ماه سال  ،۹۸در سالهای
آبــی  ۱۳۹۶-۱۳۹۷و  ۱۳۹۷-۱۳۹۸بــه ترتیب  ۴۸و ۷۶
درصد بوده است.
*خاليبودن ظرفیت نیمي از سدها قبل از سیل
در گــزارش مرکز پژوهشهاي مجلــس به تفکیك
دالیل بروز سیالب در هر سه استان درگیر یعني گلستان،
خوزســتان و لرســتان تشریح شده اســت اما نکته حائز
اهمیــت در این گزارش آن اســت که کارشناســان این
مرکز هشــدار دادهاند که ســیلهاي اخیر نباید بهانهاي
براي ســاخت سدهاي بیشتر در کشور شــود .به اعتقاد
نگارندگان اگرچه در تمام دنیا سدها مهمترین ابزار براي
کنترل سیالب هستند اما تنها وقوع یك ترسالي در ایران،
نباید منجر به تأسیس و ساخت سدهاي بزرگ بیشتر شود
زیرا تا قبل از وقوع ســیالبهاي اخیر ،ســدهاي موجود
حتي تا نصف هم پر نميشــد در نتیجه هر گونه اظهار
نظر درباره ســاخت سدها باید با درنظرگرفتن مالحظات
فنــي ،اصولــي و لحاظکردن جمیع جهــات و جداي از
تعصبات و جهتگیريها انجام شود.
*کنترل غیرممکن سیالب
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس ،شدت و
خسارات سیل در استانهای گلستان ،خوزستان و لرستان
باال و چشمگیر بود .بررسیهای کارشناسی نشان میدهد
که در هر سه استان گلستان ،خوزستان و لرستان ،شدت و
بزرگی سیلها به حدی بوده است که در وضعیت فعلی،
کنتــرل صددرصدی آنهــا غیرممکن بوده و واردشــدن
خســارات نیز اجتنابناپذیر بوده اســت .امــا با مدیریت
مناســب مخازن ســدها ،ميتوانســتیم میزان خسارات
وارده به مناطق درگیر ســیل را کاهش دهیم .به اعتقاد
کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس در گلستان میزان
پرنگهداشتن مخازن سدها به حدي بوده است که حتي

ســیلهاي کوچكتر از سیل سال جاري هم ميتوانست
خسارات قابل توجهي به مناطق گنبد و آققال وارد کند.
اقدامات ضعیف ســازهای و غیرســازهای پاییندست و
همچنین تجربهنگرفتن از ســیلهای قبل استان گلستان
نیز به تشدید خسارات سیل گرگانرود منجر شده است.
در حــوزه کارون و کرخه نیز ترس از خشكســالي،
رهاسازي آب سدها را به حداقل رسانده است به همین
دلیل ،مخازن ســدهاي این استان زمان کافي براي ایجاد
فضاي خالي در مخازن سدها با توجه به آستانه تحمل
پاییندست را نداشتهاند و برای ایجاد فضای خالی قابل
توجه در مخازن سدها تنها راه ،ایجاد سیلهای مصنوعی
در پاییندســت بوده و در این زمان خروجی از سدها در
حد آستانه تحمل بوده است.
*غافلگیري مسئوالن عامل تشدید سیالب
از نــگاه کارشناســان مرکــز پژوهشهــاي مجلس
تصرفات و تجاوز به بســتر و حریم رودخانهها و مسیلها
خســارات ســیل را زیاد کرده و دلیل ایــن تصرفات عدم
هماهنگي بین دســتگاههاي مختلــف در تعیین تکلیف
تصرفات است .مهمترین دلیل تشدید خسارات سیلهای
اخیر آمادهنبودن متولیان و مسئوالن برای مقابله با سیالب
بوده اســت .خشكســالي پیاپي در کشور و خشكسالي
بيســابقه سال گذشته امکان عکسالعمل شایسته را از
متولیان مربوطه تا حدي ســلب کرده بود .غافلگیرشدن،
تالش در جهت ذخیره آب بیشــتر و آمادهنبودن اقدامات
و زیرســاختهاي مهار و کنترل سیل ،همگي از مصادیق
این امر است .از دیگر دالیل تشدید اثرات سیالب ميتوان
به مالحظات فنی نامطلوب در طراحی زیرســاختهای
شــهری ،بینشــهری و حفاظتی ،نبود نظام پیشبینی و
اخطاردهــی و عمل بر اســاس آن ،نبــود اطالعات قابل
اطمینان و بهنگام از شــرایط رودخانهها ،توپوگرافی آنها
و مدلهای پخش سیالب اشاره کرد .راهکارهای کنترل و
مدیریت سیل هم در دو دسته سازهای و غیرسازهای جای
میگیرنــد که در صدر این راهکارها طرح جامع ســیل و
نظامنامه مدیریت سیل قرار میگیرد.
*نبود اخطارهاي فصلي قابل اطمینان
بر اساس گزارش منتشرشــده اگر اخطارهاي فصلي
قابل اطمینان و همچنین نظام تنظیم عملکرد و مدیریت
مخازن بر اســاس این اخطارها وجود داشــت ،خسارات
سیل کاهش ميیافت .عدم شــناخت دقیق از رودخانه
و حوضههــاي آبریز ماننــد توپوگرافي آنهــا همچنین
نبود مدلهاي دوبعــدي هیدرودینامیك قابل اطمینان،
تصمیمگیريهــاي مرتبط با مدیریت مخازن را با چالش
مواجه کرده است .در ســیلهاي اخیر هیچ نشانهاي از
تجربهگیري از سیلهاي قبلي وجود ندارد.

شــرق :ارز چهارهزارو۲۰۰تومانــي کــه در روزهاي
نخســتین تغییر نــرخ ارز به همــه گروههاي کاالیي
اختصاص یافت ،در حال حذف کامل است .براساس
آخرین تصمیمــات وزارت صنعت ،معدن و تجارت
)صمــت( ،ارز چهارهزارو۲۰۰توماني که قرار بود به
کاالهاي اساســي تعلق بگیرد ،دیگر به گوشت قرمز،
آرد ماکارونــي و حبوبات بهعنــوان کاالي جایگزین
گوشــت و برخــي اقالم دیگــر که در ســفره مردم
تأثیــر دارند ،تعلــق نخواهد گرفت .عبــاس قبادي،
معاون بازرگاني داخلي صمت و دبیر ســتاد تنظیم
بــازار ،ميگویــد حــذف ارز چهارهزارو۲۰۰توماني
واردات گوشــت قرمــز با هــدف حمایــت از تولید
داخل بوده اســت .عباس قبادي ،معــاون بازرگاني
داخلي وزیر صمت ،در نشســتي خبري که در محل
ایــن وزارتخانه برگزار شــد ،دربــاره دالیل حذف ارز
چهارهزارو۲۰۰تومانــي براي واردات گوشــت قرمز
عنوان کرد :گوشــت قرمز وارداتي فقط  ۱۰درصد از
نیازهاي کشــور را تأمین ميکــرد ،بنابراین حذف آن
تأثیري بر قیمتهاي بازار داخل نخواهد داشت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه تصمیمگیــري درباره
تخصیص ارز به گروههــاي کاالیي مختلف ازجمله
تصمیمات کالن دولت اســت ،از تداوم پرداخت ارز
چهارهزارو۲۰۰توماني براي برنج و گوشت مرغ خبر
داد .به گفته قبادي ،قیمت گوشت در بازار کشورهاي
همسایه نظیر عراق به ازاي هر کیلو  ۱۰۰هزار تومان
است و ما نميتوانیم بهاي این محصول را در کشور
خود با سرکوب قیمت بین  ۳۰تا  ۵۰هزار تومان نگه
داریم؛ زیــرا دامداران ایراني تمــام نهادههاي تولید
خود را با ارز آزاد خریداري ميکنند.
*گراني قیمت گوشت را قبول دارم
دبیر ســتاد تنظیــم بازار قیمت هر کیلو گوشــت
منجمــد در بازار را بین  ۵۰تا  ۶۰هزار تومان و قیمت
هر کیلو گوشــت گــرم را بین  ۷۰تــا  ۹۵هزار تومان
اعالم کرد .او افزود :هر کیلوگرم گوشــت گوسفندي
نیز از  ۸۰تا  ۱۲۰هزار تومان قیمت دارد .قبادی با بیان
اینکه بنده گرانی را قبول دارم ،هزینه تولید گوشــت
قرمز در کشور را باال دانست و گفت :در شرایط فعلی
براي تولیدکنندگان بهصرفه نیست که دام را ارزانتر
عرضه کنند .او اضافه کرد :دلیل اینکه درحالحاضر
مردم به ســمت روســتاها میروند و به این مسئله
رغبت پیدا کردهاند ،این است که کار کشاورزی توجیه
اقتصادی پیدا کرده اســت .بررسیها نشان میدهد
جمعیــت دام زنده کشــور از  ۴۵میلیون رأس به ۶۰
میلیون رأس افزایش یافته است.

*تعیین دیرهنگام تعرفه خرما
معــاون وزیر صمت قیمت هر کیلو خرما در بازار
را بیــن  ۱۷تا  ۳۵هزار تومــان اعالم کرد و افزود :این
رقــم مطلوب ما نیســت .ایران دومیــن تولیدکننده
خرماي جهان اســت .ســال قبل بالغ بــر  ۳۰۰هزار
تُن خرما صادر شــده است .او ادامه داد :ما در ستاد
تنظیم بازار تأکید کردیم صادرات خرما ممنوع شود.
با پیشــنهاد ما موافقــت نشــد و در نهایت تصمیم
گرفته شــد تعرفه بــراي خرما در نظر گرفته شــود؛
اما این تصمیمگیري خیلي دیر انجام شــد .به گفته
قبادي ،وزارت صمت تالش کرده است با اختصاص
محلهاي عرضــه رایگان بــه تولیدکنندگان ،قیمت
خرما را تعدیل کند .او گفت :البته وقتي خرما صادر
ميشــود ،قیمت خرمــاي داخل نیــز از قیمتهاي
صادراتي تأثیر ميگیرد.
*شرایط شکر در حال عاديشدن است
دبیر ستاد تنظیم بازار درباره دلیل افزایش قیمت
شــکر عنوان کرد :وقوع سیل و آســیبدیدن مزارع
نیشکر جنوب و حتي شکرهاي خام وارداتي دپوشده
در انبارهاي خوزســتان ،ســبب شــد با کمبود شکر
مواجه شویم .وزارت جهاد کشاورزي روي محصول
خوزستان حساب بســیاری باز کرده بود .به گفته او،
درحالحاضــر در ســوپرمارکتها و میادیــن میوه و
ترهبار شکر به قیمت مصوب موجود است و از آنجا
که یك میلیون تُن شکر خام در حال تخلیه در بنادر،
خریداري و انتقال به ایران اســت ،همچنین چغندر
پاییزه هم در حال برداشــت از مزارع اســت ،قیمت
شکر به سمت عاديشدن پیش ميرود.
*تصمیمگیري درباره قیمت مرغ تا  ۲هفته دیگر
بــه گفتــه یکــي از خبرنــگاران حاضــر در
نشســت ،چندي اســت بــا وجــود تعییــن قیمت
۱۱هزارو۵۰۰توماني براي مرغ از ســوي ستاد تنظیم
بازار ،بهــاي این محصول در بازار بــه  ۹هزار تومان
هم رســیده اســت ،با وجود این ســتاد تنظیم بازار
تصمیم دارد بهاي مرغ را به  ۱۳هزار تومان برساند.
معــاون وزیر صمت در ایــن رابطه گفــت :ما نباید
اجــازه دهیــم تولیدکنندگان ضرر کننــد؛ در غیر این
صورت جوجهریزي متوقف ميشــود .او ادامه داد:
وزارت جهاد کشــاورزي در نامهاي اعالم کرده است
قیمت هــر کیلوگرم مرغ با بهاي ۱۱هزارو۵۰۰توماني
فاقــد صرفه بوده و رقم  ۱۳هزار تومان را پیشــنهاد
کرده اســت .در حال بررسي زنجیره کامل تولید مرغ
هستیم و تا دو هفته دیگر درباره بهاي این محصول
در ستاد تنظیم بازار تصمیم ميگیریم.

 شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،در
توییت مهمی نوشت ۱۳ :هزار میلیارد تومان مطالبات
وصولنشده شرکت ســرمایهگذاری تأمین اجتماعی،
شستا مشــخص شــده اســت و اگر بدهکاران اقدام
نکنند ،نام آنها افشــا و اقدام قضائی انجام میشــود.
بــه گزارش مرکــز روابط عمومــی وزارت تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی ،محمد شــریعتمداری ،با انتشــار
توییتی در صفحه شــخصی خــود از پیگیری و اقدام
قضائی برای دریافــت بیش از  ۱۳هزار میلیارد تومان
مطالبات وصولنشده و به دعوا رسیده شستا خبر داد.
متن پیام به شــرح ذیل است :لیســت بیش از ۱۳۰۰۰
میلیارد تومان مطالبات وصولنشــده به دعوا رسیده
ایجادشده در دوران پیشین شستا! با مشخصات کامل
و به تفکیک همه هلدینگها مشــخص شد و تا ریال
آخر این مطالبات وصول میشود .اگر بدهکاران اقدام
نکنند آنها را با نام افشا و اقدامات قضائی شدید علیه
آنها انجام خواهد شد.

افزایش  ۲هزار درصدی قیمت سکه
در  ۱۰سال گذشته
 بهای سکه تمامبهار آزادی در  ۱۰سال گذشته رشد
حــدود  ۲۰برابری )حدود دو هــزار درصد( را تجربه
کــرده؛ بهطوریکه از میانگین ۲۴۱هــزارو  ۵۰۰تومان
در ســال  ۸۸به چهارمیلیونو ۷۹۸هزارو  ۸۰۰تومان
در فروردین امســال افزایش یافته اســت .مسکوکات
طال همواره بهعنوان یکی از مهمترین عالقهمندیها
برای ســرمایهگذاری به شمار میرود .بخش زیادی از
خانوادههــای ایرانی با هدف ســرمایهگذاری یا حفظ
قدرت پول خود به طور ســنتی تمایل دارند که به این
بازار وارد شــوند .بازدهی باالتر طالی خام ،کارکرده و
سکه در مقایسه با ســود بانکی باعث شده است که
سرمایهگذاری در بازار طال بهعنوان یکی از گزینههای
اصلی ســرمایهگذاری در کشور شناخته شود .به نظر
میرسد که بخش عمده سرمایهگذاری در بازار طال و
سکه ناشی از شناختنداشتن مردم از بازارهای مالی
جدید باشــد؛ بههمیندلیل با فرهنگسازی و آموزش
میتوان خانوادههای ایرانی را به سوی بازارهای مالی
مولد و ســازنده مانند بورس ســوق داد .در فروردین
۱۳۹۸متوسط قیمت فروش یک سکه تمامبهار آزادی
طرح جدید در بازار آزاد شــهر تهــران چهارمیلیونو
۷۹۸هزارو  ۸۰۰تومان بوده که در مقایســه با اســفند
 ۹۷حدود  ۳.۶درصد رشــد و در مقایســه با فروردین
 ۹۷حدود  ۱۷۰.۲درصد افزایش داشته است .براساس
آمار بانک مرکزی ،پایینترین نرخ فروش سکه تمامبهار
آزادی طرح جدید در فروردین امســال چهارمیلیونو
۶۵۱هزارو  ۷۰۰تومــان و باالترین قیمت پنجمیلیونو
 ۱۸۰هزار تومان بوده است .متوسط قیمت فروش یک
سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم نیز در بازار آزاد شهر
تهران چهارمیلیونو ۶۲۶هزارو  ۵۰۰تومان بوده که در
مقایسه با اسفند  ۹۷حدود  ۳.۴درصد و در مقایسه با
فرودین سال گذشته  ۱۶۷.۲درصد رشد قیمت را نشان
میدهــد .کمترین نرخ فروش ســکه تمامبهار آزادی
طرح قدیم در فروردین چهارمیلیونو ۵۲۳هزارو ۳۰۰
تومان و باالترین قیمت چهارمیلیونو ۹۷۸هزارو ۳۰۰
تومان بوده است.

افزایش ۱۶درصدي تعرفه
مشترکان پرمصرف
 معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر با اشاره
به اصالح تعرفه مشترکان پرمصرف از ابتدای خرداد
ســال جاری ،گفت :حدود  ۹۰درصد مشــترکان برق
کشــور کمتر از الگوی مصرف ،برق استفاده میکنند؛
ولی برای  ۱۰درصد مشترک پرمصرف حدود  ۱۶درصد
افزایش تعرفه در نظر گرفته شــده است .به گزارش
توانیــر مصطفي رجبيمشــهدي در برنامه روي خط
خبر عنــوان کرد :الگوی مصرف بــرای مناطق عادی
در ماههای گرم ســال )خرداد ،تیر ،مرداد و شــهریور(
 ۳۰۰کیلووات ساعت در ماه است؛ ولی این رقم برای
مناطق گرمسیر یک مانند خوزستان و بوشهر سه هزار
کیلووات ساعت ،مناطق گرمسیر دو مانند بخشهای
میانی کشــور حدود دو هزار کیلووات ساعت ،مناطق
گرمســیر سه حدود هزار کیلووات ساعت و در مناطق
گرمسیر چهار حدود  ۴۰۰کیلووات ساعت در ماه است.
او خاطرنشــان کرد :از سوی دیگر برای مشترکانی که
در مقایسه با سال گذشــته برق کمتری مصرف کنند،
مشوقهای در نظر گرفتهشــده و صورتحسابهای
آنها کمتر خواهد شــد؛ بهطوریکه برای مشــترکان
مناطق عادی به ازای هر کیلووات ساعت صرفهجویی
حــدود  ۵۰۰ریال کاهش هزینه قبــض در نظر گرفته
شده است .معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر
افزود :مشترکان برق میتوانند با اقدامات بسیار ساده
میزان پیک مصرف را به شکل درخورتوجهی کاهش
دهند؛ بهطوریکه اگر هر مشترک فقط یک المپ را در
زمان اوج مصرف خاموش کند ،حدود هزار مگاوات در
مصرف انرژی صرفهجویی خواهد شد.

افزایش نرخ رسمی یورو و پوند
 بانــک مرکــزی نــرخ  ۴۷ارز را اعــالم کــرد که
براساسآن هر دالر آمریکا برای شنبه ،یازدهم خرداد
 ،۹۸بدون تغییر در مقایســه با روز پنجشــنبه ۴۲هزار
ریال قیمت خــورد .همچنین در روز جــاری هر پوند
انگلیس با  ۳۶ریال افزایش در مقایسه با روز پنجشنبه
۵۳هزارو  ۷۹ریــال و هر یورو نیز با  ۲۴۲ریال افزایش
۴۷هزارو  ۲۳ریال ارزشگذاری شد.

