
88498433سرويس  اقتصادي4

|| روزنامه جوان |  شماره  5123  1438 ش��وال   3  |  1396 تي��ر   7 چهارش��نبه 

رئيس س�تاد فرمانده�ي اقتص�اد مقاومتي 
در يك�ي از بنده�اي۱4 پ�روژه اولوي�ت دار 
وزارت اقتص�اد ك�ه در س�ال ۹۶ ابالغ ش�د، 
مقول�ه مولدس�ازي و مديري�ت دارايي هاي 
دولت اش�اره ك�رد ح�ال بايد دي�د اين مهم 
دنبال مي ش�ود يا دول�ت همچون گذش�ته 
بي تفاوت به هزاران انواع دارايي كه در اختيار 
دارد، همچن�ان به س�مت كس�ري بودجه و 
بدهكار سازي هر چه بيشتر خود روي مي آورد. 
به گزارش »جوان«، دولت با 18 وزارتخانه عريض 
و طويل و صدها ش��ركت و هزاران ميلياردتومان 
انواع دارايي و حدود اختيارات بي نظير همچون 
سياستگذاري به بدترين ش��كل اداره مي شود و 
حتي امور جاري دولت ني��ز بايد از فروش نفت و 
ماليات تأمين ش��ود، اين در حالي اس��ت كه اگر 
روش اداره دولت تغيير كند بي شك شاهد تحول 
عظيم در اقتصاد خواهيم بود. البته بايد مولدسازي 
و مديري��ت دارايي هاي دولت كه رئيس س��تاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابالغ شده است به چه 

نتيجه اي منتج مي شود. 
اگر قرار ب��ود دولتي را ب��ا اين هم��ه از دارايي و 
اختيارات اجاره دهي��م بايد ماهانه كلي پول هم 
دريافت مي كرديم نه اينكه درآمدهاي مالياتي و 
نفتي را نيز به دولت پمپاژ كنيم اين در حالي است 

كه دولت با بيشترين سهم و از اقتصاد و مداخله در 
اين حوزه به بدترين شكل موجود اداره مي شود 
و بايد اقتصاد بخش دولت تغيير كند تا ش��اهد 

بهره وري وخروج اين بخش از تنبلي باشيم. 
   مولدسازی انواع دارايی دولتی

يك��ي از عجايب روزگار آن اس��ت ك��ه بدهي هاي 
700ه��زار ميلي��ارد تومان��ي دولت شناس��ايي و 
اطالع رساني ش��ود و دارايي هاي عظيم و ارزشمند 
دولت )18وزارتخان��ه عريض و طوي��ل( كه قطعاً 
رقم قابل توجهي اس��ت، به طور كامل شناسايي و 
اطالع رساني نشود، هر چه باشد هر ترازنامه اي دو سو 
دارد؛ دارايي و بدهي اما وزارت اقتصاد بدون رونمايي 
از دارايي ها فقط از بدهي هاي دولت رونمايي كرده 
است. اخيراً از سوي رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي1۴ پروژه اولويت دار وزارت اقتصاد در سال 
۹۶ ابالغ ش��دكه در يكي از بندهاي اين مصوبه به 
مولدس��ازي و مديريت دارايي هاي دولت و توسعه 
و اس��تقرار نظام جامع مديريت بدهي ها و تعهدات 

عمومي دولت اشاره شده است. 
در رابطه با بند اول بايد گفت كه به گفته خزانه داري 
كل كشور دارايي هاي دولت به طور كامل مشخص 
نيست كه اين امر يك فاجعه به شمار مي رود، زيرا 
مشخص نيس��ت دارايي هاي عظيم دولت چقدر 
است و هزينه حفظ و نگهداري اين دارايي ها چقدر 

اس��ت و اصاًل چه بهره برداري ای از اين دارايي ها 
مي ش��ود و نرخ بازدهي دارايي هاي دولت ايران 
چقدر اس��ت و چرا دولت از مح��ل دارايي هايي 
كه اس��تفاده اي از آنه��ا نمي كند مانن��د زمين و 

مستحدثات و انبار درآمدزايي نمي كند. 
دول��ت تنه��ا از حي��ث وزارتخان��ه 18وزارتخانه با 
عنوان هاي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، وزارت 
نفت، وزارت ني��رو، وزارت راه و شهرس��ازي، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، وزارت دادگستري، وزارت كشور، وزارت 
اطالعات، وزارت آم��وزش و پ��رورش، وزارت امور 
خارجه، وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح، 
وزارت علوم، تحقيقات و فن��اوري، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي و وزارت ورزش و جوانان دارد كه هر 
يك از اين وزارتخانه ها براي خود بخش هاي متفاوت و 
شركت هاي تابعه و وابسته دارند كه بايد دارايي هريك 
از اين وزارتخانه ها به تفكيك و به صورت كامالً شفاف 
در يك درگاه اينترنتي قرار گيرد و يك متولي دولتي 
در اين ارتباط مجموع رقم و ارزش دارايي هاي دولت 

و هر يك از وزارتخانه ها را اعالم عمومي كند. 
هم اكنون وزارت اقتصاد با انعكاس مجموع بدهي 
700هزار ميليارد توماني دولت و ش��ركت هاي 

دولتي جامعه ايران را ملتهب كرده اس��ت، زيرا 
رقم فوق بسيار هنگفت است. به نظر مي رسد با 
انعكاس تك تك دارايي ه��اي دولت و ارزش اين 
دارايي ها مي توان 80 ميليون ايراني را از التهاب 

بدهي عظيم دولت خارج كرد. 
 گفتني است يكي از داليل ركود در اقتصاد ايران 
طي چهار سال گذشته افزايش حجم بدهي هاي 
دولت و شركت هاي دولتي به مجموعه هاي مهم 
اقتصادي چون بانك مركزي، شبكه بانكي، سازمان 
تأمي��ن اجتماع��ي، صندوق هاي بازنشس��تگي، 
پيمان��كاران بخ��ش خصوص��ي، نيمه خصوصي 
و تعاون��ي عنوان مي ش��ود، اين در حالي اس��ت 
كه پرداخت نيم��ي از تعهد 700ه��زار ميليارد 
توماني دولت ب��ه اين بخش ه��ا مي تواند اقتصاد 
ايران را به سرعت از ركود خارج كند. پيش از اين 
دولت ها ب��ا فروش دارايي هايي چون ش��ركت ها، 
بدهي ها و كسري بودجه هاي ساالنه خود را تسويه 
مي كردند، اما از زمان آغاز به كار دولت يازدهم به 
بهانه پرداخت بدهي هاي دولت اوراق مشاركت در 
بازار سرمايه منتشر شد و چون اين اوراق جايگزين 
پرداخت كسري بودجه هاي دولتي و امور جاري 
شد،  عماًل پروژه بدهكار سازي هر چه بيشتر دولت 
كليد خورد زيرا دولت به رغم انتشار اوراق مشاركت 

اما حجم بدهي هايش هم رشد كردهاست. 
   دولت انتفاع از دارايي هايش را رها كرده 

و به بدهكاري رو آورده است
اما منطق تأمين مالي از بازار سرمايه با نرخ سود 
بيش از 20 درصد در حالي كه اين منابع صرف 
تسويه بدهي نمي شود، منطق خنده داري است، 
شايد گاهي بهتر باش��د به جاي تأمين مالي 20 
درص��د، دولت نگاهي ب��ه دارايي هاي عظيمش 
بيندازد و با نرخ هاي بسيار پايين تر تأمين مالي و 
بدهي هايش را تسويه كند. به منابعي كه داراي 
ارزش اقتصادي هس��تند و افراد، ش��ركت ها يا 
دولت ها مالكي��ت آن را در اختي��ار مي گيرند و 
انتظار دارند آن مناب��ع در آينده منافعي را براي 
آنها ايجاد كند، دارايي گفته مي شود. دارايي يكي 

از اقالم ترازنامه را تشكيل مي دهد. 
دارايي هاي يك واحد ممكن اس��ت پديده هاي 
عيني و مشهود باشند، مثل زمين، سرمايه انساني، 
ساختمان، تأسيسات، ماشين آالت و تجهيزات، 
ابزارآالت، وس��ايل نقليه و منصوبات، موجودي 
نقدي و موجودي كاال يا به صورت حقوق مالي و 
امتيازات غيرقابل رؤيت، مثل سرقفلي و مطالبات 
از اش��خاص، از اين رو دولت ثروتمند ايران بهتر 
است با ايجاد يك سامانه  دارايي هايش را شناسايي 
كند و به اطالع عموم ملت برس��اند. در نهايت با 
اعالم دارايي هاي دولت، جامعه بي شك از التهاب 
بدهي هاي700ه��زار ميليارد تومان��ي دولت و 

شركت هاي دولتي خارج خواهد شد. 

مولدسازي و مديريت دارايي هاي دولت چه موقع انجام مي شود؟

 دولت بدهي را به بهره برداري 
از دارايي هايش ترجيح مي دهد!

در حالي در دنيا رقابت برس�ر كاهش قيمت و 
افزايش كيفيت محصوالت شكل گرفته است 
كه در ايران برخي از فع�االن اقتصادي تالش 
مي كنند ب�ا س�رمايه گذاري روي اخذ مجوز، 
افزايش قيمت محصوالت توليدي يا وارداتي يا 
مونتاژكاري به سود بيشتري دست پيدا كنند. 
در اين مي�ان در حالي كه ب�ا قيمت هاي فعلي 
نيز صنايع دارويي بس�يار س�ودآور هستند، 
به طور مج�دد البي ها ب�راي افزاي�ش قيمت 
داروهاي ش�يميايي و گياهي باال گرفته است. 
به گ��زارش »ج��وان«، البي ب��راي اخ��ذ مجوز 
محصول از جمله مواردي اس��ت كه كارشناسان 
اقتصادي روي آن انتقاد دارند زيرا در اقتصاد ايران 
فعاالن اقتصادي عادت كرده اند تا هر سال بهاي 
محصوالت خود را افزايش دهند و از اين محل به 
سود بيشتري دست يابند و در اين ميان نيز آنقدر 
رشد قيمت ها تكرار شده است كه در زمينه قيمت 
توليد داخل حرفي براي رقابت با كاالي خارجي 
ندارد و همي��ن صدور مجوزهاي رش��د قيمت از 
س��وي دولت، صنايع را براي رش��د به��ره وري و 

كيفيت تنبل كرده است. 
ائتالف صاحبان صنعت دارو اعم از توليدكننده، 
وارد كنن��ده و مونت��اژكاران با يكديگ��ر و البي با 
نهادهايي چون س��ازمان غ��ذا و دارو جهت اخذ 
مجوز قيمت محصوالت آنقدر تكرار ش��ده است 
كه صنعت دارويي به يكي از پر سود ترين صنايع 
تبديل شده اس��ت با اين حال همين طمع براي 
سودآوري بيش��تر عماًل بودجه خانوار ايراني و به 
ويژه افرادي كه بيمار هس��تند را تحت فشار قرار 
مي دهد كه جلوي صدور بي ضابطه مجوز قيمت 

داروي گياهي و شيميايي بايد گرفته شود. 
ش��ركت كارخانجات داروپخش تنها در دو سال 
اخير 1۶ميليارد تومان ضايعات داش��ته اس��ت. 
اين در حالي است كه با صرفه جويي اين ضايعات 
مي توان در كشور چهار كارخانه كوچك خريداري 
كرد. بدين ترتيب آنقدر مجوزهاي رشد قيمت ها 
تأمين كننده سود است كه صنايع دارويي اصاًل به 

فكر رشد بهره وري و كيفيت نيستند. 
برخي از واردكنندگان دارو نيز با تأس��يس يك 

كارخانه كوچك مونتاژكاري، دارو را به ش��كل 
فله اي از خارج كش��ور وارد و در كارخانه با يك 
بسته بندي شكيل وارد بازار مي كنند و به بهانه 
بسته بندي ش��كيل و تحت ليس��انس خارجي 
بودن گران تر از داروه��اي رقيب داخلي به بازار 

عرضه مي كنند. 
از صدقه س��ر كاه��ش كيفيت غذا، قفس��ه هاي 
داروخانه ها به آشپز خانه هاي مردم جامعه تبديل 
شده اس��ت و كاهش كيفيت غذا كارو بار صنايع 
دارويي را به ش��رط برخ��ورداري از يك مديريت 
كارآمد سكه كرده است،  به طور نمونه در حالي كه 
مي توان با 100 ميليارد تومان يك شركت مشابه 
شركت داروسازي عبيدي تأسيس كرد، اما شركت 
داروسازي عبيدي به دليل بسته بندي شكيل تر و 
بهانه تحت ليسانس خارجي بودن گران داروهايش 
را از ش��ركت هاي دارويي مش��ابه گران تر عرضه 
مي كند، از همين رو ارزش كل سهام اين شركت 

در بورس به هزار و 200 ميليارد تومان مي رسد. 
بررسي سهم بهاي داروهاي گياهي و شيميايي در 
سبد هزينه خانوار نشان مي دهد كه دارو هم مانند 
غذا سبد هزينه خانوار را تحت تأثير قرار مي دهد 
و خانواده هاي��ي كه داراي بيمار هس��تند، گاهي 
هزينه هاي زيادي را بابت دارو متحمل مي شوند 

كه بايد روي افزايش كيفيت دارو و كاهش قيمت 
دارو از محل رش��د بهره وري و كاهش ضايعات و 

طرح هاي تحقيق و توسعه كار جدي انجام داد. 
ارزش شركت داروسازي اسوه نيز به 500 ميليارد 
تومان مي رسد و ارزش كل سهام شركت كوچك 
س��ينا دارو نيز به 800 ميليارد تومان مي رس��د. 
البته شركت هاي عنوان شده شركت هاي كوچك 
در صنعت دارو سازي هس��تند. با توجه به ارزش 
شركت هاي داروس��ازي مي توان متوجه شد كه 
صنعت داروسازي صنعتي پر سود است و نرخ هاي 
كنوني هم براي اين صنعت سودهاي سرشاري را 
به همراه آورده است، البته بايد عنوان داشت كه اگر 
طي سال هاي اخير به شكل رگباري و بي دليل نرخ 
دارو در ايران افزايش نمي يافت، صنعت دارو سازي 
تا اين حد پر سود نبود و ارزش شركت هاي كوچك 
دارو سازي تا اين ميزان افزايش نمي يافت و نكته 
جالب اينجاست كه متوليان اين صنعت پيوسته 
فقط به دنبال افزايش نرخ ها و قيمت هاي داروهاي 
گياهي و شيميايي توليد داخل و وارداتي هستند 
كه اين حد از البي براي رشد قيمت يك خيانت به 

سالمت عمومي به شمار مي رود.
از سازمان غذا و دارو انتظار مي رود به جاي اينكه 
پيوسته با افزايش نرخ دارو موافقت كند، كمي هم 

به فكر نظارت شديد و مستمر داروهاي گياهي و 
شيميايي توليدي كارخانجات داخلي باشد؛ چراكه 
كوچك ترين اهمال در انجام اين وظيفه مي تواند 
خطرات جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد و 
با سالمت عمومي بازي كند، به عنوان نمونه اگر 
نبود آن اهمال كاري در نظارت سازمان غذا و دارو 
به محصوالت توليدي كارخانج��ات داروپخش، 
آن فاجع��ه در س��رم هاي توليدي اين ش��ركت 
توليدكننده دارو وابسته به هلدينگ دارويي تأمين 
اجتماعي هيچ گاه رخ نمي داد. تقريباً دوسال پيش 
بود كه سرم هاي توليدي شركت داروپخش باعث 

بروز تب و تشنج در بيمارستان هاي كشور شد. 
ارائه مجوزهاي افزايش قيمت طي سال هاي اخير 
بزرگ ترين لطمه را به خ��ود صنايع و همچنين 
بودجه خان��وار در ايران زده اس��ت، زيرا صنايعي 
چون دارويي با اطمينان خاطر از رش��د قيمت ها 
هيچ گاه به سمت رشد بهره وري، افزايش كيفيت، 
رقابت پذيري با محصوالت خارجي چه در قيمت و 

چه در كيفيت حركت نمي كنند. 
 ارائه فله اي و ب��دون قاعده مجوز افزايش قيمت ها 
به منزله تضييع حقوق مصرف كنندگان و بخشش 
حق خانوار و بيماران ب��ه توليد كنندگان صنايعي 
چون دارويي است. از رئيس ستاد اقتصاد مقاومتي 
كه مدعي كاربلدي در اقتصاد است، انتظار مي رود 
در ابتدا تغييرات بنيادين و ساختاري را در سازمان 
غذا و دارو رقم بزند تا به واسطه ضعف در نظارت بر 
صنايع غذايي و دارويي شاهد شكل گيري فجايعي 
چون سرم هاي تزريقي مشكل دار شركت داروپخش 
نباشيم و س��پس به دليل البي و انتفاع اشخاص، 
ش��اهد افزايش رگباري نرخ هاي دارو در كش��ور 
نباشيم كه  اصالح نكردن اين موارد ريسك سالمت 

عمومي را در ايران بيش از پيش باال مي برد. 
در عرصه قيمتگذاري بر انواع كاالها و خدمات و 
همچنين نظارت بر انواع بازارها چه در بخش واقعي 
و چه در بخش غير واقعي اقتصاد به ش��دت دچار 
مشكل هستيم كه بخش قابل مالحظه اي از فقر 
موجود در جامعه دليلش همين صدور مجوزهاي 
رشد قيمت كاال اس��ت كه در واقع پمپاژ تورم به 

اقتصاد به شمار مي رود. 

البي صنايع سودآور دارويي براي اخذ مجوز افزايش قيمت ها آغاز شد  

»اوردوز« مجدد قيمت دارو!

  گزارش  یک

 آقای روحانی
سال 92 حرف ديگری می زديد! 

به طور كل دو ديدگاه اصلي درباره فعاليت هاي عمراني - صنعتي سپاه 
وجود داد؛ برخي اي��ن فعاليت ها را انحصار طلبان��ه و مبتني بر رانتي 
مي دانند كه نش��ئت گرفته از قدرت اين نهاد است و در مقابل، برخي 
ديگر معتقدند اين سازمان نظامي در چارچوب قوانين و نيازهاي كشور 

به اجراي پروژه هاي زيرساختي و عمراني مشغول است. 
در اين ميان داس��تان دولت يازدهم جالب اس��ت. اين دولت هر دو 
ديدگاه را داراس��ت و در پاره اي از مواقع محور ديدگاه نخس��ت را در 
دس��ت مي گيرد و در برخي اوقات به مدح عملكرد سپاه در پروژه ها 
مي پردازد. بر خالف آنچه گفته مي شود، قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
به عن��وان ب��ازوي عمراني - صنعتي س��پاه پاس��داران رقيب بخش 
خصوصي اس��ت، اما رئيس جمهور كشورمان در س��ال ۹2 با رد اين 
موضوع، چنين گفت: »ما در بيابان بزرگ مي خواهيم در برابر دشمن 
بايستيم چون كوچه تنگ جاي ايستادگي نيست، پس نگذاريد ما را به 
كوچه تنگ ببرند و بگذاريد در ميدان باز مقاومت كنيم. سپاه با توجه 
به توان بس��يار عظيمي كه در حوزه نيروي انساني و بخش اقتصادي 
دارد بايد به دولت كمك كند. مي خواهند س��پاه را رقيب مردم قرار 
دهند، اما سپاه رقيب مردم و بخش خصوصي نيست و پيمانكاري مثل 
پيمانكاران معمولي نيس��ت و نبوده است. سپاه امروز بايد پروژه هاي 
مهمي كه بخش خصوصي توان آن را ندارد، برعهده بگيرد. سپاه بايد 
آستين را باال بزند و بخش��ي از بار دولت را بر دوش بگيرد كه البته بار 

نظام و مردم است و دولت هم خادم مردم است.«
اين اظهارات رئيس جمهور به خوبي نشان مي دهد ديدگاه وي در باره 
حضور سپاه در اقتصاد كشور چه بوده ولي امروز با استفاده از عباراتي 
هراس  آور مدلي را دنبال مي كند كه در انتخابات سال ۹۶ به كار گرفته 
شد. روحاني سال ۹2 از سپاه خواس��ت تا چند پروژه ملي و بزرگ را 
بر عهده بگيرد و بر همين اساس، اسحاق جهانگيري معاون اول وي 
به صراحت اعالم كرد كه س��پاه در چارچوب تعيين ش��ده در دولت، 
به فعاليت مشغول است. او اش��اره كرد كه در برخي پروژه ها، قرارگاه 
سازندگي خلع يد شده اس��ت، در برخي طرح ها پروژه اي به اين نهاد 
داده نشده است و در تعدادي از پروژه ها عملكرد خوبي از خود به جاي 
گذاشته است. با اين وجود، مواضع سينوسي دولتمردان درباره جنبه 
سازندگي و صنعتي سپاه جز سياه كردن فضاي كشور، خروجي ديگري 
براي كش��ور ندارد. روزي زبان به مدح يك نهاد انقالبي مي گشاييم و 
روزي ديگر با بهره گيري از عبارات خشن، اين نهاد انقالبي را روبه روي 
مردم قرار مي دهيم. از اين نهاد چهره اي ساخته مي شود كه با غصب 
پروژه هاي بزرگ و پرس��ود، در رشد و توس��عه شركت هاي خصوصي 

مانع تراشي مي كند و مردم در چشمش هيچ اهميتي ندارد. 
اگر چنين ديدگاهي در دولت نهادينه شده است دليل حمايت معاون 
اول از فعاليت هاي سپاه چيست؟ چرا آقاي روحاني در سال ۹2 از سپاه 
طلب كمك كرده و آن را رقيب مردم و بخش خصوصي نمي دانس��ت 
و امروز به ش��كلي ديگر فضا س��ازي مي كند؟ آقاي رئيس جمهور به 
صراحت در سال ۹2 گفتند كه س��پاه پروژه هايي را انجام مي دهد كه 
بخش خصوصي توان اجراي آن را ندارد ولي امروز س��خناني را بيان 

مي كنند كه تعجب برانگيز است. 
بيشتر ظرفيت سپاه در حوزه زيرساختي و عمراني به كار گرفته شده 
است و قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا براي تسريع در سازندگي توسعه 
پيدا كرده اس��ت و امروز هزاران كيلومتر جاده و بزرگراه، دهها س��د، 
پااليشگاه، چند فاز پارس جنوبي را به پايان رسانده و بخش اعظمي از 

پول خود را از دولت نگرفته است. 
كدام بخش خصوصي را س��راغ داريم كه با بيش از 23 هزار ميليارد 
تومان طلب از دولت، همچنان به فعاليت مشغول است و پروژه هايي 
را اجرا مي كند كه به معن��اي واقعي كلمه از ت��وان بخش خصوصي 
خارج است. به عنوان نمونه احداث خط لوله انتقال گاز از عسلويه به 
سيستان و بلوچستان يكي از دستورات مهم مقام معظم رهبري بود 
تا گاز به اين اس��تان محروم انتقال يابد. آگاهان در ش��ركت ملي گاز 
ايران حتماً تأييد مي كنند پيمانكاران خصوصي از اجراي اين پروژه به 
دليل مسائل امنيتي و تروريستي سر باز زدند و اين قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا بود كه اين پروژه هزار كيلومتري را اجرايي كرد. همچنين 
رساندن گاز از ايرانشهر به مرز پاكستان و چابهار نيز توسط سپاه در 
حال اجرا بود كه منابع مالي آن از سوي خود قرارگاه تأمين مي شد، 
ولي دولت يازدهم بدون س��ر و صدا اين قراراگاه را كنار گذاشت و به 

شركت كيسون - نزديك به دولت - واگذار كرد. 
اما كيسون در اجراي پروژه ناكام ماند، ولي آيا كسي با »تفنگ« به جان 
كسي افتاد كه چرا اين پروژه از سپاه گرفته شد با وجود آنكه صاحب 
قرارداد بود؟ يا در پروژه ان جي ال خارك كه دولت يازدهم آن را كامل 
متوقف كرد و خبري از تسويه حساب با قرارگاه نشد، اعتراضي صورت 
گرفت و صدايي بلند شد؟ يا در حذف آرام قرارگاه سازندگي از حضور 

در توسعه ميدان آزادگان تيري در شد؟!
وزير نفت همين دولت چندي پيش به تمجيد از عملكرد سپاه در 
بخش نفت پرداخت و عن��وان كرد:»خيلي ها س��عي كردند رابطه 
سپاه و وزارت نفت را خراب كنند كه اين خواسته محقق نشد و اين 
دو نهاد به سطح بااليي از تعامل دست پيدا كرده اند.« با اين وجود 
رئيس جمهور معتقد اس��ت س��پاه رقيب مردم و بخش خصوصي 
اس��ت كه اگر اينگونه بود و مي توانس��ت با تفنگ و رسانه كار خود 
را پيش ببرد، نه از پروژه اي خلع يد مي ش��د و نه كسي مي  توانست 
انتقادي به آن وارد كند. اگر تفنگ و رسانه براي اهداف سپاه به كار 
گرفته مي شد تا به امروز طلب چند ده هزار ميليارد توماني قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا نقد ش��ده بود. اگر سپاه چنين ابزاري داشت 
مي توانست با قلدري هر چه تمام قسط مخابرات را به حساب خزانه 

واريز نكند. آيا اينطور شد؟
 به گفته ش��خص جهانگيري، صاحب��ان مخابرات ت��ز رئيس جمهور 
15روز مهلت گرفتند تا قس��ط عقب مانده خود را واريز كنند كه اگر 
واريز نمي كردند، مخابرات از آنها پس گرفته مي شد. آيا همين موضوع 
بيانگر اين واقعيت نيست كه رابطه اقتصادي سپاه و دولت منطبق بر 

قواعد و قوانين است؟ 
مي گويند سپاه در پارس جنوبي پروژه ها را باالتر از سقف قرارداد - از 
نظر مالي - اجرا كرده است در حالي كه گفته نمي شود مگر شركت هاي 
ديگر نفتي وابس��ته به وزارت نفت مانند اويك، پتروپارس، اويك و... 
اينگونه نبودند؟ كساني كه روي پارس جنوبي و پروژه هاي آن احاطه 
دارند، حتماً تأييد مي كنند كه همه شركت هاي پيمانكار درخواست 
افزايش سقف پروژه را دادند و بر همين اساس، بيشتر از سقف قرارداد 
دريافت كردند ول��ي چرا فقط روي ي��ك پيمان��كار غيرنفتي تمركز 

مي شود؟ البته كه پاسخ را همه ما مي دانيم.
الغرض،اين مس��ائل بدان معني نيس��ت كه عملكرد عمراني س��پاه 
پاسداران بي عيب و نقص است، ولي قطعاً فراتر از عملكرد شركت هاي 
خصوصي است كه خود براي همكاري با اين نهاد، وارد مذاكره و قرارداد 
مي شوند. مصاديق بسيار است كه از آن عبور مي كنيم، اما بايد پذيرفت 
مشكل اصلي در حاشيه هاي به وجود آمده طي روزهاي اخير، ريشه در 
مسائل ديگري دارد كه در نهايت انصاف را به باد سپرده است و طلب 
حريف مي كند. اگر ورود نهادهاي نظامي در عرصه اقتصاد و سازندگي 
در زمان صلح، خالف قانون اساسي اس��ت و برگرفته از قدرت تفنگ 
است پس به رئيس جمهور محترم متذكر مي ش��ويم، بهتر است اين 
تخلف را از زير مجموعه خود آغاز كند كه امور اقتصادي اش در حوزه 
پتروشيمي و سودهاي كالن و جذاب، فعاليت هايش را انتفاعي كرده 

است و موجب شده همه چيز را در سود ببيند تا خدمتگزاري.

نفت كاالي عمده وارداتي چين از ايران است
واردات چين از ايران در پنج ماهه نخست سال جاري ميالدي با رشد 
۵۸ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸ ميليارد دالر رسيد. 
به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي گمرك چين 
نش��ان مي دهد مبادالت تجاري ايران و چين در پنج ماه نخست سال 
جاري ميالدي با افزايش ۴1 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه شده است. مبادالت تجاري ايران و چين كه در ژانويه تا مي 201۶ 
بالغ بر 10/8 ميليارد دالر اعالم شده بود در ژانويه تا مي سال جاري به 
15/2 ميليارد دالر افزايش يافته است. صادرات چين به ايران و واردات از 
ايران در اين دوره افزايش قابل توجه داشته است. صادرات چين به ايران 
در ژانويه تا مي  2017 با افزايش 25 درصدي نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل مواجه شده و به 7/2 ميليارد دالر رسيده است. چين در ژانويه 
تا مي سال 201۶ بالغ بر 5/8 ميليارد دالر كاال به ايران صادر كرده بود. 
واردات چين از ايران نيز افزايش زيادي داشته است. چين در ژانويه تا 
مي 201۶ بالغ بر 5 ميليارد دالر كاال از ايران وارد كرده بود كه اين رقم با 
افزايش 58 درصدي در ژانويه تا مي امسال به هشت ميليارد دالر رسيده 

است. نفت كاالي عمده وارداتي چين از ايران است. 
-------------------------------------------------------

رشد معامالت مسكن يك ششم شد
بانك مركزي اعالم كرد رش�د معامالت مس�كن در ش�هر تهران 
طي س�ه ماهه نخست امس�ال نس�بت به رش�د معامالت مسكن 
در س�ه ماهه نخس�ت س�ال گذش�ته يك شش�م ش�ده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتش��ر شده توسط بانك مركزي 
نشان مي دهد، معامالت مسكن شهر تهران در سه ماهه نخست سال 

جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل يك درصد رشد داشته است. 
در ماه هاي فروردين تا خرداد سال گذشته 3۶ هزار و 755 معامله مسكن 
انجام ش��ده بود كه اين رقم در مدت مشابه امس��ال به 37 هزار و 120 
معامله افزايش يافته است. افزايش يك درصدي معامالت مسكن در سه 
ماهه نخست امسال در حالي است كه معامالت مسكن در سه ماهه سال 
۹5 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رش��د ۶/2 درصدي را تجربه 
كرده بود. بر اين اساس رشد معامالت مسكن در سه ماهه نخست امسال 
نسبت به رشد ۶/2 درصدي معامالت در سه ماهه نخست سال ۹5 حدوداً 
يك ششم شده است. متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني معامله 
شده در شهر تهران طي سه ماهه نخست امس��ال ۴۴ هزار و 8۹2 هزار 
ريال بوده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴/۹ درصدي 
داشته است. در سه ماهه نخست سال قبل هر مترمربع واحد مسكوني 
در برابر ۴2 هزار و 783 هزار ريال معامله شده بود. در سه ماهه نخست 
سال ۹5 نيز قيمت واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران نسبت 

به مدت مشابه سال ۹۴ بالغ بر 2/۴ درصد رشد كرده بود. 
-------------------------------------------------------

از بازارهاي مرزي لوازم خانگي بخريم؟
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي به بيان توضيحاتي درباره  
خريد كاال از فروشگاه هاي مرزي پرداخت و گفت: يكي از مشكالت 
اساسي اين شيوه  خريد آن است كه حتي در بهترين حالت  امكاني 
براي اس�تفاده از خدمات پس از ف�روش و گارانتي وج�ود ندارد. 
محمد طحان پ��ور در گفت وگو با ايس��نا، اظهار ك��رد: در حال حاضر در 
فروشگاه هاي مرزي كشور كاالهاي متعددي مبادله مي شوند كه شايد 
بيش��ترين اس��تقبال مردم در اين بازارچه ها از كولرهاي گازي و پس از 
آن تلويزيون هايي با سايزهايي بيش از ۶0 اينچ باشد. البته در اين ميان 
كاالهاي ديگري نيز وجود دارند كه هر يك از آنها خريداران خاص خود 
را دارند. وي ادامه داد: اما نكته اي كه بايد به آن توجه داشت آنكه هرچند 
ممكن اس��ت حتي برندهاي مطرحي نيز در اين فروشگاه ها به ارائه كاال 
بپردازند، اما بايد توجه داشت كه شرايط اين كاالها با آنچه از طريق رسمي 
وارد مي شوند، متفاوت است؛ چراكه واردكنندگان رسمي كاال پيش از ورود 
كاالهاي برقي ملزم به آزمايش آنها از نظر كيفيت و استاندارد مي شوند. به 
عنوان مثال ممكن است براساس شرايط جوي برخي لوازم در برخي نقاط 

كارايي مناسب را نداشته باشند و دچار مشكل شوند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي همچنين عنوان كرد: اكنون 
گاهي شاهديم كه حتي اجناس��ي از طريق عراق و ساير كشورها وارد 

ايران مي شوند، در حالي كه شماره سريال آنها با ايران مغاير است. 
طحان   پور در ادامه در پاسخ به اين س��ؤال كه با اين وجود طي سال هاي 
گذشته بسياري افراد به تبليغ در اين زمينه پرداخته و كاالهاي مختلفي 
را به اين شيوه در شهرهاي مختلف توزيع كرده و حتي تبليغات مختلفي 
براي اين شيوه  فروش كاالهاي برقي انجام مي دهند، گفت: براي خريد به 
اين شيوه اگرچه ممكن است مردم هزينه كمتري پرداخت كنند، اما بايد 
توجه داشته باشند كه اگر زماني اين كاالها به هر دليل دچار مشكل شوند، 
هيچ يك از آنها گارانتي نداشته و افراد براي تعمير آنها مجبور به استفاده از 

تعميركاراني مي شوند كه ممكن است بسيار غيرمتخصص باشند. 
او ادامه داد: حتي در برخي موارد خريداران اين كاالها مجبور به تعويض 
قطعه مي شوند كه تعميركاران براي داشتن سود بيشتر در موارد متعدد 
قطعات بي كيفيت را جايگزين كرده و پس از مدتي كاال دچار مش��كل 
مي شود. وي همچنين عنوان كرد: نكته ديگر آنكه بايد توجه داشت در 
خيلي از موارد كاالهايي كه نام مشابه برندهاي معروف را دارند، عرضه 
مي شوند و برهمين منوال ممكن است خريداران دچار مشكالتي شوند؛ 
 OGeneral به عنوان مثال در حوزه كولرهاي گازي اكنون برندي مطرح
در بازار وجود دارد كه در موارد متعدد نمونه هايي با نام مشابه اين برند و به 

اسم UGeneral به دست خريداران مي رسد. 

بانك مهر اقتصاد در فهرست بانك هاي مجاز

با مج�وز بان�ك مركزي جمهوري اس�المي اي�ران ن�ام بانك مهر 
اقتصاد و مؤسس�ه ثامن در فهرس�ت بانك هاي مجاز قرار گرفت. 
به گزارش تس��نيم، بانك مركزي در تازه ترين اقدام خود نام بانك مهر 
اقتصاد را در فهرست بانك هاي مجاز تجاري غيردولتي قرار داد و اعالم 

كرد اين بانك متقاضي دريافت مجوز از بانك مركزي است. 
بانك مهر اقتصاد سال ها در تالش براي كس��ب مجوز از بانك مركزي 
بود و تمامي شروط اين بانك براي اخذ مجوز از جمله افزايش سرمايه 
را محقق كرد و تنها شرط محقق نشده واگذاري سهام در بازار سرمايه 
است كه طبق اعالم مسئوالن اين بانك علت تأخير در اجرايي شدنش 

شرايط چند سال اخير بازار سرمايه است. 
بر اس��اس اين گزارش، بانك مهر اقتصاد پس از قرار گرفتن در ليست 
بانك هاي مجاز، اعالم ك��رد: اين بانك با بهره مندي از س��رويس هاي 
خدمات بانكي فعاليت هاي خود را با وس��عت و قوت بيش��تري ادامه 
خواهد داد و بيش از گذش��ته در خدمت هموطنان گرامي خواهد بود. 
گفتني است، بانك مركزي نام مؤسسه اعتباري ثامن را نيز در فهرست 

بانك هاي مجاز و با عنوان متقاضي دريافت مجوز قرار داده است.

وحيد  حاجی پور

هادی  غالمحسینی
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