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فاصله وعده ه�ا و عملكردهاي دول�ت در قبل 
و بع�د از انتخابات گويي انتقاده�اي فراواني را 
در پي داشته اس�ت. در اين راستا كارشناسان 
اقتصادي با اشاره به نامش�خص بودن وضعيت 
تيم اقتص�ادي دولت، خواس�تار جدايي دولت 
از نف�ت و توزي�ع رانت�ي و ارتباطات�ي مناب�ع 
ش�ده و از دول�ت مي خواهن�د كه با تس�هيل 
فض�اي كس�ب و كار و واگ�ذاري فعاليت هاي 
اقتصادي ب�ه م�ردم از فعاليت ه�اي ميداني و 
بنگاهداري در اقتصاد خارج ش�ده و امور را به 
مردم واگذار كند و مس�ير درآمدهاي مالياتي 
و پاس�خگويي و ش�فافيت را در پي�ش بگيرد. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، اطالع رس��اني پيوس��ته 
انتصاب هاي��ي در بخش دولتي و وابس��ته به دولت 
بر پايه ارتباطات و ژن هاي خوب و همچنين انتشار 
اخباري مبني بر برمال شدن فساد در ميان مسئوالن 
بخش دولت و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت 
مانند آن چيزي كه در موضوع حقوق های نجومي 
اتفاق افتاد و آخرين اظه��ار نظرهاي علي طيب نيا 
وزير اقتصاد دولت يازدهم مبني براينكه بخش دولت 
يعني رانت، حقوق هاي نجومي، سفرهاي خارجي، 
ريخت و پاش، مازاد نيروي انساني و. . . باعث ايجاد 
يأس در ميان مردم شده است، به طوري كه گويي 
چشم انداز مثبتي براي حل مسائل اقتصادي كالن 
كشور و معيشتي مردم حداقل توسط بخش دولت 
وجود ندارد و بزرگ تر ش��دن بحران ه��اي بانكي، 
صندوق هاي بازنشس��تگي، بيم��ه اي، بدهي هاي 
دولت، كس��ري بودجه وبودجه ريزي غيرعملياتي، 
آب و محيط زيس��ت و... براي اف��كار عمومي ايجاد 
نگراني اساسي كرده است. در اين ميان در شرايطي 
دولت در چهار سال گذشته تمام تخم مرغ هاي خود 
را روي برجام و رابطه با خارج و جذب سرمايه گذاري 
خارجي گذاشته بود كه به رغم انجام تعهد از سوي 
ايران، امريكا همچون گذشته خلف وعده كرد، حال 
اين نگراني وجود دارد كه در دولت دوازدهم نيز دولت 

همچنان وقت خود را صرف تقريباً هيچ كند.  
در اين بين، سيس��تم و س��اختار اقتصاد ايران در 
شرايطي توس��ط دولت و بر پايه درآمدهاي نفت و 
مبتني بر رانت هاي ارتباطاتي و اطالعاتي و ژن هاي 
خوب اداره مي ش��ود كه اشاعه فرهنگ سوداگري 
اقتصادليبرال غير توليدي در جامعه حتي مجموعه 
600هزار نفري مديريتي كشور را تحت تأثير اين 
فرهنگ قرار داده اس��ت، حال آنكه افكار عمومي 
خواستار تغييرات جدي در مديريت اقتصادكالن 
هس��تند و بايد براي نهادينه كردن تفكر مديريت 
جهادي و الگ��وي اقتصاد مقاومت��ي تعاون گرا كه 
در دل آن مردم و بخ��ش خصوصي فعاليت دارند، 

اقدام از سوي دولت و مردم صورت گيرد و در واقع 
اقتصاد به يك تحول و تغيير عظيم اساسي نياز دارد 
تا يأس مردم از آينده و چشم انداز اقتصادي به اميد 
و فعاليت تبديل ش��ود و ماحصل اين اتفاق بهبود 
اوضاع اقتصادي كل مردم جامعه باش��د نه اقشار 

خاص ثروتمند. 
   فوالدگر: تغييري در تيم اقتصادي دولت 

رخ نداد
در همين راستا، نماينده مردم اصفهان در مجلس با 
اشاره به اختالف فاحش در وعده ها و عملكردهاي 
دولت گفت: داليل مخالفت با برنامه رئيس جمهور 
اين بود كه دولت در زم��ان انتخابات و بعد از اعالم 
نتايج وع��ده تغيير در اقتص��اد را داد و اش��تغال، 
نظام بانك��ي، صندوق هاي بازنشس��تگي، تطابق 
بودجه و موضوع��ات محيط زيس��تي را به عنوان 
چالش هاي اصلي مطرح كرد اما تحول خاصي در 
تيم اقتصادي دولت رخ نداد و تنها وزيري كنار رفت 
كه دس��تاوردهاي دولت در زمينه اقتصاد نتيجه 
عملكرد همان وزير بود. حميدرضا فوالدگر با انتقاد 
از برنامه دولت كه توسط رئيس جمهور در مجلس 
ارائه شد، عنوان كرد: به رغم رشد 2/5 برابري حجم 
نقدينگي اما رشد اقتصادي 8 درصدي محقق نشد، 
از 11درصد رشد سال 95 حدود 9 درصد مربوط به 
نفت است، اين در حالي است كه ما حداكثر نفتي كه 
مي توانستيم بفروشيم را فروختيم و اين يعني در 
كل سال 96 رشد اقتصادي در صورت عدم افزايش 

حوزه هاي ديگر به يكباره به 2 درصد مي رسد. 
   اقتصاد مقاومتي در حد شعار به كار برده 

مي شود 
فوالدگر موضوع اقتصاد مقاومتي را مهم دانس��ت 
و يادآور شد: اس��م اقتصاد مقاومتي در قالب شعار 
در دولت مطرح است، اما مبناي سياستگذاري ها 
و عملكرده��ا اقتصاد مقاومتي اس��ت ؟ در رابطه با 
ارتباط با غ��رب اتفاقي باالتر از برج��ام قابل تصور 
نيست و با وجودي كه ايران به تعهداتش عمل كرده 
است، اما شاهد ادامه رفتار خصمانه امريكا هستيم، 
حال تكرار اين موضوع در جلسات اقتصاد مقاومتي 
كه سياست زدايي از اقتصاد و ارتباط و تعامل با دنيا 
راه حل بهبود اقتصاد است چه دردي از مشكالت 

فعلي و واقعي اقتصاد حل مي كند. 
   بيكاري بيشتر شده است

وي با اش��اره به بيماري نظام تأمي��ن مالي ايران و 
به ويژه بانك ه��ا كه اقتصاد را دچ��ار چالش كرده 
است، تصريح كرد: طبق برنامه توسعه بايد ساالنه 
0/8 درصد بيكاري كاهش پيدا كند، اما طبق آمار 
رسمي بيش از 12 درصد بيكاري وجود دارد، حاال 
مي خواهيم كه هر بخش از دولت سهم خودش را از 

ايجاد اشتغال اعالم كند. 
   دولت دوازدهم بايد از اقتصاد نفتي فاصله 

بگيرد
رئيس س��ازمان ديده ب��ان ش��فافيت و عدالت در 
گفت وگو ب��ا مهر در خص��وص فرمايش��ات اخير 
رهبري درباره دولت رانتي و ل��زوم توجه دولت به 
خروج از فضاي رانتي گفت: 50 سال است كه اين 
مسئله مطرح است. وقتي اقتصاد نفتي شد، رانت 
هم نفتي مي شود و دولت از موقعيت ماليات گيرنده 
و خدمت دهنده و تسهيل  كننده فضاي كسب وكار 
براي فعاليت مردم تبديل ب��ه توزيع كننده منابع 

ملي مي شود. 
احمد توكلي ادام��ه داد: اگر دولت ب��ه جاي نفت 
تكيه اش بر ماليات ب��ود، از توليدكنن��ده ماليات 
مي گرفت و صرف��ه  اش بر اين بود كه براي رش��د 
درآمد مالياتي اش توليد رشد كند و به ازاي پولي 
كه از مردم مي گرفت، بايد به آنها پاسخگو مي بود 
كه پول ها را با چه كيفيت و كميتي در كجا هزينه 
مي كنند و بازدهي عمومي اين هزينه ها چيست؟ 
ولي وقتي دخال��ت دولت در اقتصاد زياد باش��د و 
هم در سياستگذاري و هم در تمامي فعاليت هاي 
اقتصادي دست داشت، دولت به توزيع كننده منابع 
ملي تبديل مي شود. در اين حالت چون درآمد دولت 
عمدتاً به نفت متكي است، خودش را طلبكار حس 
مي كند و در موضع پاس��خگويي قرار نمي گيرد و 
تصور دارد كه به مردم لطف مي كند، در اين بين اگر 
كسي صاحب اطالعات و نزديكي به صاحبان قدرت 

باشد، بيشتر از منابع نفتي بهره مند مي شود. 
توكلي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا فضاي 
تكيه بر نفت، خام فروش��ي و ايجاد تعهد عمومي 
مخرب براي مردم تشديد ش��ده كه تأكيد مجدد 
رهبري را به اصالحات اقتصادي به دنبال داش��ته 
است، اظهار داشت: به دليل اينكه ركود زياد است، 
دولت دوازدهم در شرايط فعلي مجبور است نفت 
را نقش پيش��ران بداند و همت خ��ود را صرف اين 
مسئله  كند تا تحريم نفتي را بشكند و در اين راستا 
موفق هم عمل كرده است. همين مسئله موجب 
اتكا و توجه بيشتر به نفت مي ش��ود اما بسياري از 
اقتصاددانان همچون بنده يا اف��راد مجرب مانند 

رهبري ممكن است نفت را بخش پيشرو ندانند. 
   تقويت دستمزدها براي توزيع عادالنه تر 

ثروت
در حالي كه جمعيت قابل مالحظه اي در كش��ور 
سهم قابل مالحظه اي از دارايي هايي چون مسكن، 
سپرده هاي بانكي، سكه، طال، ارز و... ندارند و تنها 
محل درآمدي آنها دستمزد است، توكلي تصريح 
مي كند: راه ديگري نيز وج��ود دارد كه بتوان تورم 

را كم ولي قدرت خريد را زياد كرد؛ اگر دستمزدها 
با نرخ باالتري از نرخ تورم رشد كند، با اينكه تورم 
وجود دارد، قدرت خريد رش��د مي كند، بنابراين 
پرس��ش رهبري مبني بر اينكه آيا سياس��ت هاي 
توزيعي درآمدي مردم با سياس��ت هاي نرخ تورم 
سازگاري دارد، بس��يار منطقي بوده است، يعني 
اگر با وضعيت تورم، توليد بهتر ش��ود، اين مسئله 
مانند سال هاي اول جنگ مثبت خواهد بود. به اين 
معنا كه اگر در آن سال ها تورم رشد مي كرد، وضع 
مردم بهتر مي شد، چون توزيع منابع به نفع مردم 
تغيير كرده بود و باعث مي شد در روستاها و شهرها 
تسهيالت زندگي فراهم شود، در نتيجه وضعيت 

مردم ارتقا پيدا مي كرد. 
   قابل درك نبودن درد مردم براي مديران 

نجومي
در همين رابطه ابراهيم رزاقي استاد اقتصاد دانشگاه 
تهران در گفت وگو با تسنيم گفت: اكنون 10 هزار 
مدير فاس��د وجود دارد كه نه تنها ب��ا آنها مبارزه 
نمي كنند بلكه آنها را اليق نيز مي دانند، بنابراين 
وقتي افرادي ب��ا هزار ميليارد س��رمايه اعالمي به 
مجلس شوراي اس��المي وزير مي شوند، نمي توان 

انتظار داشت دردمندي فقيران را درك كنند.
در حالي علي ربيعي وزير كار تعداد فقراي مطلق 
را بيش از 10 ميليون نفر عنوان كرده كه در عين 
حال ميليون ها بيكار و حتي ش��اغل و بازنشسته و 
مستمري بگير فقير در كشور وجود دارد زيرا همگي 
دارايي و درآمدشان زير خط فقر است. اين استاد 
دانشگاه گفت:اكنون بزرگ ترين خطري كه نظام 
اسالمي را تهديد مي كند، ش��دت رشد بيكاران و 
گرسنگان است و دولتمردان نسبت به آن بي خبرند 
و حتي آمار درستي نيز از وضعيت واقعي ندارند يا 

نمي خواهند كه داشته باشند. 
   توسعه بخش غير مولد در اقتصاد

اين استاد دانشگاه تهران با اش��اره به اينكه دولت 
به چه حقي س��الي حدود 60 ميليارد دالر درآمد 
كش��ور را كه حق تمام��ي ملت ايران اس��ت براي 
برآورده كردن خواس��ته 5 درص��د جامعه صرف 
واردات مي كند، گفت: اين نظام نا متوازن در ساير 
بخش ها نيز وجود دارد، اكنون اگر آمار گرفته شود، 
اكثر تس��هيالت بانك ها براي افرادي است كه كار 

غيرتوليدي انجام مي دهند. 
   نفوذ در دستگاه سياستگذاري

اين كارش��ناس اقتص��ادي با اش��اره ب��ه قدرت 
تصميم س��ازي اين جريان فاسد ليبرالي در سطح 
كالن گفت: قانون اساسي تأكيد بر اقتصاد تعاوني 
دارد در حالي ك��ه اقتصاد تعاوني در دانش��گاه ها 
سال هاس��ت از بخش درس��ي دانش��گاه ها حذف 
شده است از اين رو براي پياده سازي دغدغه هاي 
اقتصادي رهبري و قانون اساسي همچون احياي 

تعاوني ها زياد نبايد به مسئوالن اميدوار بود. 
رزاقي گفت: كش��ور ب��راي پيش��رفت احتياج به 

نيروهاي جهادگر و نه مفسد اقتصادي دارد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به كم كاري 
مجلس شوراي اسالمي در مبارزه با مفاسد گفت: 
در مبارزه با مفاسد رهبري تنها س��ت و مردم اگر 
مي خواهند وضعيت اصالح ش��ود، باي��د از طريق 

روشنگري  صحيح مديران فاسد را رسوا كنند.
رزاقي با اشاره به اينكه تفكر مقابل تفكر جهادي، 
تفكر سرمايه داري ليبرال است، گفت: اكنون تفكر 
سرمايه دار ليبرال از نوع غير توليدي متكي بر نفت و 
ايجاد تعهد براي مردم حاكم است چراكه اگر تفكر 
ليبرال نيز حاكم بود، اش��تغال ايجاد و تا حدودي 

مسئله بيكاري حل مي شد. 
   نبايد ب�ه بهانه ج�ذب س�رمايه خارجي 

وطن فروشي كنيم
وي با بيان اينكه نبايد به بهانه جذب سرمايه خارجي 
وطن فروشي كنيم، گفت: تفكر اقتصادي كه برخي 
آن را نسخه اقتصاد بيمار امروز كشور مي دانند، در 
زمان طاغوت امتحان شده و نتيجه نداده است. در 
دنيا هيچ كشوري وجود ندارد كه تنها با اتكاي به 

سرمايه خارجي صنعتي شده باشد.

 مهران  ابراهيميان

 خطر تورمي
براي انتظار برجامي دولت دوازدهم !   

تقريباً بيشتر شعارهاي انتخاباتي دولت دوازدهم شعارهاي اقتصادي 
بودند و اگر در دولت قبل بيشتر محور سخنان دولت برجام و نشست 
با 1+5 بود، اين روزها ديگر در حوزه اقتصاد با برجام جمله هاي قشنگ 
ساخته نمي شود! در باغ بهشت نشان داده نمي شود و لذا به طور طبيعي 
در دولت دوازدهم بايد برنامه هايي ارائه ش��ود تا ش��عارهاي اقتصادي 

محقق شوند. 
ش��عارهايي مانند حفظ دس��تاورد تورم يك رقمي، رس��يدن به رشد 
اقتص��ادي پايدار، كاه��ش نرخ بيكاري در س��طح يك رقمي، رش��د 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي و... شعارهايي نيست كه بدون برنامه ها 
و پروژه هاي قابل اجرا به آنها نشس��ت يا مانند خروج از ركود بر اساس 

آمار هاي بانك مركزي و مركز آمار مدعي شد در رونق هستيم. 
بايد تيم اقتصادي با هماهنگي بيشتر از قبل كه مهره هاي آن نيز زياد تر 
شده است به شكل يك پيكر واحد به دنبال رسيدن به اهداف برشمرده 
شده باش��د. با اين حال هنوز معلوم نيست س��كان اقتصادي دولت در 
اختيار چه كسي است و اعضاي تيم اقتصاد چه برنامه هايي دارند. از آن 
مهم تر بعد از به اصطالح احياي معاونت اقتصادي و گذشت بيش از 25 
روز از حكم ايشان هنوز معلوم نيست با وجود وزراي متعدد اقتصادي و 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين معاونت چه برنامه اي را در دستور كار 

دارد و قرار است چه گرهي از اقتصاد باز كند. 
 اگر وضع به همين منوال پيش برود و نشانه هايي از برنامه هاي عملياتي 
در اقتصاد وجود نداشته باش��د بايد زانوي غم به بغل بگيريم و منتظر 
تصميمات » ترامپي« باشيم تا بهانه اندوه بيشتر خود را باال ببريم يا به 

جاي برنامه هاي عملياتي حرف هاي »شاز« از مسئوالن بشنويم. 
وقتي برنامه اي نداشته باشيم بديهي است كه واكنش مردان اقتصادي 
ما به ادعاهايي مانند خروج از برجام توسط امريكا تنها جمالتي نظير اين 

است كه » امريكا در صورت خروج از برجام منزوي مي شود.«
اين ادعا ها از يك اقتصاد خوانده انگليسي كه پس��ادكتراي خود را در 
سوئيس گذرانده در مقابل واكنش به خروج از برجام و وضعيت موجود 

اقتصاد كشور بسيار بعيد است!
 بايد مردان اقتص��ادي دولت دوازده��م بدانند كه اين دوره رياس��ت 
جمهوري با دولت يازدهم متفاوت است و نمي توان همه مسئوليت ها را 

بر گردن ديپلماسي سياسي انداخت و به انتظار رسيدن گالبي ها بود!
وعده هاي داده ش��ده و وضعيت اش��تغال اي��ن نوع انفع��ال دولتي را 
بر نمي تابد و حتماً بايد هر وزارتخانه و معاونتي در حوزه اقتصاد برنامه 
عملياتي داشته باشد كه نه در تضاد منافع س��ازماني يكديگر بلكه در 

عرض و امتداد هم باشند. 
 اينكه هنوز تكليف معاونت اقتصادي معلوم نيست و معاونت برنامه ريزي 
دولت تنها به كسري 37 هزار ميليارد توماني اشاره كند و در نهايت دالر 

را گران كنيم، نه توليد رونق مي گيرد و نه اشتغال ايجاد مي شود. 
بايد مراقب بود كه حالت انتظار دولت يازده��م براي امضاي برجام به 
حالت انتظار ب��راي خروج امريكا از برجام بدل نش��ود، چون ميان اين 
انتظار و انتظار دولت قبلي تفاوت هاي زيادي وجود دارد، زيرا از يكسو 
اين انتظار نه انتظار ضد تورم��ي و منفعالنه فعاالن اقتصادي كه انتظار 
تورمي خواهد بود و از س��وي ديگر با كاهش س��ودهاي بانكي و وجود 
نقدينگي بيش از هزار و 300 ميليارد تومان��ي بايد نگران حركت اين 

حجم نقدينگي بود. 
در عين حال بايد تيم اقتصادي دولت دوازدهم بعد از تعيين تكليف هر 
چه سريع تر شرح وظايف، حوزه اختيارات و حيطه همكاري برنامه ريزي 
را بيش از پيش ج��دي بگيرد، زي��را اقتصاد با اين حجم از مس��ائل و 
مشكالت مبتالبه، فقط بازي با اعداد و ارقام آماري و سرخوشي با آمار 
مثبت نرخ رشد نيس��ت بلكه حتماً و بايد تصميمات جدي و سخت و 
هزينه زايي را در چارچوب برنامه ششم توسعه و واقعيت هاي اقتصادي 

سال هاي پيش رو بگيرد كه نيازمند برنامه و تيم منسجم است.

كارشناسان اقتصادي خواستار تغيير مديريت اقتصادي كالن هستند 

دولت دوازدهم از نفت دور و به ماليات نزديك شود
وقتي آبي از برجام گرم نشد بايد با تكيه بر توان داخل و سياست هاي اقتصاد مقاومتي مشكالت را حل كرد

 رئيس كميسيون انرژي مجلس: 
محكومان فتنه 88 براي نفت تصميم مي گيرند

انتقادات ش�ديد و بي پ�رواي رئيس كميس�يون ان�رژي مجلس 
ش�وراي اس�المي از انتصاب�ات وزي�ر نف�ت خبرس�از ش�د. 
فري�دون حس�نوند گفته اس�ت اين انتصابات مش�كوك اس�ت 
و كميت�ه اي متش�كل از فتنه گ�ران 88 و برخ�ي محكوم�ان 
دس�تگاه قضاي�ي در ح�ال مه�ره چين�ي در نف�ت هس�تند. 
به گزارش »جوان«، فضاي ديروز نفت بس��يار متشنج بود، بعد از 
آنكه احكام انتصاب بيرون آمد بس��ياري از كاركنان نفت شگفت 
زده ش��دند. اين تعجب همگاني با انتقادات زي��ادي همراه بود به 
طوري كه رئيس كميسيون انرژي كه طي دو سال اخير، جز تعريف 
و تمجيد از وزير نفت كار ديگري نكرده بود به ميان آمد و انتقادات 

تندي را مطرح كرد. 
حسنوند با هشدار نسبت به اينكه تصميمات مشكوك اخير زنگنه 
در انتصاب��ات وزارت نفت، منجر ب��ه كنار رفتن نيروه��ا و مديران 
متعهد خواهد شد، اظهار داشت: متأسفانه امروز شاهديم كه با يك 
برنامه ريزي و طراحي مشكوك، هم آقاي زنگنه و هم برخي اعضاي 
هيئت مديره ش��ركت ملي نفت به دنبال اين هستند ضعيف ترين 
مديران را بر رأس كار بگمارند، چون قباًل هم در رفتار آقاي زنگنه 
چنين مواردي را شاهد بوده ايم كه شركت ملي مناطق نفت خيز را 
با همين س��بك از آن اُبَُهت و جايگاه خود تنزل داد و تقريباً امروز 

ناكارآمد و ضعيف است. 
حسنوند با اش��اره به اينكه كميته  اي برای انتصابات در وزارت نفت 
طراحي شده است و زنگنه تعدادي را مشخص كرده تا براي آينده 
صنعت نفت عده اي خاص را در سمت هاي مختلف برگزينند، گفت: 
بخشي از اينها بازنشستگاني هس��تند كه از بخش هاي مختلف از 
جمله س��ازمان برنامه و بودجه انتخاب مي ش��وند و ب��ه دنبال اين 
هستند كه در ش��ركت پااليش و پخش كه يكي از حوزه هاي كاماًل 
تخصصي است يك بازنشس��ته س��ازمان برنامه و بودجه كشور را 

منصوب كنند. 
وي اضافه كرد: همچنين در نظر دارند در شركت ملي پتروشيمي 
ايران يكي از فعاالن فتنه س��ال 88 را كه هي��چ تجربه اي در حوزه 
صنعت نفت ندارد و حداكثر چهار س��ال در وزارت نفت مش��غول 
به كار شده و هنوز استخدام رسمي نيس��ت به عنوان معاون وزير و 

مديرعامل پتروشيمي منصوب كنند. 
 حسنوند با تصريح بر اينكه برخي اعضاي هيئت مديره شركت ملي نفت 
و اعضاي كميته انتصابات وزارت نفت سوابق محكوميت قضايي دارند، 
گفت: پرونده اينها در دس��تگاه قضايي كاماًل مشخص است. به عالوه 
برخي ديگر از كساني كه كمتر از چهار سال سابقه حضور در وزارت نفت 

دارند در حوزه هاي بازرگاني وزارت نفت مسئوليت گرفته اند. 
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اس��المي گفت: از يك طرف 
كانون بازنشستگان راه اندازي مي شود و از طرف ديگر جريان فتنه سبز 
را كه در س��ال 88 كانون درگيري و اتهام پراكني عليه نظام بود براي 

مسئوليت گرفتن در وزارت نفت رشد مي دهند. 
وي عنوان داش��ت: آقاي زنگنه احس��اس مي كند آخرين دوره اي 
است كه در وزارت نفت مس��ئوليت خواهد داشت، از اين رو دست 
به طراحي در انتصابات ب��راي آينده اين وزارتخانه زده اس��ت و به 
دنبال چينش افراد در مس��ئوليت هاي مهم مختلف از جمله فني، 
مهندسي، پااليش و پخش، پتروشيمي و شركت هاي عملياتي در 

مناطق مختلف است. 
وي با تأكيد ب��ر اينكه اين روي��ه جديد در انتصاب��ات وزارت نفت 
همه مربوط به پ��س از اخذ رأي اعتماد زنگنه ب��ه عنوان وزير نفت 
دولت دهم از مجلس اس��ت، بيان داش��ت: آقاي زنگنه و مجموعه 
مديريتي اش ت��ا پيش از تعطيالت تابس��تاني مجلس دس��ت نگه 
داشته بودند و اكنون شروع به اقدامات خود در اين نحو از انتصابات 

می كنند. 
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي گفت: گمانه زني ديگري 
نيز وجود دارد مبني بر اينكه برخي اقدامات در وزارت نفت، امروز تاوان 
رفتار برخي اعضاي كميسيون انرژي و نمايندگان مناطق جنوبي كشور 
و نيز زاگرس نشينان در قبال آقاي حبيب اهلل بيطرف وزير پيشنهادي 
نيرو و رأي اعتماد ندادن به او اس��ت. آقاي زنگنه مي خواهد انتقام اين 
رأي عدم اعتماد را از اين دسته از نمايندگان بگيرد به همين دليل قطعاً 
در مقابل اين رفتار ايس��تادگي خواهيم كرد و موارد را به اطالع مردم 

خواهيم رساند. 
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو با يادآوري سخنان زنگنه در اولين 
جلسه با اعضاي كميسيون انرژي پس از رأي اعتماد از مجلس كه در 
آن از تصميم خود جهت تعامل گسترده تر با اين كميسيون سخن گفته 
بود، اظهار داشت: آقاي زنگنه امروز و با اقداماتي كه در زمينه انتصابات 
در وزارت نفت در همين دو هفته تعطي��الت مجلس در پيش گرفته 
عدم صداقت خود را نشان داد چراكه در اين زمينه هيچ گونه تعاملي با 
كميسيون انرژي نداشت. وي تصريح كرد: ايشان در جلسات قول داده  
بودند از افراد معتدل كه مصالح نظام را رعايت مي كنند استفاده شود، 
نه اينكه امروز با انتصابات مشكوك و مس��ئله دار خط بر روي اسامي 

نيروهاي متعهد بكشد. 
حسنوند در پاسخ به اين سؤال كه كميسيون در واكنش به اين رويه از 
سوي وزير نفت و مجموعه هاي مديريتي اين وزارتخانه چه خواهد كرد، 
گفت: هيئت رئيسه كميس��يون انرژي در آينده اي نزديك در اين باره 

جلسه اي اضطراري برگزار خواهد كرد.

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

پس ازابالغ طرح دقيقه نودي نعمت زاده، مبني بر حذف برچسب 
قيمت كاال، شريعتمداري، وزير صنعت  ايراداتي را در خصوص 
آن مطرح كرد، اين درحالي اس�ت كه فعاالن بخش خصوصي 
كه هيچ مس�ئوليتي در تنظيم بازار ندارند، در هفته هاي اخير 
ضمن تعريف و تمجيد از اين طرح، حمايتشان را اعالم كردند. 
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم 
در آخرين روزهاي وزارت خود طرح حذف برچسب قيمت پنج قلم 
كاال مانند بيسكوييت، شيريني، كيك، شكالت، چيپس، اسنك و 
محصوالت سلولزي را ابالغ كرد. پس از اين ابالغيه، شريعتمداري 
وزير صنعت نيز در ادامه محصوالتي مانند كنسرو، كمپوت، سس، 
ترشي، ش��ور، مربا و عسل داراي بس��ته بندي را نيز در شمول اين 
بخش��نامه قرار داد، اما با افزايش هجمه ها عليه نخستين تصميم 
ش��ريعتمداري، وي از مواضع خود عقب نش��يني كرده و وعده داد 
ايرادات اين طرح به زودي رفع ش��ود. با اين تصميم فعاالن بخش 
خصوصي، اعضاي اتاق بازر گاني در مصاحبه هاي جداگانه با رسانه ها 
از طرح حذف برچس��ب قيمت حمايت كرده و اين اقدام را موجب 
كاهش قيمت و رقابتي شدن توليد عنوان كردند، به طوري كه روز 
گذشته در نشست هيئت نمايندگان اتاق تهران، اعضاي كميسيون 

كشاورزي اتاق از اين تصميم حمايت كردند... 
اكنون اين سؤال مطرح است كه با حذف برچسب قيمت كاال از ابتداي 
مهر، آيا تاوان هرج و مرج و نابس��اماني قيمت ها را بخش خصوصي 

مي پردازد يا مصرف كننده؟ فعاالني كه از اين طرح حمايت مي كنند 
آيا توليد كننده واقعي هستند و مي خواهند قيمت تمام شده شان را 
كاهش دهند و از سود چند برابري شان به نفع مصرف كننده بگذرند يا 
اينكه با هر بهانه اي به دنبال دستكاري قيمت ها بوده و با تباني اعضاي 

انجمن ها و تشكل ها مي خواهند سود بيشتري به جيب بزنند؟
دكتر ابراهيم رزاقي اقتصاد دان و كارش��ناس اقتصادي در خصوص 
اين طرح دولت مي گويد: 50 تا 70 درصد كاالهاي مصرفي در اختيار 
دولت قرار دارد و با حذف برچس��ب قيمت، مردم دچار سردرگمي 
و نگراني مي شوند چراكه توليد كنندگان با ترفند هايي مانند تغيير 
بس��ته بندي، كاهش حجم يا كيفيت تالش مي كنند كاالي خود را 
در ويترين مغازه ها قرار دهن��د و در اين ميان مصرف كننده از تعدد 
قيمت ها سردرگم مي شود و مهم تر اينكه كاالها در شهرستان ها با 
قيمت هاي ديگري عرضه مي شوند و اين موضوع مي تواند پس از اجرا 

موجب آشفتگي بازار شود. 
وي مي افزايد: حذف برچسب قيمت از كاال يكي از مصاديق اقتصاد 
سرمايه داري است؛ اقتصادي كه در آن اقشار كم درآمد جايي ندارند 
و حمايت از اين قشر بي معناس��ت! اگر اين طرح اجرايي شود شاهد 
گران فروش��ي برخي از اصناف و تفاوت هاي قيمتي محس��وس در 
برخي از مناطق ش��هري و كالنش��هرها خواهيم ب��ود، ضمن اينكه 
بيشترين آسيب اين طرح، متوجه دهك هاي پايين و اقشار ضعيف 
و آسيب پذير جامعه است. رزاقي تأكيد مي كند: مدافعان اين طرح 

كه اغلب دالالن و وارد كنندگان هس��تند، معتقدند در صورتي كه 
اين برنامه به صورت قانونمند به مرحله اجرايي درآيد اتفاق خاصي 
نمي افتد و تنها ممكن است در يك تا دو ماه ابتدايي كمي هرج ومرج 
و حتي اختالف قيمت داشته باشيم، اما اين مشكالت در ماه هاي آتي 
رفع مي شود. وي مي افزايد: برخالف ادعاي آقايان، اجراي اين طرح 
داللي را افزايش مي دهد و فعاالن بازار كه هيچ مسئوليتي در تنظيم 
بازار ندارند، با افزايش قيمت ها و سود بيشتر دولت و مصرف كنندگان 
را گرفتار خواهند كرد. وي به اظهارات اخير نوبخت، سخنگوي دولت 
اشاره كرده و مي گويد:  رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي 
اتاق تهران مي گويد، اين طرح از دو سال قبل در هيئت دولت پيگيري 
مي ش��ده، در حالي كه نوبخت با اظهار بي اطالع��ي از اين موضوع 
مي گويد: طبق قانون كاال بايد برچسب داشته باشد، حذف درج قيمت 

براي چند كاالي بهداشتي، نه مواد غذايي است. 
رزاقي تأكيد مي كند: وزير صنعت و تج��ارت به منظور حمايت از 
توليد اين طرح را ابالغ كرده و به معناي چراغ س��بز براي افزايش 
قيمت البته به صورت كاماًل نامحسوس با نام شفاف سازي قيمت 
توليد اس��ت. اين كارش��ناس اقتص��ادي مي گويد: فع��االن بازار 
مي گويند با اجراي طرح اتفاق خاصي نمي افتد، تنها ممكن است 
در دو ماه ابتدايي كمي هرج  و مرج داشته باشيم. البد بعد از دو ماه 
هم افزايش نرخ ارز را بهانه قرار داده و با قيمت هاي من درآوردي به 

نابساماني بازار دامن مي زنند.

ذوقزدگیبخشخصوصیازحذفبرچسبقیمتها
دكتر رزاقی: حذف برچسب قيمت  به نظام هايی تعلق دارد كه اقشار كم درآمد جايی در آن ندارند

بهناز  قاسمی
  گزارش  3

وحيد  حاجی پور

 تأمين مالي ايران خودرو
 با انتشار صكوك ۷۰۰ ميليارد توماني مرابحه 
ب�ازار  مرك�زي  داراي�ي  مديري�ت  ش�ركت  مدير عام�ل 
س�رمايه گف�ت: موافق�ت اصول�ي تأمي�ن مال�ي ش�ركت 
اي�ران خ�ودرو ب�ه مبل�غ ۷ ه�زار ميلي�ارد ري�ال از طري�ق 
انتش�ار صك�وك مرابح�ه در ب�ازار س�رمايه ص�ادر ش�د. 
غالمرضا ابوترابي در گفت وگو با فارس با اشاره به صدور موافقت اصولي 
براي انتشار اوراق صكوك مرابحه )اوراقي براي بدهي( 7 هزار ميليارد 
ريالي در بازار سرمايه اظهار داشت: سازمان بورس اوراق بهادار، موافقت 
اصولي انتشار صكوك مرابحه ش��ركت ايران خودرو را به ارزش 7 هزار 
ميليارد ريال جهت خريد قطعات و مجموعه هاي مورد نياز براي توليد 

خودرو صادر كرده است. 
وي افزود: اين اوراق 4 ساله، با نرخ سود 18 درصد و به صورت با نام از 
طريق ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد و ناشر اين 

اوراق شركت واسط مالي آذر سوم است. 
به گفته ابوترابي، صكوك 7 هزار ميليارد ريالي ايران خودرو بزرگ ترين 
انتشار صكوك غير دولتي در بازار سرمايه خواهد بود. پيش از اين، ركورد 
بزرگ ترين انتش��ار صكوك غير دولتي متعلق به شركت ايراني توليد 
اتومبيل )سايپا( بود كه در آبان ماه سال گذشته 5 هزار ميليارد ريال از 

طريق انتشار صكوك مرابحه در بازار سرمايه تأمين مالي شد. 
----------------------------------------------------------

ساينا بي مشتري ماند 

برخالف برآورد س�ايپا در فروش س�اينا اتوماتيك اين خودرو در 
فروش يك روزه فقط توانس�ت 8۰۰ خريدار قطعي داش�ته باشد. 
به گزارش تسنيم، براساس اعالم شركت س��ايپا پيش فروش خودرو 
ساينا اتوماتيك به عنوان اولين خودروي اتوماتيك مجهز به گيربكس 
CVT  از س��اعت 11 روز دوشنبه ششم ش��هريورماه سال جاري در 
نمايندگي هاي مجاز اين شركت در سراسر كشور آغاز شد، اما عمر اين 
فروش فقط يك روز بود و سايت به دليل استقبال نكردن مردم بسته 
شد. برآورد سايپا در فروش س��اينا اتوماتيك 17 هزار دستگاه خودرو 
بود، اما در همان يك روز ح��دود 2 هزار نفر در اين ثبت نام ش��ركت 
كردند كه از مي��ان آنها فق��ط 800 نفر ثبت نام قطع��ي را انجام داده 
بودند. فعاالن بازار دليل استقبال نكردن مردم از اين خودرو را قيمت 
غير منطقي آن مي دانند زيرا مشتري در محدوده قيمتي 38 ميليون 
و 450 هزار تومان با اضافه كردن مبلغ كمي امكان خريد خودروهاي 
با كيفيت تري را در بازار دارد به همين دليل ترجيح مي دهد به جاي 
خريد سايناي اتوماتيك كه ش��ركت آن را بدون آپشن مي فروشد به 

ساير خودروها فكر كند.

 كاهش ارزش قدرت خريد ريال 
در نيم قرن اخير 

در سال 1395 نس��بت به س��ال 1345 ارزش 10هزار ريال به 5 ريال 
سقوط كرد؛ 2 هزار برابر تنزل ارزش پول ملي.


