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نفت و انرژی
 اولین جهش 

برقی تابستان 
کلید خورد

 در حالیکه طرح تزریق اعتبارات احیاگر صنایع از جانب دولت وارد فاز اجرایی شده است، گفته های صنعتگران 
حکایت از آن دارد که برخی بانک ها در ارائه تسهیالت تخلفاتی دارند، چراکه برخالف سیاست ابتدایی طرح، از 

صنعتگران می خواهند که قبل دریافت وام، ۱۰ درصد از منابع خود را در بانک ها حبس کنند!

رییس جمهوری با فرا خواندن ملت ایران به 
حضور گسترده در مراسم روز جهانی قدس:

مردم ایران و مسلمانان جهان 
امسال متحدتر و باشکوه تر 
در مراسم روز جهانی قدس 

شرکت می کنند
ریی��س  جمه��وری، مل��ت بزرگ ای��ران و 
مسلمانان جهان را به شرکت گسترده و پرشور در 
مراسم روز جهانی قدس فرا خواند و گفت: امسال 
با انسجام و اتحاد بیشتر، شاهد حضور پرشورتر 
مردم ایران و س��ایر کشورهای اسالمی در مراسم 
دفاع از مظلومیت مردم فلس��طین و آزادی قدس 
ش��ریف خواهیم بود.حجت االسالم والمسلمین 
حس��ن روحانی دیروز در حاش��یه جلسه هیأت 
دولت، افزود: ملت بزرگ ایران برای لبیک گفتن 
به ندای امام راحل و پاس��خ به صدای مظلومیت 
مردم فلسطین که حدود 70 سال است از خانه و 

زندگی خود آواره شده اند...
شرح در صفحه 2

تیتر دو
 اعالم مسیرهای 

 9  گانه راهپیمایی 
روز جهانی قدس

با  تبلیغات اس��المی  ش��ورای هماهنگی 
صدور اطالعیه ای مسیرهای 9  گانه راهپیمایی 
روز جهان��ی قدس را اعالم ک��رد.در اطالعیه 
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی که دیروز 
انتش��ار یافته، آمده اس��ت: در آس��تانه آخرین 
جمعه از ماه مبارک رمض��ان که بنا به فرموده 
بنیانگ��ذار کبیر جمهوری اس��المی، حضرت 
ام��ام خمینی)ره(، روز جهانی قدس نام گرفته 
اس��ت و یک��ی از جلوه های حقیق��ی اتحاد و 
انس��جام و وحدت جهان اسالم و امت بزرگ 
رسول ا... اس��ت، ملت مؤمن و روزه دار ایران 
اس��المی با پشت  س��ر گذاش��تن ایام و لیالی 
ق��در و با دع��ا و انابه به درگاه ای��زد متعال و 
رب بی نی��از، آم��اده خلق حماس��ه سیاس��ی 
دیگ��ری در عرصه ملی و بین المللی می ش��ود 
تا ص��دای حقانیت تنیده ش��ده در مظلومیت 
فلس��طین و ق��دس ش��ریف را ب��ار دیگر در 
جه��ان فری��اد زده و داد مظل��وم را از ظالمین 
 رژیم اش��غالگر و س��فاک ق��دس مطالبه کند.
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی همچنین 
ضم��ن دع��وت از ملت بزرگ و همیش��ه در 
صحنه ایران اس��المی از عموم مردم ش��ریف 
و قدرش��ناس ایران اسالمی، از عموم گروه ها، 
اقش��ار، اصن��اف مختلف مردمی، تش��کل ها، 
احزاب، گروه ها، جناح ها و دسته  های مختلف 
سیاسی � اجتماعی وفادار به آرمان های انقالب 
اسالمی و آزادی قدس ش��ریف می خواهد تا 
بار دیگر با خلق حماس��ه ای عظیم و در خور 
ش��کوه و مجد و عظم��ت ای��ران و ایرانی با 
حضور حماسی، مثال زدنی و انقالبی خود در 
راهپیمای��ی روز جهانی قدس ک��ه در بیش از 
850 شهر سراسرکشور به سمت میعادگاه  های 
نماز جمعه برگزار می ش��ود، سیلی محکمی به 
نظام اس��تکبار و س��لطه جهانی زده و با آرمان 
مق��دس آزادی قدس ش��ریف، تجدید میثاق 
نمایند. در این اطالعیه تصریح ش��ده اس��ت: 
این راهپیمایی در سراس��ر کشور، ج�معه این 
هفت��ه 11 تی��ر مطابق با 25 رمض��ان المبارک 
و در ته��ران نی��ز از س��اعت 10:30 از تمامی 
مس�����ی�رهای 9  گانه زیر به سمت میعادگاه 
نماز جمعه )دانش��گاه ته��ران( با حضور امت 
قدرشناس و همیشه در صحنه برگزار خواهد 

شد. 
مس��یرهای راهپیمایی روز جهانی قدس 

در تهران به شرح زیر است:
مسیر شماره 1: مسجد امام حسین)ع(، میدان 

امام حسین)ع(، خیابان انقالب، دانشگاه تهران
مسیر شماره 2: مسجد جامع ابوذر، میدان 
اب��وذر، خیابان اب��وذر، خیابان ش��هید برادران 
خیابان  قزوی��ن،  خیابان  حس��نی)قلعه مرغی(، 

کارگر، میدان انقالب، دانشگاه تهران
مسیر شماره 3: مس��جد دارالسالم، میدان 
منیریه، خیابان ولی عصر )عج(، خیابان انقالب، 

دانشگاه تهران
مس��یر شماره 4: مس��جد امام زمان )عج(، 
خیاب��ان آزادی، تقاطع خیاب��ان بهبودی، میدان 

انقالب، دانشگاه تهران
حض��رت  مس��جد   :5 ش��ماره   مس��یر 
ابوالفض��ل )ع(، میدان توحی��د، خیابان توحید، 

خیابان آزادی، میدان انقالب، دانشگاه تهران
مس��یر ش��ماره 6: مس��جد المهدی)عج(، 
خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، 

خیابان آزادی، میدان انقالب، دانشگاه تهران 
مس��جدالجواد)ع(،   :7 ش��ماره  مس��یر 
 می��دان هفتم تی��ر، خیاب��ان کریم خ��ان، میدان 

ولی عصر )ع(، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران
مس��یر ش��ماره 8: مس��جد ام��ام جعف��ر 
صادق)ع(، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، 
خیابان توحید، خیاب��ان آزادی، میدان انقالب، 

دانشگاه تهران
مسیر ش��ماره 9: مسجد حضرت امیر)ع(، 
خیابان کارگر ش��مالی، میدان انقالب، دانشگاه 

تهران

تیتر سه

درخواست غیرقانونی بانک ها از صنعتگران!

صفحه 2

خصوص��ی  س��ازمان  رئی��س  مش��اور 
 س��ازی می گوی��د: از ابتدای تاس��یس س��ازمان 
از  درص��د   18 تاکن��ون  س��ازی   خصوص��ی 
ش��رکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی 
اختصاص یافته که این رقم با آن انتظاری که از 
اصل 44 میرفت فاصله دارد.سید جعفر سبحانی 
، درباره عملکرد س��ازمان خصوصی س��ازی و 
عملی ش��دن بند ج اصل 44 اظهار کرد: ابالغیه 
بن��د ج اص��ل 44 ناظ��ر بر این ب��وده که بخش 
خصوص��ی بتوان��د با واگ��ذاری ش��رکت های 
دولت��ی توانمند ش��ود و ه��دف از این موضوع 
به دس��ت آوردن درآمد برای دولت نبوده بلکه 
هدف توانمند س��ازی بخش خصوصی و کمک 
به توس��عه کشور بوده اس��ت.او درباره اینکه در 
طی 10 س��ال گذش��ته تا چه حد بن��د ج اصل 
44 ب��ه معنای واقعی کلمه اجرایی ش��ده گفت: 
متاس��فانه وقتی آمارهای واگذاری را در طی 10 
سال گذشته نگاه می کنیم در سال های 1384 و 
1385 فارغ از موضوعات سیاسی و جناح بندی 
دولت ها روند خصوصی س��ازی خوب بوده اما 
از آن ب��ه بعد چون دولت ها با مش��کل مواجه 
شدند به جای اینکه در صدد حل مشکل بر آیند 
به اموری مثل رد دیون متوس��ل شده اند.مشاور 
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه 
بخ��ش زیادی از واگذاری ه��ای دولت احمدی 
ن��ژاد ناش��ی از رد دیون بوده تاکی��د کرد: ما رد 
دیون را نه تنها خصوصی سازی نمی دانیم، بلکه 
معتقدی��م این کار برای خصوصی س��ازی س��م 
اس��ت. چون وقتی شرکتی را از روش نادرست 
واگذار می کنیم بخش خصوصی توانمند نش��ده 
است.سبحانی افزود: البته همه دولت ها به افراد 
و صندوق ه��ای گوناگون بده��ی دارند و این 
موضوع محل اش��کال نیست، اما دولت ها نباید 
بابت طلبی که مثال به س��ازمان تامین اجتماعی 
یا صندوق بازنشس��تگی دارند به ازای طلبشان 
به آنها از ش��رکت های دولتی س��هم بدهند. اما 
متاس��فانه بخش زی��ادی از واگذاری ها ناش��ی 
از رد دی��ون بوده که اگ��ر دولت یازدهم جلوی 
 ای��ن قراردادها را نم��ی گرفت به ان��دازه تمام 

س��ازمان  اخی��ر  س��ال   12 ه��ای  واگ��ذاری 
خصوصی س��ازی رد دیون داشتیم.مشاور رئیس 
س��ازمان خصوصی س��ازی توضیح داد: در 15 
س��الی که س��ازمان خصوصی س��ازی تاسیس 
ش��ده در حدود 124 ه��زار میلیارد تومان مقدار 
واگذاری کل سازمان بوده که اگر رد دیون هایی 
که در دولت قبل مصوب ش��ده عملیاتی می شد 
به همین میزان یا ش��اید بیش��تر از این مبلغ رد 
دی��ون انجام می دادی��م.وی ادامه داد: متاس��فانه 
فرآیند خصوصی س��ازی از س��ال 1386 به بعد 
به بیراهه رفت و به س��مت واگذاری های شبه 
دولت��ی و رد دیون منحرف ش��د و این موضوع 
س��بب ش��د که نه تنها بخش خصوصی واقعی 
توانمن��د تر نش��ود، بلکه ضعیف تر هم ش��ود.
سبحانی اضافه کرد: خوشبختانه از شروع دولت 
یازده��م با مصوبه مجلس رد دیون کامال بس��ته 
ش��د و در س��ال ه��ای 1394، 1393 و 1395 
یک ریال هم رد دیون نداش��تیم، مقدار بس��یار 
مختصری رد دیون در نیمه س��ال 1392 و سال 
1391 داش��تیم ک��ه آن هم ناش��ی از مصوبات 
دولت قبل بود و بخش��ی از آن به انجام رسیده 
و باقی مانده اش باید انجام می شد.مشاور رئیس 
س��ازمان خصوصی س��ازی افزود: ما در دولت 
یازدهم ش��رایطی را به وجود آوردیم که بخش 
خصوصی بتواند وارد مزایده ش��ود و واگذاری 
به شبه دولتی ها به حداقل برسد. به همین علت 
در س��ال 1393 باالی 95 درصد و ش��اید 100 
درصد واگذاری ها به بخ��ش خصوصی واقعی 
بوده اس��ت و این امار درسال 1394 به 80-85 
درصد رس��ید و این نش��ان می ده��د که دولت 
جدید ب��ه توانمندی بخش خصوصی کمک می 
کند و امیدوار هستیم با باقی مانده واگذاری های 
امسال نسبت به توانمند سازی بخش خصوصی 
و حض��ور پررنگ آن در اقتصاد کش��ور س��هیم 
باشیم. چرا که بخش خصوصی هرچه در اقتصاد 
کش��ور فعال تر باشد اقتصاد پویا تر خواهد بود.
او اظه��ار کرد: دلس��وزی بخش خصوصی برای 
سرمایه گذاری خود بیشتر از بخش دولتی است. 
چون ش��اید یک مدیر دولتی آنچنان دل سوزی 

برای س��رمایه دولت نکند، چرا که مدیر عامل و 
هئیت مدیره حقوق خ��ود را می گیرند و کاری 
ندارند که ش��رکت زیان دهد یا سود داشته باشد 
و یا حتی ضرر انباش��ته داشته باشد.او ادامه داد: 
به طور مثال آلومینیوم المهدی که س��ال گذشته 
واگذار ش��د درطول 10 سال گذشته حدود 450 
میلیارد تومان ضرر انباش��ته داش��ت که این مبلغ 
یعنی به طور متوس��ط س��الی 40 ی��ا 50 میلیارد 
تومان  که با این حس��اب اگر این ش��رکت صفر 
ریال هم به فروش برس��د باز هم سود دارد، چرا 
که حداقل سالی 40 یا 50 میلیارد تومان را دولت 
 از بودجه برایش خرج نمی کند.سبحانی ادامه داد: 
ش��رکت های دولتی اگر در دولت بمانند مدیران 
آن دلس��وزی الزم را نس��بت به س��رمایه دولت 
ندارند، چرا که از جیب شان پول نمی رود. ولی 
بخش خصوصی وقتی شرکتی را می خرد حتی 
اگر آن ش��رکت زیان ده باش��د انتظار دارد بابت 
س��رمایه ای که صرف کرده بازگشت سرمایه ای 
داشته باش��د و برای س��رمایه خود احترام قائل 
است و سعی می کند ضرر را به حداقل برساند.

مش��اور رئیس س��ازمان خصوصی سازی 
با اش��اره به ش��رکت های خودروس��ازی بزرگ 
ای��ران گفت: به همی��ن علت ای��ران خودرو و 
س��ایپا که می توانند با 3 یا 4 هزار پرس��نل کار 
کنند. 17الی30 هزار پرس��نل دارن��د، اما بخش 
خصوصی چنین کاری نمی کند و اگر ش��رکتی 
ب��ا 500 نفر کارش پیش م��ی رود، 1500 نفر را 
مشغول نمی کند بس��یاری از شرکت هایی که ما 
واگذار کردیم نیروی اشتغال مورد نیازش بیشتر 
از ح��د  نیاز واقعی ب��ود.وی اف��زود: ما تالش 
کردی��م واگذاری به ش��به دولتی ها ب��ه حداقل 
برسد. البته شبه دولتی ها از لحاظ قانون تجارت 
دولتی محس��وب نمی شوند، اما ما میدانیم که به 
نوعی دولت آنها را هدای��ت می کند. مثال ایران 
خودرو و س��ایپا شرکت هایی هس��تند که سهام 
دولت در آن ها کمتر از 10 تا 16 درصد اس��ت، 
ولی عمال این ش��رکت ه��ا را دولتی می گویند 
چرا که بخش خصوصی را توانمند نکردیم. باید 
مجلس شورای اسالمی هم به فعال شدن بخش 

خصوصی کم��ک کند در مجموع ب��رای اینکه 
بخش خصوصی توانمند ش��ود به همت باالیی 
نیاز است.س��بحانی در مورد تعداد شرکت هایی 
که خصوصی س��ازی ش��ده اند گفت: از ابتدای 
تاسیس س��ازمان خصوصی سازی تعداد 1100 
شرکت در لیست واگذاری بوده و در سال های 
مختل��ف از ای��ن تعداد تقریب��ا 940 تا به دالیل 
مختلف تعیین تکلیف ش��ده اند به این مفهوم که 
بخش زیادی از اینها به بخش خصوصی واگذار 
ش��ده، تعدادی منحل ش��دند، تعدادی هم برای 
اصالح س��اختار فرصت گرفته ان��د و تعدادی 
مانند س��رخآبی ها از گروه 1 و 2 خارج ش��دند 
و در مجموع حدود 200 ش��رکت باقی مانده که 
آنها درلیست واگذاری سال 1395 قرار دارند و 
امیدواریم بتوانیم امسال برای همه اینها مزایده ای 
برگزار و آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
مشاور رئیس س��ازمان خصوصی سازی تصریح 
کرد: مجموع واگذاری ها در طی 15 سال گذشته 
از نظر ارزش ریال��ی مبلغ 82 هزار میلیارد تومان 
بوده است که از این مبلغ 24 هزار میلیارد تومان در 
دولت یازدهم اتفاق افتاده است. 58 هزار میلیارد 
تومان به بخش خصوصی واگذار ش��ده، 30 هزار 
میلی��ارد تومان به صورت س��هام عدالت به مردم 
واگذار ش��ده و 29 هزار میلی��ارد تومان رد دیون 
شده اس��ت.وی افزود: از 58 درصدی که به شبه 
دولتی ها و خصوصی ها واگذار ش��ده 17 یا 18 
درصدش مربوط به بخش خصوصی واقعی است، 
البت��ه بعضی ها می گویند که 12 درصد به بخش 
خصوصی واگذار ش��ده که ای��ن اختالف نظر ها 
مربوط به سهام ترجیحی شرکت هاست، چون هر 
شرکتی که واگذار می شود تا سقف 5 درصد سهام 
آن ب��ه کارمندان و کارگران همان ش��رکت متعلق 
اس��ت که اصطالحا به آن س��هام، سهام ترجیحی 
م��ی گوییم که احتمال دارد ع��ده ای از کارمندان 
یا کارگران این س��هام را خریداری کنند یا نکنند.
س��بحانی در پایان گفت: این مقدار از خصوصی 
سازی با انتظاری که از اصل 44 داریم فاصله دارد 
و امیدواری��م با مجموعه هماهنگ��ی ها دولت و 

مجلس، بخش خصوصی فعال تری داشته باشیم.

سبحانی در آستانه دهمین سال ابالغ بند ج اصل ۴۴ : 

 خصوصی سازی 
به بیراهه رفت 

کاهش نرخ سود، اقدامی 
دیرهنگام اما مثبت است

ی��ک تحلیلگر مس��ایل اقتص��ادی معتقد 
اس��ت، کاه��س نرخ س��ود بانکی اعم از س��ود 
سپرده و تس��هیالت، اقدامی دیرهنگام اما مثبت 
برای اقتصاد کش��ور ارزیابی می شود.محمدقلی 
یوسفی اظهار داش��ت: وقتی بیش از 80 درصد 
اقتصاد کش��ور در اختیار دولت اس��ت، به طور 
خودکار نرخ گذاری سود سپرده ها و تسهیالت 
ب��ه صورت دس��توری پیاده می ش��ود و از این 
رو اینک��ه بگوییم دولت به صورت دس��توری 
 از س��ود بانکی کاس��ته است، درس��ت نیست.
این اقتص��اددان تاکید کرد: اگر ش��رایط اقتصاد 
ای��ران همانند کش��ورهایی ب��ا اقتص��اد آزاد و 
بخ��ش خصوص��ی فع��ال و قدرتمن��د ب��ود، 
ش��رایط بازار بر تعیی��ن نرخ س��ودهای بانکی 
اثرگ��ذار می شد.یوس��فی اف��زود: دولت تصور 
می ک��رد با روش باال نگه داش��تن نرخ س��ود، 
 بخش قاب��ل توجهی از نقدینگ��ی جمع آوری 
 می شود و می تواند بخشی از تورم را مهار کند.
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی می گوید، کاهش 
 نرخ س��ود بانکی اقدامی ارزش��مند اس��ت که 
م��ی تواند یکی از نتایج آن تزریق پول به جامعه 
یا رونق بخش��یدن به فضای تولید باشد.یوسفی 
مش��کل امروز اقتصاد ای��ران را در بخش عرضه 
اقتصاد دانس��ت و گفت: بای��د منابع بانکی را به 
س��متی هدایت کرد که بخش ه��ای مولد از آن 
اس��تفاده کنند.وی یک��ی از نتای��ج کاهش نرخ 
 س��ود س��پرده های بانکی را حرکت بخشی از 
سرمایه ها به سمت بازارهای دیگر مالی از جمله ارز 
یا طال عنوان کرد و گفت: با توجه به روند افزایشی 
قیمت طال بعید نیست برخی بخواهند سرمایه های 
خود را به سمت این بازار هدایت کنند.به گزارش 
ایرنا، براساس توافق بانک های دولتی و خصوصی، 
نرخ سود سپرده های یکساله بانکی از ابتدای تیرماه 
ج��اری از 18 درصد به 15 درصد کاهش یافت و 
شورای پول و اعتبار نیز در جلسه هشتم تیر ماه خود 

آن را تایید و تصویب کرد.


