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طي روزهاي گذش�ته پيامي در فضاي مجازي منتشر شده كه 
بر اس�اس آن اعالم مي ش�ود در صورت فعال بودن س�رويس 
تماس ب�ان ب�راي مش�تركان هم�راه اول، ه�ر ب�ار هزينه اي 
مع�ادل 4۰۰ توم�ان ب�ه حس�اب مش�ترك منظور مي ش�ود. 
به گزارش ايسنا، فضاي مجازي طي سال هاي اخير شرايطي ايجاد 
كرده تا در موارد متعدد رس��انه هاي غير رس��مي و افراد اطالعات 
مختلفي را با شهروندان به اشتراك گذاشته و گاهي حتي روشنگري 
كنند، اما به هر صورت اطالع يافتن از ميزان صحت اين اخبار نيز 
دشواري هاي خاص خود را داش��ته و همواره نمي توان به صحت و 

سقم اين اطالعات مطمئن بود. 
به تازگي نيز در اين فضا خبري منتش��ر ش��ده و ب��ر مبناي آن به 

مش��تركان تلفن همراه هشدار داده شده كه اس��تفاده از سرويس 
تماس بان هر بار هزينه اي ۴۰۰ توماني براي مشترك به دنبال دارد. 
در متن اين پيام آمده است: »قابل توجه مشتركان همراه اول؛ در 
صورت فعال بودن س��رويس تماس بان )اعالم تماس بي پاسخ( به 
ازاي هر اعالم مبلغ ۴۰۰ تومان به عنوان خدمات مبتني بر محتوا 
در قبض موبايل شما لحاظ مي شود و شما مي توانيد با ارسال عدد 
صفر به شماره ۹۹۱۴ از فعال بودن آن اطالع يافته و با ارسال عدد 

5 به ۹۹۱۴ آن را غير فعال كنيد.«
در پايان اين پيام هم اينگونه خواسته ش��ده كه با اطالع رساني به 
ساير دوستان خود از برداشت ميلياردي ماهانه مخابرات از قبض 
موبايل ها جلوگيري كنيد. اما مراجعه به سايت همراه اول اطالعاتي 

درباره سرويس تماس بان در اختيار مشتركان قرار مي دهد. بر روي 
اين سايت آمده است: »تماس بان نام سرويسي از همراه اول است 
كه به مشتركين اجازه مي دهد از تماس هاي دريافتي خود در زماني 
كه در دس��ترس نيس��تند، اطالع حاصل كنند. اين سرويس اين 
موضوع را با پيامك به شما اعالم مي كند، اما در متن پيام خود تنها 

شماره تماس گيرنده را درج مي نمايد.«
پيگيري موضوع از سوي همراه اول هم گوياي آن است كه سرويس 
نام برده فاقد هر گونه هزينه محسوب شده و كاماًل رايگان است و 
اپراتور از ارس��ال پيام تماس هاي از دس��ت رفته سودي نمي برد و 
مش��خص نيس��ت به چه دليل و انگيزه اي چنين پيامي در فضاي 

مجازي منتشر شده است.

پيامك اعالم تماس بی پاسخ هزينه دارد؟
  ارتباطات

ابتداي س�ال 95 زماني بود كه ماجراي ورود 
عمده كاالي قاچاق از گمركات كشور خبرساز 
شد، حال كه در پايان اين سال قرار داريم گويا 
مقام�ات تعدادي از گمركات كش�ور توس�ط 
نهاده�اي نظارت�ي احض�ار ش�ده اند و مورد 
پرسش هاي جدي قرار گرفته اند، بدين ترتيب 
اميد مي رود در سال 96 تنها شاهد ورود كاالي 
وارداتي از مبادي رسمي باش�يم ونه قاچاق. 
وقتي وزير اقتصاد در مجلس عنوان داشت كه 6۰ 
تا 7۰ درصد كاالي قاچاق از همان مبادي مي آيد 
كه واردات رس��مي انجام مي گي��رد، نظر افكار 
عمومي در خصوص قاچاق كاال به گمركات جلب 
شد، اين در حالي است كه در روزهاي پاياني سال 
گويا حدود ۱۰ نفر از كاركنان گمركات مهم ترين 
استان كشور در رابطه با واردات كاال يعني بوشهر 
توس��ط نهادهاي نظارتي احضار شده اند و مورد 

پرسش هاي جدي قرار گرفته اند. 
اگر خبر ورود كاالي قاچاق از گمركات صحيح باشد 
با يك فاجعه روبه رو هس��تيم زي��رادر اين صورت 

مي توان گفت گمركات كشور عالوه بر واردكنندگان 
به قاچاقچيان هم سرويس و خدمات مي دهد و اين 
يعني گمرك كه زير نظ��ر وزارت اقتصاد و دارايي 
است در مبارزه با قاچاق كاال اهمال كاري مي كند و 
سيستم و سامانه هاي كنترلي در گمرك به حدي 
ارتقا نيافته است كه دهها ميليارد دالر كاالي قاچاق 
از گمركات به قصد نابود كردن توليد ملي و اشتغال 

به داخل كشور گسيل نشود. 
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در سال 
۹5 شهامت كرد و عنوان داش��ت كه برآوردهاي 
قبلي نشان مي دهد 5۰ تا 6۰ درصد كاالي قاچاق 
از گمركات وارد كشور مي شود، در پي اين اظهارات 
مقامات پليس نيز پاي كار آمدند و عنوان داشتند 
حدود 7۰ درصد كاالي قاچ��اق از گمركات وارد 
كشور مي شود و در آخر همين اس��فند ماه سال 
۹5 بود كه وزير اقتصاد وقتي از سوي نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي در خصوص قاچاق كاال 
و ارز مورد پرس��ش ق��رار گرفت، عنوان داش��ت: 
گزارش هاي س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و 

ارز نشان مي دهد بخش عمده قاچاق يعني بيش 
از 7۰درصد آن از خارج از مبادي رس��مي و تحت 

نظارت گمرك به كشور وارد مي شود. 
   احضار مديران گمرك

در اين مي��ان، خبرگ��زاري تس��نيم در خبري 
مدعي ش��ده طي روزهاي گذش��ته، تعدادي از 
كاركنان گمركات مختلف استان بوشهر از سوي 
دس��تگاه هاي نظارتي احضار ش��ده اند يا مورد 

پرسش دستگاه هاي نظارتي قرار گرفته اند. 
بر اس��اس اطالعات موجود تاكن��ون تعدادي از 
مديران و معاون��ان گمركات مختل��ف از جمله 
بوش��هر، بلخير، كنگان و گناوه مورد پرسش يا 
بازجويي قرار گرفته اند. به غير از يك مدير ارشد 
گمركات اجرايي استان بوشهر و يكي از بازرسان، 

بقيه افراد آزاد شده اند. 
برخي كارشناسان، داليل ورود نيروهاي نظارتي 
در روزهاي پاياني سال به موضوع گمركات استان 
بوشهر را با مطرح ش��دن موضوع قاچاق در اين 

حوزه اجرايي بي ارتباط نمي دانند. 

هرچند دليل اصلي احضارهاي گسترده در بوشهر 
هنوز اعالم نشده، اما در س��ال هاي گذشته نيز 
موضوع جعل اسناد و اختالس چند ده ميلياردي 
نيز در اين گمرك مطرح شده بود. گفتني است 
پرونده مذكور توس��ط مديران ارش��د گمرك و 
دس��تگاه هاي نظارتي كش��ف و خاطيان روانه 

زندان شدند. 
   يک خبر يک شائبه

در روز هاي گذشته نيز خبري در مورد تخلفات 
مربوط به ال جي و سامس��ونگ منتشر شده بود 
و برخي از كارشناسان اين نگراني را داشتند كه 
انتش��ار خبر فوق نكند به دليل منحرف كردن 
افكار عمومي از مقوله دستگيري برخي از مقامات 
گمركي منتشر شده باش��د.  برخي كارشناسان 
رسوب مديران گمركي آن هم به مدت طوالني 
در پست هايش��ان و بان��د بازي در اي��ن حوزه را 
يكي از اش��كاالت انتصاب ها در مجموعه وزارت 
اقتصاد معرف��ي مي كنند زيرا گم��رك يكي از 
زير مجموعه هاي وزارت اقتصاد است و بهترين 
كار ب��راي بهبود فضاي كس��ب و كار مقابله اين 

وزارتخانه با تخلفات و مفاسد گمركي است. 
   قاچاق بزرگ ترين ريسک توليدكننده

حجم قاچاق كاال و ارز در ايران بس��يار باالست 
و توليد كنن��دگان واقعي ريس��ك ورود كاالي 
قاچاق ارزان به بازار را بزرگ ترين ريسك توليد 
در اي��ران معرفي مي كنند، اين در حالي اس��ت 
كه تا كنون نيز س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
اس��امي قاچاقچيان بزرگ و مافيا را براي اطالع 
8۰ ميليون ايراني افش��ا نكرده است اما در سال 
جاري م��ردم خواس��تار انتش��ار جزئيات حجم 
قاچاق كاال در كشور هستندزيرا بين آمار اعالمي 
وزارتخانه هاي بهداشت، اقتصاد، جهادكشاورزي، 
صنعت، بانك مركزي و. . . در رابطه با آمار قاچاق 
اعالمي از س��وي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و 

سوخت اختالف قابل مالحظه اي وجود دارد. 
گفتني است در سال جاري رهبر معظم انقالب 
خواستار ريش��ه كن كردن قاچاق كاال و ارز در 
كشور شد و از مسئوالن خواست كاالي قاچاق 
مكش��وفه را آتش بزنند با اين ح��ال گويا حجم 
قاچاق در س��ال جاري ۱2ت��ا ۱3 ميليارد دالر 
برآورد شده است و ۱2هزار ميليارد تومان كاالي 
مكشوفه نيز در انبارها وجود دارد كه ورود مجدد 
كاالي مكشوفه قاچاق به بازار فعاالن اقتصادي 

را نگران كرده است.

احضار مديران گمركات استان بوشهر توسط دستگاه هاي نظارتي

آياورودكااليقاچاقازگمركپايانمييابد؟!

هادی  غالمحسینی

بازيآماريوزيرنفت
داستان تعداد نيروهاي انساني در نفت تمامي ندارد و بازي هاي آماري 
وزارت نفت براي فرار به جلو، هر روز ب��ا آمارهاي جديدي كه مديران 
ارشد اين وزارتخانه ارائه مي دهند در گرداب تناقض مي چرخند تا دست 
آخر كسي نداند در اين وزارتخانه عظيم چند هزار نفر مشغول هستند. 
وزير نفت وقت��ي در دولت يازده��م به رأس كار آمد بالفاصله دس��ت 
روي منابع انساني گذاش��ت و اس��تخدام هاي بي ضابطه را هدف قرار 
داد و حتي نيم��ي از كاركنان صنعت نفت را »زائ��د« ناميد و هيچ گاه 
نيز بابت اظهارات خود عذرخواهي نكرد. درباره اينكه تعداد نيروهاي 
انساني وزارت نفت چقدر افزايش يافته است و امروز چند ده هزار نفر 
در نفت مشغول هستند هيچ رقم دقيقي اعالم نشده است و كسي هم 
نمي داند عدد صحيح چيست. جالب اينجاست كه شخص وزير نفت هر 
بار آمارهاي متفاوتي را ارائه مي دهد و فاصله آماري آن در اظهار نظرات 

مختلف به قدري زياد است كه نمي توان آن را يك اشتباه دانست. 
۱ - وزير نفت در تاريخ 26 آبان ۱3۹2 در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
اينگونه گفت: در آن زمان ۹۰ هزار نفر در صنعت نفت مش��غول به كار 

بودند اما اين عدد امروز به ۱۴۰ تا 2۴۰ هزار نفر رسيده است. 
2 - پس از آن، وزير نفت در تاريخ شش��م اسفند ۹2 در جلسه شوراي 
ش��هر گفت: وقتي من رفتم صنعت نفت با كمتر از ۱۰۰ هزار نفر اداره 

مي شد ولي امروز 25۰ هزار نفر در اين صنعت مشغول هستند. 
3 - او در 2۰ مرداد ۹3 در برنامه تلويزيوني پايش هم گفت: وقتي وزارت 
نفت را در سال 8۴ ترك كردم حدود 8۰ هزار نفر شاغل داشتيم و حاال 
كه تمام پتروشيمي ها و پااليشگاه ها واگذار شده ۱2۰ هزار نيرو داريم. 
در حال حاضر بين 5۰ تا 6۰ هزار نيروي مازاد داريم آيا مي شود باز هم 

استخدام كنيم؟
۴ - او اما در تاريخ 23 آذر ماه ۹5 در مجلس و در پاسخ به سؤال حاجي 
دليگاني چنين گفت: مجموع نيروهاي صنعت نفت تا پايان سال 83 
حدود ۱36 هزار نفر بوده و اين تعداد در پايان س��ال ۹۱ به 225 هزار 

نفر رسيده است!
5 - اما روايت خواندني ديگر مربوط به علي كاردر مديرعامل شركت ملي 
نفت ايران مي شود. وي در چند روز پيش در گفت و گو با هفته نامه صدا 
گفته است: دولت هشتم مجموعه وزارت نفت و شركت هاي تابعه را با 
8۰ تا 85 هزار نفر پرسنل تحويل دولت نهم داد و دولت يازدهم با حدود 

۱۱۰ تا ۱2۰ هزار نفر اين مجموعه را تحويل گرفت. 
همانطور كه مشاهده مي كنيد هيچ گاه آمار درست و يكدستي از تعداد 
نيروهاي صنعت نفت ارائه نشده است و خود وزير نفت چندين بار آمار 
متفاوتي را ارائه كرده است. عالقه وزير نفت به مازاد خواندن نيروهاي 
صنعت نفت البته خودش هم تناقض هاي بس��ياري دارد. به اين چند 

نمونه دقت كنيد:
زنگنه در برنامه پايش: »6۰ ه��زار نفر از نيروه��اي وزارت نفت مازاد 

هستند« / 2۰ مرداد ۹3
وزير نفت در صحن علني مجلس: » وزارت نفت ۱۰۰ هزار نيروي مازاد 

دارد« / 26 خرداد ۹5
به هر شكل، هنوز هم كسي نمي داند صنعت نفت چه تعداد نيرو دارد و 
تنها چيزي كه بر آن وحدت وجود دارد پايان كار وزارت نفت در دولت 
هشتم با 6۰ هزار نيرو بود. روزي گفته شد صنعت نفت ۱2۰ هزار نيرو 
دارد، روزي اين رقم به ۱6۰ هزار نفر رس��يد، ساعتي به 2۰۰ هزار نفر 
و اندكي بعد به 2۴۰ هزار نفر. معاونت منابع انس��اني نيز طي سه سال 
گذشته به طور كامل سكوت كرده و تا به امروز آمار رسمي در اين زمينه 
منتشر نكرده است. نگاهي به اظهار نظرات نشان مي دهد تعداد كاركنان 
صنعت نفت بهانه اي شده است براي آنكه پاسخ روشني به كم كاري ها 
و انتقادات داده نشود تا اين وزارتخانه به بهترين شكل موجود، تعهدات 

خود را به فراموشي بسپارد. 

حقوقنجوميدردفترمركزي
يکشركتدولتي

حقوق، مزايا و پ�اداش 8 ميليارد و 6۰۰ميلي�ون توماني 58 نفراز 
كاركنان و مدي�ران دفت�ر مركزي يک ش�ركت دولتي س�رمايه 
گ�ذاري مس�كن در حال�ي اعت�راض س�هامداران جزء ش�ركت 
مذك�ور را در مجم�ع س�االنه ع�ادي به همراه داش�ت كه س�ود 
توزيعي به 13هزار س�هامدار به زحمت به 3ميليارد تومان رسيد. 
به گ��زارش »جوان«، ش��ركت س��رمايه گذاري مس��كن بزرگ ترين 
هلدينگ ساختمان سازي در كل اقتصاد ايران به شمار مي رود كه ۱5 
شركت تابعه بورسي و غير بورسي در سراسر ايران دارد. سهامدار عمده 
شركت سرمايه گذاري مسكن، بانك مسكن و گروه مالي وابسته به بانك 
مسكن هستند. در مجمع عادي ساالنه شركت سرمايه گذاري مسكن 
معروف به ثمسكن به ۱3 هزار سهامدار تنها 3ميليارد تومان سود تعلق 
گرفت اما 58نفر از مديران و كاركنان دفتر مركزي ش��ركت فوق واقع 
در ميرداماد در سال مالي مجمع مذكور بالغ بر 8ميليارد و 6۰۰تومان 

حقوق، مزايا و پاداش دريافت كردند. 
همچنين در حالي كه صفدر حسيني با اخذ حقوق نجومي 57 ميليوني 
از مديرعاملي صندوق ذخيره ارزي كنار گذاشته شد، گزارش حسابرس 
شركت گروه سرمايه گذاري مسكن ) سهامي عام( در سال مالي منتهي 
به آذر۹5 نشان مي دهد مديرعامل پيشين اين شركت كه شش ماهه 
ابتدايي سال مالي مذكور كرسي مديريت را برعهده داشت، ماهانه بيش 
از 8۰ ميليون تومان دس��تمزد در يافت  كرده است و مدير عامل فعلي 
نيز 3۴ميليون تومان در ماه دس��تمزد دريافت مي كند كه در صورت 
دريافت پاداش ساالنه در مجمع عادي ساالنه بر دريافتي هاي وي افزوده 
مي شود.  برخي از ويالها و آپارتمان هاي لوكس و ساخته شده متعلق به 
شركت سرمايه گذاري مسكن و شركت هاي وابسته در ايام نوروز و در 
طول سال كه مبله شده اند و داراي امكانات كامل هستند به طور رايگان 
مورد استفاده مديران شركت سرمايه گذاري مسكن و بانك مسكن و 
شركت هاي تابعه سرمايه گذاري مسكن قرار مي گيرند، به عنوان نمونه 
آپارتمان سوپر لوكس 27۰ متري در بام چالوس و نيز آپارتمان و ويال 
در جزيره كيش و... به طور رايگان در ايام تعطيالت و غيرتعطيل و ايام 
نوروز توسط مديران شركت و شركت هاي تابعه و خانواده هايشان مورد 

استفاده قرار مي گيرد.  
--------------------------------------------------- 

توقفتوليد۸خودرويسنگين
بهمن م�اه امس�ال توليد هش�ت م�دل خ�ودروي س�نگين در 

خودروسازان داخلي متوقف شد. 
به گزارش ايس��نا، در اين مدت توليد كاميون كمپرس��ي بنز آكس��ور 
252۹ ش��ركت ايران خودرو ديزل متوقف شده و از هشت دستگاه در 
 L262۴ بهمن ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد كاميون باري بنز
ديگر محصول ايران خ��ودرو ديزل نيز ۱۰۰ درص��د كاهش يافته و از 
36 دستگاه در بهمن ماه ۱3۹۴ به صفر كاهش يافت. همچنين توليد 
كاميون كشنده فراز ش��ركت ايران خودرو ديزل نيز متوقف شده و از 
7۴ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر رسيد. بهمن ماه امسال 
توليد كشنده ۴۹T( )۴*6( T375( محصول شركت سايپا ديزل نيز 
با كاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از 23 دستگاه در بهمن ماه ۱3۹۴ 
به صفر كاهش يافت. در اين مدت توليد كشنده اسكانيا G۴6۰ شركت 
ماموت ديزل ۱۰۰ درصد كاهش يافته و از ۱۴ دس��تگاه در بهمن ماه 
سال گذشته به صفر رسيد. توليد كشنده اسكانيا G36۰ ديگر محصول 
ماموت ديزل نيز با كاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۱۰ دستگاه در 

بهمن ماه ۱3۹۴ به صفر كاهش يافت.

ضرورتانقالبنظریوعملیدراقتصادكشور
ايران به لحاظ جغرافيايي و منابع طبيعي از موقعيت منحصر به فردي در 
دنيا برخوردار است و تاريخ نشان داده است سرمايه داران و ابرقدرت هاي 
دنيا پيوسته به منابع ايران چشم طمع داشته اند، در اين بين ابرقدرت ها 
كه در گذشته اهداف سود جويانه خود را با تحميل جنگ و لشكركشي 
دنبال مي كردند چندي است كه تحريم و نفوذ زير پوستي به اليه هاي 
مديريتي و سياستگذاري در داخل كشور را براي رسيدن به اهدافشان 
مد نظر قرار داده اند. خوشبختانه با گذشت دهها سال از انقالب اسالمي 
ايران كشور به خوبي توانس��ته توطئه هاي متعدد و متنوعي كه چه از 
بيرون و چه از داخل ايجاد شد را خنثي و از اين گردنه ها عبور كند، اما 
بايد توجه داشت كه چشم طمع بيگانگان به منابع ملي ايران زمين پايان 
ناپذير است و دشمن تالش مي كند با شناسايي نقاط ضعف مجدداً ما را 

براي رسيدن به اهداف سود جويانه اش دچار چالش كند. 
   دغدغه رهبری در اقتصاد

يكي از بخش هايي كه به رغ��م تأكيد فراوان رهب��ر معظم انقالب بر 
تقويتش اما هنوز مغفول مانده، اقتصاد است و با وجودي كه رهبري طي 
دهها سال گذشته توصيه هاي فراواني را در حوزه اقتصاد به مسئوالن 
اعم از دولتي و غير دولتي داشته اند ولي متأسفانه شواهد و قرائن نشان 
مي دهد به آن اندازه كه بايد كار در اقتصاد انجام مي گرفت، انجام نگرفته 
است و در سالي كه از سوي رهبري سال »اقتصاد مقاومتي، اقدام، عمل« 
نامگذاري شد نيز مي بينيم كه وضعيت اقتصاد چندان مناسب نيست، 
اما اين امر بدان معني نيست كه اقتصاد ايران پتانسيل الزم براي تقويت 
را ندارد، اتفاقاً پتانسيل اين امر در كشور وجود دارد منتها بالفعل شدن 

اين پتانسيل نيازمند يك انقالب در اقتصاد است. 
بله اقتصاد ايران به يك انقالب نياز دارد و هر انقالبي نيز بايد تكليفش 
در مرحله نظر و عمل مشخص باشد و بداند كجا قرار گرفته و به كجا و از 

چه مسيري مي خواهد برسد. 
 اينگونه نمي شود كه ما از فرايندي كه ساختارش به جا مانده از دوران 
سنتي و قديم است و عمده مديران دولتي اش) از اقتصاد تا وزارت امور 
خارجه( نيز دانشش��ان برگرفته از كتاب هاي تهيه شده توسط مكاتب 
اقتصاد ليبرال است و بخش خصوصي اش نيز برآمده از رانت ها و وام هاي 

دولتي بوده است، انتظار پيشرفت عادالنه در كشور داشته باشيم. 
متأس��فانه چه بخواهيم و نخواهيم عده اي چه دانس��ته و چه ندانسته 
چه سازماندهي ش��ده و چه سازماندهي نشده تيش��ه منافع شخصي 
و گروهي و جناحيش��ان را برداش��ته اند و به جان ريش��ه اقتصاد ملي 
افتاده اند و درمرحله انديشه و نظر و همچنين اقدام و عمل بي تفاوت به 
سياست هاي كلي نظام در حال پياده سازي سياست هاي اقتصاد ليبرال 

به بهانه رقابتي كردن اقتصاد ايران هستند. 
   گزارش های آكسفام خروجی اقتصاد ليبرالی را نشان می دهد

اين افراد چه تحت نفوذ بيگانه قرار گرفته باشند و چه خودشان تصور 
مي كنند كه پياده سازي سياست هاي اقتصاد ليبرال ايران را به موفقيت 
مي رس��اند، بهتر اس��ت به گزارش هاي اكسفام)مؤسس��ه ضد فقر( و 
نابرابري هاي درآمدي در كشورهايي كه مهد نظام سرمايه داري هستند 
نگاهي بيندازند و ببينند س��هم عموم مردم از رشد هاي اقتصادي اين 
كشور ها چقدر است و آيا عموم مردم در اين كشورها به جز نقش كارگر 

نقش ديگري را هم برعهده دارند يا خير؟!
اقدام و عمل افرادي كه دهها سال در مراكز تصميم گيري اقتصاد ايران 
جا خوش كرده اند و امروز مشخص نيست چه اتفاقي افتاده كه انديشه اي 
كه دهها سال براين پايه عمل كرده اند را فرياد مي كشند، نشان مي دهد 
كه حتي اين افراد به اقتصاد ليبرال هم اعتقادي ندارند زيرا سياس��ت 
بازار آزاد هم براي خودش صاحب قوانين و مقرراتي است كه در كالم 
و گفتار و عمل افراد مذكور خبري از قانون و مقررات بازار آزاد نيس��ت 
و از سوي ديگر در حوزه خصوصي س��ازي هم اين افراد شخصي سازي 
اقتصاد وش��ركت هاي دولتي و صنايع را در پيش گرفته اند، حال آنكه 
رهبر معظم انقالب در بند ج سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانوني اساسي 
هدف از خصوصي سازي را ارتقاي بهره وري و تقويت بخش تعاون عنوان 
كرده بودند كه حتي اين م��ورد نيز از نظر مديراني كه ش��عار اقتصاد 

ليبرالي مي دهند، نقض شده است. 
در يك نمونه جالب، مسعود نيلي مشاور اقتصاد  رئيس جمهور درشرايطي 
كه پيوسته طي س��ال هاي گذشته در مراكز مهم سياس��تگذاري اقتصاد 
بوده اس��ت، هم اكنون مي آيد و مي گويد دهك ده��م درآمدي كه همان 
ثروتمندترين دهك جامعه است، ماليات چنداني پرداخت نمي كند، اين 
در حالي است كه دهك دهم 28 درصد از هزينه مصرفي 56۰ هزار ميليارد 
توماني كل كش��ور را به خود اختص��اص مي دهد و كارگ��ران، كارمندان، 
بازنشستگان و مستمري بگيران در حالي كه عموماً جزو دهك هاي پايين 
درآمدي جامعه هستند، قبل از آنكه فيش حقوقي خود را بگيرند مالياتشان 
كسر مي شود يا اينكه وزير اقتصاد در حالي كه در پايان دولت تدبيرو اميد 
قرار داريم و فش��ار نمايندگان براي اس��تيضاح وي باال مي گيرد مي آيد و 
مي گويد كه بخش دولت يعني رانت، سفرهاي خارجي، مازاد نيروي انساني، 
حقوق هاي نجومي و... و در اين بين با وجودي كه مسئوليت هاي متعددي در 
قبال شفاف سازي آنچه در دولت مي گذرد دارد اما همانند داستان افشاگري 
در رابطه با فيش هاي نجومي هم اينكه مه��ره خودرا در مناصب دولتي به 

كارگمارد غائله و دغدغه وي براي بهبود اقتصاد ايران به پايان رسيد. 
گفتني است شفافيت حتي در نظام هاي اقتصادي سرمايه داري حرف 
اول را مي زند، با اين حال برخي مديران در داخل به رانت هاي اطالعاتي 
عادت كرده اند و تنها وقتي حقايق را به م��ردم مي گويند كه بخواهند 
فشار يك جرياني را از خود دور كنند كه اين خالف قوانين همان نظام 

اقتصادي است كه برخي از مديران دولتي معتقد به آن هستند. 
   بازار آزاد منهای قوانين و مقررات ليبرالی

اين مطالب از اين حيث مطرح ش��د ك��ه بگوييم پروژه پياده س��ازي 
سياست هاي اقتصاد ليبرالي و شخصي سازي اقتصاد تنها به بهانه آنكه 
فساد در اقتصاد دولتي ايران تشديد شده است و ناظران در كنترل فساد 
ناموفق بوده اند، در حالي از سوي برخي از مديران دولتي و اتاق هاي فكر 
پشت پرده در حال عملياتي ش��دن است كه نابرابري و فاصله طبقاتي 
در كشورهاي مهد سرمايه داري بيداد مي كند و چالش هاي موجود در 
اينگونه اقتصاد ها به رغم وجود قوانين و مقررات حاكم بر بازار آزاد هر 

روز در حال پر رنگ تر شدن است. 
 حال تصور كنيد عده اي به دنبال پياده سازي سياست هاي اقتصاد ليبرال 
منهاي قوانين و مقررات كنترلي همين مكتب اقتصاد در ايران هستند كه 
اين امر بسيار خطر ناك است زيرا فاصله طبقاتي را از وضعيت موجود كشور 
هم بيشتر و بدتر مي كنند و حقوق عامه مردم در چنين شرايطي تضييع 

مي شود كه اين اتفاق با شعارها و باورهاي ديني ما در تضاد است. 
   سهم مردم از رشد اقتصادی

مشكل اينجاست كه ش��اخص هاي اقتصاد كالن نمي تواند واقعيت هاي 
مرتبط با عدالت اقتصادي را به خوبي به تصوير كش��د، به طور مثال يك 
كشور مي تواند رشد اقتصادي باال داشته باشد، اما عوايد مالي ناشي از اين 
رش��د اقتصادي تنها به صاحبان يك صنعت خاص و به دهك هاي باالي 
درآمدي جامعه و يك قشر خاص از جامعه اختصاص داشته باشد و مردم در 
اين رشد تنها نقش كارگر ساده را ايفاد كنند كه هيچ سهمي از ميليارد ها 
تومان س��ودي كه صاحبان سرمايه به دس��ت آورده اند، نبرده اند و حتي 

دستمزد آنها كفاف هزينه معيشت خانواده شان را هم نمي دهد. 
در اين بين بايد عنوان داش��ت كه اس��تفاده از راهكارها و نكات مثبت 
مكاتب اقتصادي موجود در دنيا ايرادي ندارد اما اينكه بخواهيم به يك 
مكتب اقتصادي دل بدهيم و عين آن را در ايران پياده كنيم، اش��تباه 
محض است و بايد براي تقويت اقتصاد ايران فلسفه و اقتصاد را در كنار 
هم ببينيم تا ببينيم خروجي سياستي كه در اقتصاد به كار مي بريم منتج 

به پيشرفت عادالنه و تقويت اقتصاد ملي ايران خواهد شد يا خير.

يخ زدگي پرتقال هاي ش�مال در پاييز امسال 
فرصت مناس�بي بود ب�راي مردم اي�ران كه 
اقتصاد مقاومتي و بي نيازي به ساير كشورها 
را تمرين كنند اما ستاد تنظيم بازار كه ترس 
از كمب�ود پرتقال را براي ش�ب عيد داش�ت 
دس�تپاچه ش�ده و مج�وز واردات را از مصر 
و تركي�ه صادر ك�رد؛ پرتقال هايي ك�ه بعضًا 
ي�خ زده اس�ت و كيفي�ت چندان�ي ن�دارد. 
به رغم تأكيدات رهبري بر اجراي سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي، بي نيازي به واردات و رسيدن به 
خودكفايي در دوسال گذشته مسئوالن دولتي 
نه تنه��ا اقدامي به منظور فرهنگ س��ازي انجام 
نداده اند بلكه در زمان هايي كه مي شد نياز بازار 
را با كاالهاي داخلي تأمين كرد ولو صرفه جويي 
در مصرف، واردات را ترجيح دادند و اين شبهه را 
ايجاد كردند كه واقعاً سود واردات شيرين تر است 

از تمرين صرفه جويي درمصرف. 
پاييزامسال با افزايش بار مركبات باغات شمال 
كشور پيش بيني اين بود كه براي تنظيم بازار شب 
عيد مشكلي نخواهيم داشت و حتي دولتمردان 
به صادرات مازاد محصول فكر مي كردند، تاحدي 
كه مش��وق صادراتي براي آن تعيين كردند اما 
بروز سرما و يخ زدگي آذرماه همه نقشه ها را نقش 
برآب كرد به طوري كه 3۰ درصد محصول پرتقال 

و كيوي شمال كشور دچار يخ زدگي شد. 
با انتش��ار خبر فاس��د ش��دن مركبات شمال، 
مس��ئوالن وزارت جهاد همچنان از تأمين ميوه 
ش��ب عيد و خريد ه��اي تعاون روس��تايي خبر 
مي دادند تا اينكه در اواس��ط بهمن ماه از ستاد 
تنظيم بازار خبر رس��يد كه مجوز واردات ۱۰۰ 
هزار ت��ن پرتقال از مص��ر و تركيه با مباش��رت 
شركت نهاده هاي جاهد وابسته به وزارت جهاد 

كشاورزي صادر شد. 

با انتش��ار اي��ن خب��ر مس��ئوالن از بي كيفيتي 
مركبات داخلي س��خن گفتند و واردات را چاره 
كار دانس��تند، غافل از اينكه اگر اطالع رس��اني 
مي شد، مردم مي توانستند نوروز امسال پرتقال 
كم بخورند و اقتص��اد مقاومتي را تمرين كنندو 
دراين فرمول ياد بگيرند بدون پرتقال هم س��ال 
تحويل مي شود. گفته مي شود سود دولت از محل 
واردات مركبات از يك سوو بهره انتخاباتي دولت 
از تأمين مركبات شب عيد با ميوه هاي خارجي 
از سوي ديگر دليل صدور مجورز واردات ميوه از 

سوي ستاد تنظيم بازار است. 
اما خبر هاي رس��يده از ب��ازار ميوه و ت��ره بار در 
روزهاي پاياني سال حاكي از آن است كه مردم 
چنان ش��وق و تب پذيرايي با پرتقال را دارند كه 

گويي پرتقال نديده اند و نخورده اند. 
 پرتقال هاي مصري از دو هفت��ه پيش از طريق 

س��ازمان ميادين و تره بار به قيم��ت كيلويي3 
هزار و 5۰۰ تمان عرضه شد و از صبح چهارشنبه 
بار پرتقال تركيه نيز وارد بازار ش��د، اما به اذعان 
اعض��اي اتحاديه بارفروش��ان بخش��ي ازاين بار 
پرتقال وارداتي فاسد و س��رمازده است و طعم و 
كيفيت پرتقال تركيه در ح��د پرتقال آبگيري و 
درجه 2 شمال كشور است و تنها يك هفته مانده 
به عيد با دس��تور معاونت بازرگاني وزارت جهاد 
كشاورزي قيمت پرتقال تنظيم بازار از 26 اسفند 
از كيلويي3 هزار و 5۰۰ تومان به 3 هزار و ۹۰۰ 

تومان افزايش يافت. 
علي حاج فتحعل��ي عضو اتحاديه بارفروش��ان 
در اي��ن خص��وص به ف��ارس مي گوي��د: از روز 
چهارش��نبه 25 اس��فند ۹5( بار پرتقال تركيه 
وارد ميدان شده، اما مش��اهده كرديم بخشي از 
اين بار يخ زده و فاس��د اس��ت. اگر قرار بود ارز 

مملكت را بدهيم و پرتق��ال به اين كيفيت وارد 
كنيم، آيا پرتق��ال وطني مان ترجيح نداش��ت. 
آقايان مي گويند پرتقال ش��مال كيفيت ندارد. 
بايد پرس��يد كيفيتش از پرتقال تركيه پايين تر 
است؟شيرازي يكي ديگر از اعضاي اتحاديه بار 
فروشان بار پرتقال شمال را نشان مان مي دهد. 
كيفيت و مزه هر سه نوع پرتقال شمال، تركيه و 
مصري را تست مي كنيم و واقعاً كه طعم پرتقال 

وطني چيز ديگري است. 
وي مي گويد: پرتقال تامسون شمال را كيلويي 
2 هزار تومان مي ده��م و نمي خرند، بعد پرتقال 
وارداتي با كيفي��ت پايين ت��ر را كيلويي ۴ هزار 
تومان مي فروش��ند. كجاي اي��ن كار به معناي 
حمايت از توليد كنن��ده داخلي و تحقق اقتصاد 

مقاومتي است. 
عبدالحسين رحيمي مديرعامل سازمان ميادين 
هم در مورد عرضه مي��وه از طريق وزارت جهاد 
در فضاي شعب س��ازمان ميادين مي گويد: روز 
چهارش��نبه به يكباره نامه اي به دس��تم رسيد 
كه تعاون روستايي اس��تان تهران دستور داده 
قيمت پرتقال طرح تنظيم بازار را به يكباره و در 
اوج خريد مردم از كيلويي3 هزار و 5۰۰ تومان 
به 3 هزار و ۹۰۰ تومان افزايش دهيم. حال اين 
سؤال مطرح است كه آيا واقعاً با مديريت توليد 
محصول داخلي نمي شد بازار را تأمين و قيمت ها 
را مديريت كرد، با اين كار محصول توليد كننده 
داخلي هم عرضه شود يا راحت ترين راه واردات 
اس��ت كه س��ود آن نيز براي عده اي شيرين تر 

بوده است. 
در عين حال اگر قرار است اقتصاد مقاومتي را در 
كشور اجرا كنيم آيا واقعاً اتفاق خاصي مي افتد 
كه مردم عيد خ��ود را بدون خ��وردن پرتقال و 

جايگزين كردن اقالم ديگر سپري كنند.

دستپاچگی ستاد تنظيم بازار 

سود واردات برای دولت شيرين تر است يا طعم پرتقال خارجي برای مردم!

  گزارش  2

وحید  حاجی پور

هادی  غالمحسینی
  گزارش  یک


