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آخوندی :خصوصی سازی
در ایران دفع شر بود
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اخبار

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 50(37.850

) 100( 44.000

)0(49.300

5.549

10.350

1.141.000

11.750.000

) 20/000( 12.120.000

6.400.000

3.670.000

2.400.000

(دالر)

مقدار

79/620

تهران

) 42( 37.733

) 60( 43.197

) 134(49.602

5.549

10.385

1.136.780

) 14/500 (12.072.000 11.750.000

6.295.000

3.685.000

2.490.000

)-11(1.218
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نتایج نظرسنجی برنامه پایش از  900فعال
اقتصادی و کارآفرین درباره عملکرد مردان
اقتصادی دولت مشخص کرد:

حقوق و دستمزد به جز افزایش  ۱۰درصدی مربوط به
همه کارکنان دولت صورت نگرفته است.
▪توضیحات خراسان دربــاره جوابیه شــورای عالی
اطالع رسانی دولت

طیب نیا و حجتی موفق ترین
سیف و نعمت زاده ناموفق ترین
طبق یک نظرسنجی که جامعه آماری آن
بیش از  ۹۰۰فعال اقتصادی و کارآفرین
بود هاند مشخص شد طیب نیا و حجتی
موفقترین و سیف و نعمت زاده بدترین
اعضای تیم اقتصادی دولت هستند .به گزارش مهر ،در
این نظرسنجی که در برنامه تلویزیونی پایش و از بین بیش
از  ۹۰۰فعال اقتصادی و کارآفرین به صورت تلگرامی
انجام شده  ،سؤال به این شرح بوده است؛ به نظر شما
کدام عضو تیم اقتصادی دولت موفقتر بوده است؟ -۱
عباس آخوندی (راه و شهرسازی)  -۲محمود حجتی
(جهاد کــشــاورزی)  -۳علی ربیعی (تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی)  -۴ولی ا ...سیف (بانک مرکزی)  -۵علی
طیب نیا (اقتصاد و دارایــی)  -۶محمدرضا نعمت زاده
(صــنــعــت ،مــعــدن و تــجــارت)  -۷محمدباقر نوبخت
(برنامهوبودجه)
زمان شروع این نظرسنجی پنج شنبه  ۲۲تیرماه و پایان آن
شب شنبه  ۲۴تیرماه بوده است .در پایان نیز علی طیب نیا
با  ۳۹درصد رتبه اول و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی
با کسب  ۲۴درصد آرای شرکتکنندگان رتبه دوم را کسب
کرد .محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامهوبودجه و
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هرکدام  ۹درصد آرا را
کسب کردند و علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
نیز  ۸درصد از آرا را به دست آورد.
همچنین ولـیا ...سیف رئیسکل بانک مرکزی که این
روزهــا در بحث مشکالت مؤسسات انتقادات زیــادی به
نحوه عملکرد وی وارد اســت و محمدرضا نعمت زاده
مسنترین عضو کابینه دولت یازدهم با کسب  ۵درصد
آرا ،بدترین اعضای تیم اقتصادی دولت از دید فعاالن
اقتصادی هستند.

توقف ساخت  ۵۰سد در کشور
وزیــر نیرو بــا تأکید بــر اینکه نباید در
سدسازی افراط و تفریط کرد از توقف و
خروج  ۵۰سد از برنامه اجرایی وزارت
نیرو و همچنین مشکالت ساختاری
شبکه برق کشور خبر داد .به گزارش فارس ،حمید چیت
چیان با حضور در برنامه نگاه یک با اشاره به اینکه با آغاز
به کار دولت یازدهم  145سد در حال احداث و اجرا بود،
گفت :با بررسیهای زیست محیطی و فنی انجام شده به
این نتیجه رسیدیم که  50سد از برنامه اجرایی وزارت
نیرو خارج شد .وی افزود:در امر سدسازی باید معیارهای
فنی در نظر گرفته شود بنابراین باید اذعان داشت که در
سدسازی نباید افراط و تفریط شود .چیت چیان اضافه
کرد:تالش کردیم که برنامه سدسازی خود را منطقی
کنیم چــرا کــه تنها اب ــزار مدیریت منابع آب ،احــداث
سد نیست.

تامین مالی ژاپنی ها برای افزایش ظرفیت
تولید چهارمین نیروگاه بزرگ کشور

وزیر راه و شهرسازی با این ادعا که خصوصیسازی در ایران دفع شر بود ،گفت :نحوه خصوصیسازی بنگاههای بزرگ در ایران جفای بزرگی در حق ملت ایران
بود و این بنگاهها سرمای ه انسانی خود را از دست دادند .به گزارش تسنیم ،عباس آخوندی در مراسم معارفه سرپرست ایران ایر ،با انتقاد به نحوه نگاه به شرکتهای
بزرگ در بحث خصوصیسازیها اظهار کرد :سرجمع سرمایهگذاریهای ملت ایران در دنیا و دولت مدرن در حوزه صنعت حدود 100میلیارد دالر بوده است.

در پاسخ بهگزارش خراساندرباره حقوقهای نجومیصادرشد

جوابیه دولت وتوضیح خراسان

دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت درباره گزارش روز
گذشته خراسان با عنوان "مصوبه جنجالی هیئت دولت؛
حقوق های نجومی بر می گردد؟" توضیحاتی ارائه کرده
است که در این جوابیه آمده است :
«پیرو درج گزارشی در صفحه اول روزنامه خراسان در
تاریخ  25تیر  1396با تیتر "مصوبه جنجالی هیئت
دولت؛ حقوق های نجومی بر می گــردد؟" نکات ذیل و
همچنین توضیحات سازمان امور استخدامی و اداری
کشور (بند4تا  )7به استحضار ملت شریف ایــران و
خوانندگان روزنامه خراسان می رسد:
 -1دولت در موضوع پرداخت غیرمتعارف با دستور قاطع
و انقالبی رئیس جمهور وارد عمل شده و ضمن اصالح
ساختارهایمعیوبکهمیراثگذشتگانبودهاستعالوه
بر استیفای حقوق های خارج از عرف و بازگرداندن آنها
به بیت المال زمینه بروز موارد مشابه را به صورت کامل
مسدود کرد به گونه ای که با قاطعیت می توان گفت که
موضوع پرداخت های غیرمتعارف در "دولت" پایان یافته
است.
 -2پیرو انتشار عباراتی چون "پیگیری خراسان برای
دریافت توضیحات مسئوالن دولتی به نتیجهای نرسید " یا
"توضیحیتازمانتنظیماینگزارش()21:45ارائهنشد"
به استحضار می رساند خبرنگار و دبیر اقتصادی روزنامه
خراسان از ساعت  20:30با برخی همکاران دبیرخانه
شورای اطالع رسانی دولت تماس گرفته و با توجه به عدم
امکانپیگیریدرساعتمذکورازایشاندعوتمیشودتا
روزیکشنبهاطالعاتدقیقوتکمیلیازبخشهایذیربط
اخذ و ارسال گردد .اما به نظر می رسد که گزارش روزنامه
خراسان از پیش تهیه شده و صرفا برای افزودن چاشنی
اتهام به دولت برای عدم پاسخگویی در موضوع مورد اشاره
2تماستلفنیگرفتهشدهاست.بازنشروتبلیغگستردهاین
گزارشازساعاتابتداییشبگذشتهدرکانالمدیرمسئول
روزنامه خراسان و سایر رسانه های مرتبط از جمله دالیل
مویداینگزارهاست.
-3همچنینادعاشدهکه"یکمقامدرشورایعالیاطالع
رسانیدولتکهخواستنامشفاشنشود،درگفتوگوبا
خراساندربارهاینمصوبهابرازبیاطالعیکرد".مقتضی

است روزنامه خراسان با قید فوریت نام و مشخصات مقام
مذکور را منتشر نماید در غیر این صورت موضوع از طریق
مراجعحقوقیذیربطپیگیریخواهدشد.
 -4سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی
بر اساس بند ( )۲مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳
شـــورای حقوق و دستمزد (مــوضــوع ابالغیه شماره
 647444مورخ  ۱۳۹۵/۵/۱۱سازمان مدیریت و
برنامه ریزی وقت) تا میزان ۱۰میلیون تومان تعیین شده
است و تاکنون هیچ گونه افزایشی در مورد این مقامات
اعمال نشده است.
 -5سقف خالص پرداختی سایر مقامات و کلیه مدیران و
کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول ماده ( )۵قانون
مدیریت خدمات کشوری براساس بند ( )۳همان مصوبه
تعیین و ابــاغ شــده اســت و در ســال جــاری به استناد
تصویبنامه شماره /570ت  54204مورخ 96.4.27
هیئت وزیران به میزان  ۱۰درصد افزایش یافته است.
 -6حذف تبصره بند( )۳تصویبنامه مورد اشاره صرفا با
توجه به رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری صورت
گرفته است که به موجب این رای با توجه به تمدید دوره
آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس
شورای اسالمی – که تقنین جدید تلقی میگردد -احکام
قانونمدیریتخدماتکشوریدرخصوصاعضایهیئت
مدیره شرکتهای دولتی حاکم بوده و حکم مواد۷۵و۸۴
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت( )۲که مصوب  ۴اسفند  ۱۳۹۳است صرفا
شامل شرکتهای غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته
به نهادهای عمومی غیردولتی میباشند ،بوده و لغو این
تبصره برای رفع ابهام ذی حسابی دستگاه های اجرایی
صورت گرفته است.
 -7الزم به توضیح است که با توجه به تمدید دوره اجرای
آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال های
 ۱۳۹۵ ،۱۳۹۴و  ۱۳۹۶عمال ماده  ۸۴قانون الحاق
( )۲در خصوص شرکتهای دولتی اجرا نشده است.
بنابراین تاکید میشود که در خصوص مبانی پرداخت
حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی
هیچ گونه تغییری نسبت به مصوبه سال گذشته شورای

از اهتمام دبیرخانه شــورای اطــاع رسانی دولــت در
پاسخگویی سریع به گــزارش خراسان تشکر کــرده و
با ابراز امیدواری نسبت به این که دولت درباره سایر
ابهامات و سواالت نیز چنین رویکردی داشته باشد،
توجه مخاطبان را به چند نکته درباره این جوابیه جلب
می کنیم:
 -1همانطور که در گزارش روز گذشته خراسان و تیتر
گــزارش آمده بود  ،رویکرد خراسان اطالع رسانی و
تالش برای شفاف سازی است ،لذا هم در تیتر و هم در
متن بدون موضع گیری قطعی و یک طرفه  ،خواستار
پاسخگویی و شفاف سازی از سوی دولت شده ایم و بر
همین اساس پاسخ دولت به گزارش خود را گامی در
جهت پاسخگویی و شفاف سازی می دانیم و این تالش
را ارج می نهیم.
 -2اگرچه دولت و برخی دستگاه های مسئول اقدامات
خوبی در برخورد با حقوق های نجومی انجام دادند اما
اگر بیانیه  14تیرماه  95رئیس جمهور را خطاب به ملت
درباره حقوق های نجومی با اقداماتی که دولت انجام
داده است ،مقایسه کنیم ،می بینیم که همچنان بخشی از
موارد وعده داده شده در بیانیه رئیس جمهور بدون اقدام
باقی مانده است .به عنوان مثال در بیانیه رئیس جمهور
با اشــاره به فرصت یک ماهه بــرای اصــاح برخی رویه
های مرتبط با پرداخت حقوق مدیران در دستگاه های
اجرایی آمده است«:تمامی دستگاهها موظف اند تمام
حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری
را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه
در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی ربط و همچنین در
سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی
عموم درج نمایند ».با این حال این وعده هنوز محقق
نشده اســت .همچنین در نامه  18تیرماه  95معاون
اول محترم رئیس جمهور به دکتر روحانی نیز با اشاره
به ضرورت بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری
که تاکنون به صورت آزمایشی اجرا شده ،آمده است:
«سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است در
مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع
و ارائه پیشنویس اصالحی قانون مذکور جهت منظور
نمودن در الیحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات
کشوری به دولت اقدام نماید ».با این حال این وعده یک
ماهه نیز همانند وعده یک ماهه درج پرداختی مقامات
در سایت دستگاه ها پس از یک سال اجرایی نشده است.
 -3خراسان به عنوان یک رسانه خود را در قبال منابع
خبری مسئول می داند لذا در پاسخ به مطالبه انتشار نام
و مشخصات مقامی که با خراسان گفت و گو کرده است،
اعالم می کنیم که به هیچ وجه نام و مشخصات اشخاص
طرف مصاحبه را بدون رضایت آنها منتشر نمی کنیم.
با این حال الزم به توضیح است که بابت اشتباه رخ داده
در درج عنوان «یک مقام شورای عالی اطالع رسانی
دولــت» عذرخواهی می کنیم  .البته خراسان سعی
کرده است تا اشتباه رخ داده در مراحل چاپ روزنامه
رفع شود ،چنان که عبارت شورای عالی اطالع رسانی
دولت در سایت روزنامه و چاپ مشهد حذف شده است
اما در چاپ تهران به دلیل سپری شدن زمان امکان

شاخص کل

اصالح فراهم نشد.
 -4در خصوص مواد  5،6و  7نیز با وجود توضیحات ارائه
شده ابهامات جــدی وجــود دارد که نتوانسته مسئله را
روشن کند و همچنان خطر بازگشت حقوق های نجومی
را یادآور می شود و نیازمند توضیح بیشتر مقامات مسئول
است .مثال در بند پنجم عنوان شده است که سقف خالص
پرداختی طبق ماده  3مصوبه مورخ  26فروردین دولت
تعیین شده است در حالی که در آن ماده فقط در مورد
میزان افزایش  10درصدی توضیح داده شده است و نه
سقف پرداختی .اگر ذکر افزایش  10درصــدی ،سقف
را تعیین می کند پس ذکــر تبصره بــرای بند ســوم چه
موضوعیتی داشته است؟ اگر هم سقف پرداختی طبق
ماده  76قانون خدمات کشوری تعیین می شود که میزان
خالص پرداختی به هیچ مدیری نباید بیشتر از حدود 8
میلیون تومان باشد .اگر بخشنامه یا دستورالعمل دیگری
(غیر بخشنامه مورخ  26فروردین) وجود دارد که مبنای
عمل دستگاه هاست و به آنها اجــازه می دهد پرداختی
بیشتری داشته باشند ،بهتر است شفاف سازی شود .در
عین حال در جوابیه مذکور به مصوبه مورخ  27تیرماه 96
اشاره شده است (یعنی فردا)که طبیعتا به خاطر تعجیل
اشتباهی رخ داده است!
 -5عالوه بر آن در بند ششم تصریح شده است که "حکم
مواد ۷۵و  ۸۴قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولــت( )۲که مصوب  ۴اسفند
 ۱۳۹۳اســت صرفا شامل شرکتهای غیردولتی که
به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی
میباشند ،بوده  "...این در حالی است که نگاهی به متن
این مواد قانونی نشان می دهد که در آنها شرکت های
دولتی نیز مشمول قواعد شمرده شده است .مثال در ماده
 75صریحا دربــاره " سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر
پرداختیهای نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی،
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولــت "... ،صحبت شده
است .در ماده  84نیز این گونه آمده است" :ناخالص حقوق
و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره
شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته
به نهادهای عمومی غیردولتی میباشند باید حداکثر
از ده برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شورا یعالی
کار بیشتر نباشد" .البته ممکن است که قانون الحاق
بــرای برخی دستگاه ها و قانون مدیریت خدمات برای
برخی دیگر از دستگاه ها مورد استفاده قرار بگیرد که این
موضوع با توجه به تعدد قوانین و ابهام های موجود ،نیاز
به توضیحات بیشتر دارد .درباره آخرین بند نیز جای این
سوال هست که اگر ماده  84در سه سال اخیر اجرا نشده،
چرا در تصویب نامه  26اردیبهشت امسال مورداشاره
قرار گرفته است؟ توضیحات بیشتر می تواند این ابهامات
جدی را که هنوز رفع نشده برطرف کندو خطر بازگشت
حقوقهای نجومی را دفع کند.

شاخص

رشد بریکس،تنزلجی20درتجارتجهانی
بررسی آمارهای تجارت جهانی نشان می دهد که
سهم کشورهای عضو جی  20از اقتصاد جهانی در
 20سال اخیر ،از  65به  49درصد کاهش یافته و در
مقابل ،سهم گروه بریکس متشکل از برزیل ،روسیه،
هند ،چین و آفریقای جنوبی از  18به  31درصد
افزایش یافته است .گروه  ۲۰متشکل از  20اقتصاد
قدرتمند جهان ا ز جمله آمریکا و اتحادیه اروپا است
که گفته می شود در مجموع  ۸۵درصد اقتصاد جهان
را در اختیار دارند.
(کانالشبکهاقتصادمقاومتیبهنقلازبانکجهانی)

...

بازار خبر
نقشه شوم سعودی ها برای بازار ایران

اقتصاد نیوز -فــعــاالن اقتصادی در
بخش خصوصی مداخله آ لسعود در
بازارهای صادراتی ایران را با دو ابزار
تطمیع و تهدید تایید کردند .تحرکات
عربستان برای منصرف کردن شرکای ایران در انعقاد
قرارداد با بنگاهها و شرکتهای داخلی با هدف زمینگیر
کردن برجام ،از سال گذشته آغاز شده است .بهطوریکه
مــنــابــع مــوثــق دیپلماتیک اعـــام کــردنــد ریـــاض به
سفارتخانههای خود در اروپا ماموریت داده تا با «دادن
پیشنهادهای پرسودتر»« ،تهدید به ممنوعیت معامله» و
«تهدید به لغو قراردادهای موجود با عربستان» در روند
بهرهبرداری ایران از منافع برجام اخالل ایجاد کنند.

روایت آماری جدید بیکاری
مهر -بررسیها نشان میدهد ،بین ۳۵
تا  ۳۸درصد جوانان غیرشاغل کشور در
حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند که
ایــن گــروه به شــدت در معرض خطر به
حاشیه رانده شدن در بازار کار هستند.

حسین بردبار :مدیرعامل نیروگاه برق
شهید رجایی از افزایش ظرفیت این
نــیــروگــاه تــا  2س ــال آیــنــده بــراســاس
فاینانس ژاپن خبر داد.
به گزارش خبرنگار خراسان ،مدیرعامل نیروگاه برق
شهید رجایی درحاشیه این بازدید درجمع خبرنگاران از
افزایش  ۱۳۰۰مگاوات به ظرفیت این نیروگاه  ۲هزار
مگاواتی تا  ۲سال آینده از طریق فاینانس ژاپن خبر داد
و گفت :ژاپنیها برای افزایش راندمان نیروگاه شهید
رجایی توربینهای کالس  Jرا نصب خواهند کرد.
علی فرهور با اشاره به این که نیروگاه  2هزار مگاواتی
شهید رجایی اولین نیروگاه بر مبنای خودباوری و خرید
دانش از شرکتهای خارجی بود ،گفت :این نیروگاه
 12میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق تولید می کند
که مصرف  3.5میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش
می دهد.

نعمت زاده :مبادالت بانکی ایران و عراق
هنوز برقرار نشده است
وزیـــر صنعت ایـــران گــفــت :علیرغم
توافقنامه ای که یک سال قبل بین بانک
مرکزی ایران و عراق امضا شد ،روابط
بانکی مورد انتظار بین دو کشور برقرار
نشده است .به گزارش مهر ،محمدرضا نعمت زاده ،در
دیدار با همتای عراقی خود با ابراز خوشحالی از شکست
داعش در عراق ،تصریح کرد :می توانید روی کمک های
تجاری و اقتصادی ما حساب کنید .نعمت زاده با اشاره به
مشکالت ناشی از نداشتن روابط بانکی بین دو کشور
گفت :علیرغم توافق یک سال قبل بین بانک مرکزی
ایــران و عراق ،همچنان این روابط بانکی ایجاد نشده
است .وزیر صنعت کشورمان گفت :اخیرا هم که عالقه
داشتیم گاز ایران را به نیروگاه های شما برسانیم ،مجبور
شدیم از یــک کشور ســوم بــرای حــل مشکالت بانکی
استفاده کنیم.
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