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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

دادستانی تهران و صالحیت 
مضاعف

توضیح اینکه مثال در استان محل تولد اینجانب، 
کرمان، اگر اتهامی متوجه یکی از مسئوالن موضوع 
تبصــره ذیل مــاده ۴ قانون اصالح قانون تشــکیل 
دادگاه های عمومی و انقالب بشود و اگر دادگستری 
اســتان کرمــان و دادســتان آن شــهر را صالح به 
رســیدگی بدانیم، در جغرافیای محدود استان قائل 
به امتیاز ویژه برای دادســتان اســتان شده ایم که از 
نظر شــرایط و روابــط محلی قابل تأمل اســت؛ اما 
وقتی دادسرای مرکز را صالح به رسیدگی اتهامات، 
اســتانداران، فرمانــداران، دارندگان پاپــه قضائی و 
مدیر کل اطالعات اســتان ها بدانیم، طبیعی است از 
نظر رعایت بی طرفی و عدالــت به واقع و حقیقت 
نزدیک تر اســت. پســت دادســتانی تهــران به باور 
نگارنــده و در عمل و اجــرا عالی ترین مقام قضائی 
در مرحله تحقیق مقدماتی تا صدور کیفرخواســت 
اســت و می طلبد که دادســتان عمومــی و انقالب 
تهران با توجه به وســعت دایــره صالحیتی خود و 
اشــرافی که از منظر قضائی بــه عالی ترین مناصب 
قضائی و اجرائی و حکومتی دارد، فردی با حوصله 
و توان رایزنی باال باشــد و همواره امکان دسترسی 
و گفت وگو با او و با کســانی که بــه نوعی با موارد 
صالحیتی دادســتان تهران، به ویژه دایره صالحیت 
مضاعفی که اختصاصا مربوط به دادســتان تهران 
اســت، فراهم باشــد. آقــای القاصی مهر ســومین 
دادســتانی اســت که بعد از اصالح قانون اصالح 
قانون دادگاه هــای عمومی و انقالب بــه این مقام 
منصوب شــده اســت و انقالب نیز چهلمین ســال 
پیروزی خود را پشــت ســر گذاشــته اســت و وارد 
پنجمین دهه می شــود؛ ســعه صدر و پختگی ذاتی 
که باید الزمه پست حســاس دادستانی تهران با آن 
صالحیت گســترده باشد، ان شاءاهللا در شخص آقای 
دکتر علی القاصی مهر جمع باشد و در اولین فرصت 
شاهد گزارش گونه ای از نوع همراهی و هم سویی او 

با مردم، به ویژه جامعه وکالت باشیم.

نخستین ترور در شاهنامه
اگــر کوه نزد من آید به راه/ به پاي اندر آرم به پیل 
و سپاه/ چو بشــنید بهرام گفتار اوي/ بخندید زان تیز 
بازار اوي/ چنین داد پاســخ که شاه جهان// اگر مرگ 
من جوید اندر نهان/ چو خوشنود باشد ز من شایدم/ 

اگر خاک باال بپیمایدم
ســرانجام در نبردي خونین در حالي که پیل ها در 
پیشاپیش سپاه ساوه شاه قرار داشتند، به فرمان بهرام 
خرطــوم آنها هدف پیکان ها قــرار گرفت و فیل ها از 
شدت درد و خشم، به طرف سپاه خودي چرخیدند و 
سپاهیان را در زیر پاهاي ستون مانند خویش لگدمال 
کردند و بدین ترتیب شکست بر ســپاه ساوه شاه وارد 
شــد و خاقان ترک، ســر خویش را بر باد داد و چون 
فرزندش، پرموده، از شکســت ســپاه پدر آگاه شــد، 
تصمیم گرفت بر ســپاه ایران شبیخون زند ولي بهرام 
از حمله شبانه سپاه ترکان آگاه شد و با آمادگي کامل 
مهاجمان را شکســت داده، به عقــب راند و آنان در 
دژي پناه گرفتند که باروي آن دژ سرانجام فروریخت 
و پرموده اســیر شد و همه گنجینه دژ به دست بهرام 
افتادو بهــرام اســیران و گنج هاي به دســت آمده را 
براي هرمز فرســتاد، مگر دو غنیمــت گران بها را که 

جاسوسان خبر آن را به هرمز رساندند.
پیروزي بر ســپاه ســترگ ترکان، بهرام را ســخت 
مغرور گرداند، به نوعي که اندیشــه شــهریاري در او 
پاي گرفت و پس از کشمکش هاي بسیار بین هرمز و 
بهرام، سرانجام هرمز به تیسفون گریخت و در درگاه 
خویش توسط دو خال فرزندش به نام هاي بندوي و 
گستهم کور شد و به ناگزیر خسروپرویز، فرزند هرمز به 
مقابله با بهرام برخاست که او نیز با شکست مواجه 
شــده، به روم گریخــت و بهرام به رغم هشــدارهاي 
گردویه، خواهر خردمندش کــه ایرانیان تنها خاندان 
کیاني را به شــهریاري مي پذیرند، در تیسفون بر سریر 

پادشاهي تکیه زد.
خسروپرویز به روم رفت و قیصر، سپاهي عظیم به 
فرماندهي نیاطوس در اختیار او قرار داد و سپاه رومي 
حامي خسرو چون در برابر سپاه بهرام قرار گرفت که 
عمدتا ایراني و از ســپاهیان خود هرمز بودند، پس از 
یک جنگ شبانه به خسرو پیوستند و بهرام به ناگزیر با 
اندک سپاه به جاي مانده خود، براي دریافت کمک نزد 
ترکان رفت و با سپاهي عظیم به سوي ایران بازگشت.
خراد برزین، دســتور و مشاور شاه، بسیار کوشید تا 
خاقــان را راضي کند کــه از حمایت بهرام جاه طلب 
دست بشوید، اما سودي نبخشید و سپاه ترکان دیگربار 

از آمودریا گذشته، به سوي مرزهاي ایران شتافت.
خراد برزین که آن زمان براي بازداشــتن خاقان از 
حمله به ایران در چین بود و شکست خسرو را حتمي 
مي دانست، مردي از ترکان به نام قلون را تشویق کرد 
که بهرام را به قتل رســاند و قلون از جیحون گذشته، 
خود را به سپاه بهرام رساند و به بهانه رساندن پیامي 
محرمانه از ســوي دختر خاقان که به همسري بهرام 
درآمده بود، با کاردي که در آســتین داشت از ناف تا 

قلب بهرام را شکافت:
قلون رفت با کارد در آستي 

پدیدار شد کژي و کاستي
همي رفت تا راز گوید به گوش 

بزد دشنه وز خانه برشد خروش
با کشته شــدن بهرام، ســپاه ترکان به آن ســوي 
جیحون بازگشــت و خســرو نفســي به راحتي کشید 
تا بتواند به امپراتوري ایران سروســاماني بخشد، اما 
امپراتوري ساساني در سراشیب سقوط افتاده بود که 

این خود روایتي پرشگفت دیگر دارد.

جدل بر سر بنزین 

مدت هاست که اخبار و تحلیل های متفاوتی درباره  �
قیمت بنزین در کشور منتشر می شود که عمده آنها ناظر 
بر ضرورت افزایش قیمت یا تثبیت قیمت های فعلی 
با توجه به وضع اقتصاد کشــور و وضعیت معیشت 
مردم اســت. فارغ از تأیید یا رد هر یک از نگرش های 
پیش گفته باید به جنبه  مهمی از این سؤال پاسخ داد 
که چرا بنزین تا این اندازه مهم است و چرا راه تقریب 
نظرات یافت نمی شــود؟ باید اذعان داشت که قیمت 
سوخت در همه جای دنیا به طور متناسبی با سیاست 
و جامعه گره خورده است که نمونه بارز و اخیر آن را 
می توان در جرقه اعتراضات موسوم به جلیقه زردهای 
فرانسه یا نگرانی های ناشی از تأثیر ثانویه تحریم نفت 
ایران و ونزوئال بر قیمت ســوخت در آمریکا مشاهده 
کرد. قیمت بنزین در ایران، اما بیش از همه دستخوش 
دعواهای سیاســی شــده اســت؛ به طوری که برخی 
منتقــدان در اثنای بحران های اقتصادی داخلی فریاد 
عدالت خواهی سر می دهند که چرا باید قیمت بنزین با 
قیمت جهانی متناسب باشد، در حالی که درآمد اغلب 
اقشار جامعه متناسب با استانداردهای برخی کشورها 
نیست. اگرچه این انتقادات از برخی ابعاد قابل  بررسی 
و دفاع اســت، اما غلبه جنبه های غیرفنی و سیاسی، 
جنبه های فنی آن را به محاق برده است. از طرفی آن 
دســته از منتقدان که دغدغه ضرورت افزایش قیمت 
دارند هم استدالل های کافی و متقن برای نگرانی شان 
مطرح نمی کنند و با طــرح مواردی مثل جلوگیری از 
قاچــاق، مدیریت برای کاهش مصــرف و... نقدهای 
زیادی را متوجه استدالل هایشان می کنند. در این میان 
عده ای هم مستمرا ایده های متفاوتی در قالب توزیع 
عادالنه یارانه ســوخت مطرح مي کننــد که به دلیل 
نبود خاستگاه عملیاتی و فنی ایده ها و عدم توجه به 
محدودیت های ســخت افزاری و نرم افزاری در همه 
حوزه های مرتبط موفق به دفاع از آن طرح ها نیستند. 
طبیعتا این ایده ها در صورت اجرا نیز، مشکالت حوزه 
تأمین، توزیع یا تخصیص منابع نقد کشــور را افزایش 
داده و گــره دیگــری بر گره هــای موجود بــر حوزه 
قیمت گــذاری بنزین، یارانه و... خواهد افزود. پرواضح 
اســت که افزایش قیمت بنزین یا تثبیت موقت آن در 
برهه زمانی فعلی با هر سازوکاری که انجام شود، جدا 
از جنبه های سیاســی و اجتماعی، تأثیرات اقتصادی 
هم خواهد داشــت که این بار هم در برخی تحلیل ها 
تأثیــرات تورمــی آن به طور اغراق شــده ای هم تراز با 
افزایش قیمت گازوئیل در نظر گرفته می شود. به نظر  
می رســد دور باطل طرح های پیشنهادی برای قیمت 
بنزین مادامی که «قیمت تمام شده» آن در کشور ارائه 
نشود، ادامه خواهد داشت، چراکه روند چندسال اخیر 
واقعی کردن قیمــت کاالها و خدمــات که در برخی 
موارد هم با هدفمندکردن یارانه ها همســو بوده، در 
حوزه قیمت گــذاری و فروش بنزین بــه دلیل کمبود 
اطالعات پایه ای متوقف شده است. بنابراین اجرای هر 
طرحی بدون توجه به قیمت تمام شده بنزین در کشور 
در میان مدت محکوم به شکست است و اقتصاد ملی 

را به مخاطره خواهد انداخت. 

سال شانزدهم    شماره 3416 چهارشنبه   11 اردیبهشت 1398

ترکیه ایران را ترک نمی کند
ایرنا: فعــاالن اقتصــادی ترکیه با وجــود موانع  �

و تحریم هــای پیش آمــده، ایران را تــرک نکرده و به 
همکاری اقتصادی شان ادامه می دهند. دولت ترکیه 
نیز رســما اعالم کــرده تحریم آمریکا علیــه ایران را 
همراهــی نمی کند. به گزارش ایرنــا، ترکیه باز هم در 
فهرست کشــورهایی قرار گرفت که در دوران تحریم 
همچنــان صــادرات و واردات آن جریــان دارد. آمار 
تجارت سال ۹۷ از حجم صادرات ۲٫۳ میلیارد دالری 
ایــران به ترکیــه حکایت از آن دارد کــه اگر صادرات 
نفتی را هم به آن اضافه کنیم، این رقم بر پله باالتری 
می نشــیند. همسایه شــمال غربی که حاال چهارمین 
مقصــد صادراتی ایــران لقــب گرفته، از نخســتین 
کشور هایی بود که با تحریم های آمریکا مخالفت کرد. 
به تازگی هم این کشــور لغــو معافیت های خریداران 
نفت ایــران از طرف ایاالت متحــده را محکوم و وزیر 

خارجه اش آن را بچگانه توصیف کرده است.

کره جنوبی نفت ایران را بر دیگر 
کشورها ترجیح می دهد

مسئوالن بخش های دولتی و انرژی در کره جنوبی  �
ضمن ابراز خشم از تصمیم آمریکا برای جلوگیری از 
خریــد نفت ایران تأکید دارند کــه برای آنها به دالیل 
مالــی و فنی نفــت ایران ترجیح و اهمیــت دارد. به 
گزارش ایرنا، مؤسســه اقتصاد انــرژی کره جنوبی روز 
سه شنبه اعالم کرد این کشور پیش از این بارها در شرایط 
مضیقه خرید نفتی به دلیــل این تحریم ها قرار گرفته 
و هیچ وقت نتوانســته اســت مواد نفتی ایدئال مانند 
آنچه را از ایران می خرد، پیدا کند. «کیم جایه کیونگ»، 
از پژوهشگران این مرکز، می گوید: پاالیشگاه ها تمایلی 
به خرید نفت فوق ســبک از کشــورهای دیگر حتی از 
قطر ندارند؛ زیرا بهای آنها باالتر اســت. پاالیشگاه های 
کــره جنوبی در ســال های اخیر توانســته بودند همه 
خریدهای نفت فوق سبک خود را از ایران انجام دهند؛ 
اما تمدید نشــدن معافیت برای خریــداران نفت ایران 
از ســوی آمریکا، بدجوری این کشــور را نگران کرده و 

هزینه هایش را افزایش داده است. 

خبر 
شرق: نوع برخورد متهمان با پرونده پتروشیمي گیت، صداي قاضي پرونده را 
هم درآورده است؛ وکالي برخي از متهمان با کنایه با نماینده دادستان صحبت 
می کننــد و برخي دیگــر با حاضرنشــدن در دادگاه، بي اعتنایــي کامل درباره 
رســیدگي به پرونده را در پیش مي گیرند. بعد از آنکه مرجان شیخ االسالم در 
دادگاه حضور نیافت و موکلش با اینکه انتصاب او نبود به دفاع از او پرداخت، 
در هشتمین جلسه دادگاه متهم سیدامین قرشي سروستاني که به اتهام تأمین 
تجهیزات ماهواره اي براي ایــران در آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون 

بازداشت شده، نوبت سوم به حسین شیرعلي، دیگر متهم این پرونده رسید. 
  قاضي خطاب به وکیل متهم شیرعلي: بیماري ناگهان ایجاد شده

به گزارش میزان، وکیل شــیرعلي در دادگاه گفت: «موفق به ارتباط تلفني 
با موکلم در دوبي شــدم، بنا بر اطالعات دریافتــي، نام برده به بیماري خوني 
مبتال اســت و این موضوع در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ به تأیید کنســولگري ایران 
و وزارت خارجه رســیده اســت که به محضر دادگاه تقدیم مي شــود. موکلم 
گفته بعد از درمان به کشــور مراجعت خواهد کرد». قاضي مســعودي مقام 
در پاســخ به اظهارات وکیل مدافع متهم شیرعلي گفت: «ما به ایشان اخطار 
کرده بودیم که ظرف یک ماه حاضر شوند، چنانچه موعد یک ماهه ایشان تمام 
شــود، وثیقه ۱۳میلیاردي که ویالیي در لواســانات است، توقیف خواهد شد. 
این بیماري ناگهان ایجاد شــده اســت و در دادسرا این مدارک نبوده است. در 
حوزه پزشکي، کشــور ما قوي تر از امارات است؛ بنابراین ایشان دانسته و براي 
عدم شــرکت در دادگاه رفته اند، به ایشان تذکر بدهید در صورت عدم حضور 
در موعد مقرر، وثیقه ضبط خواهد شــد». اظهارات قاضي  مسعودي مقام که 
قاضي پرونده بانك ســرمایه نیز هست، درباره سکته هم زمان سه محکوم آن 
پرونده واکنش هایي را به دنبال داشت و اظهارات اخیر او در این پرونده درباره 

متهم شیرعلي نیز به  نظر بي شباهت به آن اظهارات نیست.
  حمله دوباره وکیل متهم حسیني به نماینده دادستان

در آغاز این جلســه، وکیل متهم حســیني نیز به دفاعیــات روز قبل خود 
ادامــه داد و پس از توضیحاتي درباره روند حقوقي دادگاه، خطاب به نماینده 
دادســتان گفت: انتصاب اتهام اخالل در نظام اقتصادي خبط بزرگ دادسراي 
تهران اســت. همه این موارد را نمي توان اخالل در نظام اقتصادي دانســت، 
باید بگوییم اخالل در نظام پول و ارز کشــور. همچنین در کیفرخواست ۲۶ بار 

گفته اند اخالل در نظام اقتصادي از طریق اخالل در نظام توزیع.
او در دفــاع از مــوکل خود بیان کرد: موکل من از مدیران الیقي اســت که 
درباره ارزآوري به کشور در وضعیت فعلي، به نظام کمک بسیاري کرده است 
و اگر ممنوع الخروج نبود و مانند رویه گذشــته مي توانست به چین رفت و آمد 
کند، به ارتقای صادرات کمک مي کرد. موکل من ۱۴۰ میلیون یورو از شــرکت 
یورونست و ۶۶۰ میلیون یورو از شرکت دنیز به چرخه سیستم بانکي کشور وارد 
کرده است؛ البته از طریق شرکت هاي واسطه. بازرسي کل کشور گفته بود چرا 
از شرکت هاي تراستي تضمین نگرفته اید؟ باید بگوییم شرکت تراستي پسورد، 
سربرگ و همه امتیازات خود را در اختیار قرار مي دهد تا از طریق آن کار انجام 

بدهیم. آیا باید انتظار تضمین هم داشته باشیم؟
وکیل متهم گفت: فعل مادي موکل من انتقال ارز به شــرکت هاي تراستي 
براي ورود به نظام کشــور اســت. کجاي این اخالل است؟ موکل من کارمند 

رسمي نفت کشور بوده و به عنوان کارگزار در این کشور مورد وثوق بوده است و 
تمام ارزي که از مشتریان گرفته، با یورو فرستاده؛ اما چون در بانک هاي امارات 

امکان انتقال یورو وجود ندارد، یورو ها را تبدیل به درهم کرده است.
  متهم ریاحي: سال ۹۵ داماد نعمت زاده شدم

در ادامه جلسه، متهم علي اشرف ریاحي در جایگاه حاضر شد و گفت: در 
سایت ها اعالم کردند بنده نسبت خویشاوندي دارم و داماد وزیر سابق صنعت 
آقاي نعمت زاده هســتم؛ اما در ســال ۹۵ این رابطه خویشاوندي ایجاد شده 
اســت و از آن موقع هیچ قراردادي نبســته ام. تخصص بنده انجام معادالت 
اولیه طرح ها، نظارت بر فرایند خرید، راه اندازي و نفت اســت؛ یعني از جایي 
 که بازرگاني پتروشــیمي وارد مي شــود، کار ما تمام مي شود. در سال ۸۹ بنده 
به عنوان مشاور فني در امور طرح ها و تدارکات در شرکت بازرگاني پتروشیمي 
دعوت به همکاري شدم. حضور بنده در شرکت بازرگاني پتروشیمي، پاره وقت 

بود و ساعتي ۳۰ هزار تومان دستمزد مي گرفتم و اتاق و میزي نیز نداشتم.
در ادامه متهم علي اشــرف ریاحي توضیحاتي دربــاره روند کار خود داد 
و گفت: در کیفرخواســت بیان  شــده است یکي از شــرکت ها را شما معرفي 
کرده اید و هماهنگ کننده بودید؛ باید بگویم من مسئول نظارت بر پروژه ها بودم 
و مکاتبات انجام شــده بین دو شــرکت دولتي بود و من آنها را به هم معرفي 
نکردم. شــرکت اترا و پتروکیش قبال باهم مکاتبه داشتند، من چطور مي توانم 

آنها را به هم معرفي کنم. این موضوع را تکذیب مي کنم.
وکیل متهم در ادامه توضیحات موکلــش گفت: موکل من اصراري براي 
معرفي دو شرکت نداشــت و دراین باره دخالتي نداشته است؛ چراکه مدیران 
دو شرکت قبال باهم گفت وگو کرده بودند. در صفحه ۲۳۷ کیفرخواست گفته 
شده پروفرم ها با موکل من است، در حالي که پروفرم را فروشنده صادر مي کند 
که در اینجا فروشــنده یک شرکت انگلیسي اســت و موکل من در موارد ارزي 
هیچ گاه طرف قرارداد نبوده اســت. وکیل متهم ریاحــي بیان کرد: موکل من 
عنصر مادي و معنوي نداشته و با توجه به مطالب ذکرشده، تقاضا دارم او را 
از اتهام منتسبه برائت بدهید. قاضي مسعودي مقام در ادامه از متهم ریاحي 
خواســت در جایگاه براي پاســخ به سؤاالت حاضر شــود و از او پرسید: شما 
دو میلیــارد و ۹۱۰ میلیون تومان از این مراوده حاصــل کرده اید و درباره بحث 
فاینانس که منجر به خرید نشــده اســت، توضیح بدهید. متهم ریاحي پاسخ 
داد: یک شــرکت ثالثي وجود داشــت که من آنجا فعالیــت مي کردم و از من 
خواســتند آنچه را دارم، بیاورم و من یک میلیــارد و ۷۰۰ را به عنوان آورده به 
شرکت با خود آوردم. قاضي پرسید: پس شما منکر این رقم یعني دو میلیارد 
و ۹۱۰ میلیون تومان هســتید؟ متهم پاســخ داد: قبال این موضوع بررسي و از 
عنوان اتهامي من حذف شده بود. درباره فاینانس نیز باید بگویم این موضوع 

جزء اتهام من نیست.
  دري: بعد از تحریم چند بار تقاضاي استعفا دادم، نپذیرفتند

در ادامه متهم معصومه دري در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: من رئیس 
دفتر شرکت بازرگاني در دوبي در سال ۸۶ بودم. پس از خصوصي شدن شرکت 
و به دلیل فشار کار و کمبود نیرو و سخت شدن شرایط کار به دلیل تحریم چند 
بار به صورت کتبي درخواست خاتمه مأموریت دادم که مورد قبول واقع نشد.
متهــم دري پس از توضیحاتي درباره روند کار شــرکت گفت: با اوج گیري 

تحریم ها اســتفاده از شرکت تراســتي تنها راه حل بود اما این شرکت ها قابل 
اعتماد نبودند که مدیران به فکر شرکت هاي امین افتادند.

در ادامه جلســه دادگاه قاضي مسعودي مقام خطاب به متهم معصومه 
دري گفت: عملکرد خود را در زمینه انتقال ارز و MTN و دســتورات توضیح 
دهید. متهم دري پاســخ داد: تمام دستورات از PCC تهران بود و درخصوص 
MTN نیــز به دســتور مدیر بازرگاني وقت حســاب بانکي بــاز کردیم که در 
بانک هاي اقتصاد نوین، سامان و ملت حساب باز شد و از بانک سامان استفاده 

نکردیم.
قاضي مسعودي مقام پرســید: یورو را وارد کشور کردید یا تبدیل به درهم 
کردید؟ متهم دري پاسخ داد: هیچ راهي براي انتقال یورو نداشتیم و ما مجبور 

بودیم؛ بنابراین یورو را به درهم تبدیل مي کردیم.
در ادامــه وکیل مدافع متهــم معصومه دري در بیــان دفاعیات گفت: از 
اواسط سال ۸۹، شرکت بازرگاني پتروشیمي به دلیل تحریم ها براي انتقال ارز 
به داخل کشور تصمیماتي اتخاذ مي کند. منشأ تصمیمات، وضعیت تحریم ها 
بود که باعث شد مدیران PCC به دنبال راه چاره باشند. بنابراین این نمی تواند 
به معناي قصد اخالل باشد. این مســائل باید در دادسراي تهران مورد توجه 

قرار مي گرفت.
  اعداد و ارقام حتي به دالر با هم نمي خواند

در ادامه جلسه دادگاه متهم سعید خیري زاده در جایگاه قرار گرفت. متهم 
خیري زاده گفت: بنده در سال ۷۰ و از بدو شروع کار شرکت بازرگاني پتروشیمي 
در این شرکت آغاز به کار کردم و در اوایل سال ۸۰ در همراهي با یک گروه مالي 
۶۰ نفره کار هاي مالي شــرکت را عهده دار بودیم. حدود ۳۰ نفر از این افراد در 
بخش صادرات وظیفه بررسي اسناد وصولي و واریزي هاي بانکي مجتمع هاي 
پتروشیمي را داشتند. امور مالي مرکز در تهران مشابه بانک هاي دیگر از روند، 
جزئیات و نحوه فعالیت بانک هاي خارج از کشور اطالعي نداشت. هم زمان با 
خصوصي شدن بحث پرداخت پول خوراک با مبالغ میلیارد توماني شروع شد 
و تعیین شد که هفته اي ۱۲۰ میلیارد تومان که در ماه ۴۸۰ میلیارد تومان و در 
سال چهار هزار میلیارد تومان مي شد، پرداخت شود که با آمار و ارقام فروش 
پتروشیمي، حتي با دالر نمي خواند و به ما مي گفتند ریال بدهید، امورات ما با 

ریال مي گذرد. بحث پرداخت خوراک هم زمان با خصوصي سازي شروع شد.
متهــم خیري زاده در ادامه گفت: ما در امور مالي با گروه ۷۰نفره و ۳۰نفره 
درباره مقادیر واریزي و انتقالي نقشــي نداشتیم و فقط ما گیرنده بودیم. بحث 
PCC با NPC سیاست جدیدي بود که آمده بود و آن برون سپاري بود. درست 
اســت که شرکت PCC کارمزدبگیر است اما فلسفه و دیدگاه مدیرعامل وقت
PCC چیز دیگري بود. نماینده دادســتان بــه اذن قاضي گفت: تبصره ۲ ماده 
۲ را براي اثبات این اســتدالل قرائت مي کنم و آقاي خیري زاده مدیرمالي بود 
و اطالع داشــت که با ریال تسویه مي شــود، باید موضوع را اعالم و به مراجع 
نظارتي اطالع مي داد. وکیل متهم خیري زاده پاسخ داد: دلیل آقاي خیري زاده 
چیســت؟ آقاي خیــري زاده مکاتبات متعــددي با بانک ها داشــتند. نماینده 
دادستان گفت: ما با آن قسمت که با ارز مرجع خارجي است، مشکلي نداریم 
اما در مورد منشــأ داخلي چرا به NPC اعالم نکرده است؟ ایشان مطلع بوده 

PCC این کار را انجام مي دهد.

شــکوفه حبیب زاده: دیگر کار از زمزمه گذشته و وزیر 
اقتصــاد نیــز خبر مي دهــد تصمیم بنزینــي دولت در 
آستانه نهایي شدن اســت. از آن  سو، سخنگوي شرکت 
ملــي پاالیش و پخــش فراورده هاي نفتــي ایران هم 
گفته کساني که قبال در فراخوان کارت سوخت ثبت نام 
کرده اند، دوباره به ســامانه مراجعه نکنند. بر اســاس 
اخباري که به دست «شرق» رسیده، دو سناریو پیش روي 
دولت قرار گرفته اســت؛ نخست، حفظ کارت سوخت 
شــخصي و حذف کارت ســوخت جایگاه ها به همراه 
بنزین تك نرخي و دوم، ســهمیه بندي بنزین بر دو نرخ 
کــه نرخ پایه براي هر لیتر بین هزار تا هزارو ۳۰۰ تومان 
و نرخ دوم رقمي بیــن دوهزار تا دوهزارو ۵۰۰ تومان با 
درنظرگرفتن سهمیه ۶۰ لیتري براي هر خودرو خواهد 
بود. باید در نظر داشــت هر دو سناریو، مبتني بر احیاي 
کارت سوخت اســت. عالوه بر آن، بر اساس شنیده ها، 
دورترین زمان اجراي تصمیم دولت، اول خرداد اســت؛ 
اما «فارس» خبر داده این تصمیم احتماال از ساعت ۲۴ 
روز پنجشنبه همین هفته (۱۲اردیبهشت ) اجرائي شود. 
با توجه به پشتوانه تصویب طرح سهمیه بندي بنزین در 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، به نظر مي رسد 

جدیت بر اجراي این تصمیم بسیار باالست.
  متقاضیان در انتظار صدور کارت سوخت

هرچنــد جدیدتریــن اطالعیه شــرکت ملي پخش 
از آغاز مجدد ثبت نام کارت ســوخت خبر داده اســت، 
برخــي از متقاضیاني که پیش از ایــن ثبت نام کرده اند، 
همچنان در انتظار صدور کارت سوخت جدید هستند؛ 
در حالي که قرار نیســت کارت ســوخت جدیدي صادر 
شود. جدي شــدن خبر تصمیم جدید براي «بنزین»، از 
سوي برخي کارشناسان حوزه انرژي و سوخت حمایت 
مي شــود. آنها مي گوینــد باید مانع هدررفــت بنزین و 
قاچاق آن به دیگر کشورها و همچنین تالش براي تغییر 
قیمت این حامل انرژي بر اســاس فــوب خلیج فارس 
باشــیم؛ این در حالي  اســت که طیف مقابل بارها این 
قیاس را رد کرده اند؛ زیرا معتقدند در شرایطي که میزان 
دستمزدها با کشورهاي همسایه برابر نیست، تالش براي 
هماهنگ سازي هزینه هایي که بر دوش مردم سنگیني 
مي کند، اقدامي نامعقول است. بااین حال، آنچه اکنون 
در مرکز توجه دولت و سیاســت گذاران اســت، میزان 
مصرف بنزین است که از ابتداي سال جاری به بیش از 
۹۱ میلیون لیتر در روز رسیده. آنها انتظار دارند با اجراي 
طرح سهمیه بندي، مصرف بنزین کاهش یابد و قاچاق 
بنزین نیز کنترل شده و به صفر برسد! اقدامي که بارها از 
سوي کارشناسان منتفي دانسته شده؛ زیرا به گفته آنها، 
قاچاق ســوخت قبل از جایگاه ها انجام مي گیرد که از 

توان مردم عادي کامال خارج است.
آســتانه  در  دولت  بنزیني  تصمیــم  اقتصــاد:  وزیر    

نهایي شدن است
وزیر امور اقتصادي و دارایي با بیان «بنزین ســرمایه 

کشــور اســت و باید از هدررفت آن جلوگیري کنیم»، 
گفت: بر همین اســاس، دولت در آستانه تصمیم گیري 
نهایي دراین باره است. فرهاد دژپسند در حاشیه نشست 
با مجمع کارآفرینــان درباره وجــود یارانه هاي پنهان 
گفت: مدیریت این موضوع ازجمله یارانه ســوخت و 
انرژي باید به گونه اي باشد که رفاه جامعه به ویژه اقشار 
در دهک اول تا هفتم دچار آسیب نشود. از طرفي بنزین 
ســرمایه کشور اســت و باید از هدررفت آن جلوگیري 

کنیم که بر همین اساس، دولت در آستانه تصمیم گیري 
نهایي دراین باره است.

  ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر در سامانه دولت براي دریافت 
کارت سوخت

سخنگوي شرکت ملي پاالیش و پخش فراورده هاي 
نفتي ایران نیز از ثبت نام صد هزار نفر در سامانه دولت 
همراه براي دریافت کارت ســوخت خودرو خبر داد و 
گفت: افرادي که در نخســتین فراخوان ثبت نام کارت 

سوخت بر ای ثبت درخواست خود اقدام کرده بودند، 
مجددا به سامانه مراجعه نکنند.

زیبا اسماعیلي در گفت وگو با شانا با اشاره به اینکه 
از روز گذشــته تاکنون حدود صد هزار نفر در ســامانه 
دولــت همراه بــراي دریافت کارت ســوخت ثبت نام 
کرده اند، گفت: ثبت نــام همچنان ادامه دارد و افرادي 
که کارت ســوخت آنها مفقود شده است، مي توانند با 
مراجعه به ســامانه دولت همراه بــه آدرس اینترنتي 
www.mob.gov.ir نسبت به ثبت درخواست دریافت 

کارت سوخت خود اقدام کنند.
رئیــس روابط عمومــي شــرکت ملــي پاالیش و 
پخش فراورده هاي نفتي ایــران تأکید کرد: افرادي که 
در نخســتین فراخوان ثبت نام کارت ســوخت شرکت 
و نسبت به ثبت درخواســت خود اقدام کرده و کارت 
بانکي خود را معرفي کرده اند و تأیید نهایي درخواست 
آنها صــورت گرفته، نیــاز به اقدام دیگري نداشــته و 
ثبت نام آنها انجام شــده اســت و نیاز نیست دوباره به 

سامانه مراجعه کنند.
  ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار کارت سوخت شخصي فعال 

در کشور وجود دارد
اســماعیلي با بیان اینکه هم اکنــون ۱۷ میلیون و 
۷۰۰ هزار کارت سوخت شخصي فعال در کشور وجود 
دارد، افــزود: بیش از ۳۷۸ هزار خــودرو از این تعداد، 
خودروهاي عمومي مانند تاکسي ها و ۱۹۶ هزار دستگاه 
نیز خودروهاي دولتي است. در واقع حدود ۹۰ درصد از 

خودروهاي بنزین سوز کشور شخصي هستند.
او همچنیــن از وجود پنج میلیون کارت ســوخت 
موتورسیکلت فعال در کشــور خبر داد و گفت: تعداد 
۷۰۰ هزار کارت سوخت خودروهاي نوشماره سال هاي 
۹۳ تــا ۹۶ که در باجه هاي پســت معطــل مانده بود، 
بازتوزیع و به آدرس صاحبان آن ارسال شده و تعدادي 

نیز در حال ارسال است.
به گزارش شانا، شــرکت ملي پخش فراورده هاي 
نفتي ایران، در نخســتین اطالعیه خود در روز هشتم 
فروردین، اعالم کرد: «مالکان خودرو و موتورسیکلت 
که به هر دلیلي کارت ســوخت ندارنــد، مي توانند از 
ساعت ۲۴ یکشنبه، هشــتم اردیبهشت ماه با مراجعه 
به ســامانه www.mob.gov.ir و همچنین اپلیکیشن 
دولت همراه، یا کد دســتوري #۴ * به منظور دریافت 

کارت هوشمند سوخت، تقاضاي خود را ثبت کنند».
در ایــن اطالعیــه تأکیــد شــده بــود: مالــکان 
خودروهاي عمومي، دولتــي و مالکان خودروها در 
استان سیستان وبلوچســتان که پیش از این در دفاتر 
پلیس +۱۰ درخواســت خود را ثبــت کرده اند، الزم 
نیســت به این سامانه مراجعه کنند و کارت سوخت 
آنها به نشــاني ایشان ارســال خواهد شد و مراحل 
ثبت نام تنها غیرحضوري و از طریق ســامانه دولت 

همراه انجام مي شود. 

احیاي کارت سوخت با ۲ سناریو جدي شد

اول خرداد پایان ماراتن قیمت گذاري بنزین 

تصمیم قطعي براي احیاي کارت سوخت
جواد نوفرســتي، کارشناس انرژي، در گفت وگو با «شرق» با بیان اینکه تصمیم قطعي به احیاي کارت سوخت 
اســت، مي گوید: احیاي کارت ســوخت در قالب دو ســناریو مدنظر قرار گرفته که مشخص نیست کدام سناریو در 
دســتور کار قرار خواهد گرفت. نوفرســتي ادامه مي دهد: در سناریوي نخســت، الزام به استفاده از کارت سوخت 
شــخصي و حــذف کارت جایگاه حتي با نرخ فعلي یا جدید و بدون ســهمیه بندي مدنظر قــرار گرفته که در این 
 صورت با بنزین تك نرخي روبه رو خواهیم بود. در ســناریوي دوم، احیاي کارت ســوخت به شیوه سابق و در قالب 
ســهمیه بندي و سیستم دونرخي اجرائي خواهد شد. در این  صورت، نرخ پایه بین هزار تا نهایت هزارو ۳۰۰ تومان 
و نرخ دوم بین دوهزار تا نهایت دوهزارو ۵۰۰ تومان در نظر گرفته مي شــود. او در پاســخ به این پرسش که موعد 
اجرائي شــدن این تصمیم چه زماني است، پاسخ مي دهد: این تصمیم به زودي عملیاتي خواهد شد و در دیرترین 
حالــت، اول خردادماه اجرائي مي شــود. به گفته او، به احتمال قوي، ســهمیه هر خــودرو ۶۰ لیتر در نظر گرفته 
شــود، اما هنوز رقم آن نهایي نشده است. این کارشــناس انرژي با اشاره به پیامدهاي این تصمیم دولت مي گوید: 
یك، احیاي کارت ســوخت یعني ســامانه نظارتي، یعني کاهش قابل توجه قاچاق حداقل ۱۰ میلیون لیتر در روز و 
فرصت درآمد صادراتي براي دولت. دو، با این اقدام صنعت CNG دوباره توسعه خواهد یافت و سهم گاز در سبد 
ســوخت حمل و نقل افزایش مي یابد. این اقدام، کمک مجدد به کاهش مصرف بنزین و جایگزیني با گاز از ۲۱،۲۲ 
میلیــون مترمکعب روزانه فعلي به باالي ۳۰ م م م در روز خواهد بود. این اقدام به معناي آن اســت که فرصت 
صادراتي بیشــتري براي بنزین در اختیار دولت براي جبران بخشــي از کاهش درآمد نفتي قرار خواهد گرفت که 
کمک به کاهش آلودگي هوا خواهد کرد. ســوم، این اقدام کمک به کاهش کســري بودجه دولت خواهد بود که 

خود، مهم ترین عامل تورم زاست.
به گفته او، همه مســئولیم که به فرایند تصمیم گیري کشــور کمک کنیم، زیرا دولت در اتخاذ تصمیمات بزرگ 
و مؤثر، مردد اســت و مجلس هم با توجه به آنکه نگران انتخابات اســفندماه اســت، احتماال مشکالتي را بر سر 

تصمیم گیري براي «بنزین» ایجاد کند.

واکنش قاضي مسعودي مقام: متهم شیرعلي براي عدم حضور در دادگاه به دوبي رفته است نه درمان
فرار از دادگاه
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