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 روايت بانك مركزي 

از گراني و ارزاني كاالها 
براس�اس اع�ام بان�ك مرك�زي، در هفت�ه منته�ي ب�ه ده�م 
آذرماه، نرخ م�رغ، برنج، تخم مرغ و س�بزي گران ش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، بانك مركزي گزارش گراني و ارزاني كاالهاي اساسي 
را در هفته منتهي به دهم آذرماه منتش��ر كرد. نرخ چهار گروه كااليي 
نسبت به هفته گذشته افزايش پيدا كرده و بر اين اساس تخم مرغ، برنج، 
سبزي و مرغ گران شده است. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات 
بهاي تمام اقالم نس��بت به هفت��ه قب�ل ب�دون تغيي���ر ب�ود. قيم�ت 
تخم مرغ معادل ۱/7درصد افزايش يافت و ش��انه اي ۱۱۸ هزار تا ۱۵۰ 
هزار ريال فروش مي رفت. در اين هفته در گروه برنج بهاي برنج داخله 
درجه يك معادل ۰/۱درصد افزايش داش�ت، قيم�ت س�اير اقالم اين 
گروه ثابت بود. در گروه حبوب بهاي نخود مع�ادل ۰/3درص�د اف�زايش 

ياف�ت و قيم�ت س�اير اقالم بدون تغيير بود. 
در هفته مورد بررس��ي، در ميادي��ن زيرنظر ش��هرداري گوجه فرنگي 
عرضه كمي داشت. ساير اقالم ميوه و س��بزي تازه كه تعدادي از آنها از 
نظر كيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي ها متف�اوت بودن�د، ب�ه ن�رخ 
مص�وب سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شد. ميوه فروشي هاي 
سطح شهر اقالم ميوه و س���بزي ت�ازه را عرض�ه مي كردند كه در گروه 
ميوه هاي تازه، بهاي ليموشيرين معادل ۰/6درصد، هندوانه ۱3/۵درصد 
و موز ۱/7درص�د افزايش داشت ولي قيمت س��اير اقالم اين گروه بين 
4/۱درصد تا ۸/۵درصد كاهش يافت. در گروه س�بزي هاي ت�ازه بهاي 
بادنجان معادل 4/6درصد كاهش ولي قيمت ساير اقالم اين گروه بين 
۱/3درصد تا ۱3/۸درصد اف�زايش داشت. در هفته مورد گزارش، بهاي 
گوشت گوسفند و گوش��ت تازه گاو و گوساله ثابت بود. قيمت گوش�ت 

م�رغ معادل 4/3درصد افزايش يافت.

 شوك و جهش نرخ ارز
تا پايان سال نخواهيم داشت

مطالع�ات مركز پژوهش هاي مجلس نش�ان مي ده�د، در صورت 
ثبات شرايط اقتصادي و سياسي بعيد است تا انتهاي سال شوكي 
به بازار ارز وارد ش�ود ك�ه بتوان ن�ام جهش را ب�ه آن اطاق كرد. 
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، براساس اعالم اين مركز يكي از 
مهم ترين مسائل در بودجه ريزي كشور كه به مسئله وابستگي بودجه به 
نفت نيز مرتبط است، نرخ ارز محاسباتي بودجه است. به رغم توصيه هاي 
كارشناس��ي و تأكيدهاي قانوني مبني بر ضرورت اصالح فرآيند ورود 
منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جداكردن سياست هاي پولي و 
ارزي از سياست هاي مالي، درآمدهاي ريالي نفتي متأثر از قيمت  دالري 
نفت و نرخ ارز است. اين موضوع باعث شده است در دوره هايي كه به هر 
دليلي قيمت يا ميزان توليد نفت و در نتيجه درآمد دالري نفت كاهش 
يابد، انگيزه براي افزايش نرخ ارز وجود داشته باشد كه اين امر به معني 

متأثر شدن سياست ارزي كشور از نيازهاي مالي دولت است. 
كش��ور در حال حاضر با دو دغدغه اصلي درباره نرخ ارز روبه رو است: 

جلوگيري از وقوع مجدد هر نوع جهش ارزي و يكسان سازي نرخ ارز. 
مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد، در حال حاضر نرخ ارز 
بازار اختالف چنداني با نرخ ارز تعادلي )كه با متغيرهاي بنيادين اقتصاد 
ايران مانند، حجم تجارت، ورود و خروج سرمايه و... متناسب است( ندارد، 
بنابراين مي توان گفت در شرايط فعلي و در صورت ثبات شرايط اقتصادي 
و سياسي بعيد است تا انتهاي سال شوكي به بازار ارز وارد شود كه بتوان 
نام جهش را به آن اطالق كرد. اين گزارش درباره يكسان سازي نرخ ارز 
مي گويد: محاسبات انجام شده نشان مي دهد درصد واردات كاالهايي كه 
ارز مبادله اي به آنها تعلق مي گيرد نسبت به كل واردات كمتر از ۸درصد 
است. از طرف ديگر شكاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله اي در فصل دوم 
س��ال ۱3۹۲ - زمان راه اندازي ارز اتاق مبادله - بيش از 37درصد بوده 
است و در اين دوران اين شكاف روند نسبتاً كاهش��ي را طي كرده و به 
۱7درصد در زمان جاري تقليل يافته اس��ت. بنابراين در صورت وجود 
ذخاير ارزي كافي نزد بانك مركزي براي كنترل نوسانات ناشي از اتخاذ 
اين سياست و همچنين كاهش تنش هاي موجود سياسي، قاعدتاً نبايد 

حذف ارز مبادالتي شوك قابل توجهي بر بازار وارد كند. 

 بازار لوازم خانگي
كشش افزايش قيمت ندارد

در حالي صحبت هايي مبني ب�ر افزايش نرخ ان�واع لوازم خانگي 
مطرح ش�ده كه پايين ب�ودن تقاض�ا همچنان يكي از مش�كات 
اصل�ي اين صن�ف اس�ت و آنچ�ه از صحبت ه�اي فروش�ندگان 
برمي آي�د، اين اس�ت كه بازار كش�ش افزاي�ش قيم�ت را ندارد. 
به گزارش ايسنا، در هفته هاي اخير صحبت هايي مبني بر افزايش قيمت 
لوازم خانگي از سوي مسئوالن مربوط مطرح شد، افزايش قيمتي كه 
ظاهراً قرار است به زودي اجرايي ش��ود. پس از افزايش قيمت فوالد و 
پتروشيمي در چند وقت اخير، مس��ائلي تحت عنوان كم كردن ميزان 
تخفيف فروش لوازم خانگي در فروشگاه ها سر زبان ها افتاد و برخي از 
برندها نيز تخفيف هاي ۵ تا ۱۰درصدي را كم كردند. با اين حال در بازار 
گراني لوازم خانگي به صورت عملي رخ نداده اس��ت. مسئله اي كه به 
تازگي با اعالم سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي مبني بر 

افزايش قيمت اين محصوالت پس از ماه صفر مجدداً قوت گرفت. 
به گفته غزنوي، افزايش قيم��ت ارز موجب افزايش قيم��ت مواد اوليه 
ش��ده و عالوه بر اين، قيمت مواد داخلي به دليل افزايش قيمت فوالد و 
پتروشيمي باال رفته است، بنابراين احتماالً به دليل اين تغييرات قيمت 
لوازم خانگي بعد از ماه صفر افزايش خواهد داشت. اين صحبت ها در حالي 
مطرح مي شود كه فروشندگان لوازم خانگي از افزايش قيمت لوازم خانگي 
رضايت ندارند و معتقدند به كم شدن تقاضاي بيشتر منجر مي شود. از 
سوي ديگر وضعيت بازار لوازم خانگي ارتباط تنگاتنگي با بازار ارز دارد و از 
قيمت دالر تأثير پذيرفته است. در سال ۱3۹۱، زماني كه به يكباره قيمت 
دالر جهش قابل توجهي پيدا كرد، تقريباً بيش��تر لوازم خانگي افزايش 
چشمگير قيمت پيدا كردند، اتفاقي كه تالطم جدي را در اين بازار ايجاد 
كرد، اما شرايط در سال ۱3۹۲ دستخوش تغييراتي شد. با وجود اينكه باز 
هم در مقاطعي در آن سال قيمت ها در بازار لوازم خانگي به سمت افزايش 
حركت مي كرد اما با ثباتي كه در بازار ارز ايجاد شد، قيمت ها تا حدودي 

در بازار كنترل و شيب صعودي قيمت ها تقريباً متوقف شد. 
از سال ۱3۹3 بازار لوازم خانگي با مس��ئله ديگري به عنوان »كاهش 
تقاضا« مواجه شد، موضوعي كه شايد ريشه آن در فضاي اقتصادي به 
سال هاي قبل تر برمي گش��ت، اما خود را در اين مقطع زماني به شكل 
معناداري نشان داد. حال بار ديگر در سال ۱3۹6 بحث افزايش قيمت 
لوازم خانگي مطرح شده و اين اتفاق در شرايطي در حال رخ دادن است 
كه به طور كلي وضعيت تقاضا در بازار ل��وازم خانگي چندان مطلوب 
نيست و بيشتر فروشندگان از پايين بودن فروش كاال گله مند هستند. 

از طرف ديگر، نرخ دالر در هفته هاي اخير شيب صعودي را طي كرده و 
به بيش از 4 هزار و ۲۰۰ تومان رسيده است. به نظر مي رسد با توجه به 
اينكه قيمت انواع لوازم خانگي از نرخ دالر تأثير مي پذيرد، در حال حاضر 
هم اين افزايش نرخ دالر مزيد بر علتي براي افزايش قيمت لوازم خانگي 
می شود. آخرين مشاهدات از بازار لوازم خانگي و فروشندگان اين لوازم 
نشان مي دهد كه همچنان كمبود تقاضا، اصلي ترين دغدغه اين صنف 

است و اغلب از آن به عنوان معضلی جدي ياد مي كنند.

چرا قيمت نفت كاهش يافت؟
 قيم�ت نف�ت ب�ه رغ�م اينك�ه هفت�ه گذش�ته، كش�ورهاي 
نفت�ي عض�و اوپ�ك و ديگ�ر كش�ورهاي غيرعض�و اوپ�ك 
تواف�ق كردن�د ت�ا تواف�ق كاه�ش عرض�ه نف�ت س�ال ۲۰۱۶ را 
ت�ا پاي�ان س�ال ۲۰۱۸ تمدي�د كنن�د، دوب�اره كاه�ش ياف�ت. 
به گزارش راشاتودي، كش��ورهاي عضو اوپك و ديگر كشورهاي عمده 
توليدكننده نفت در جهان هفته گذش��ته توافق كردند تا توافق سال 
گذش��ته خود را براي كاهش عرضه نفت به بازار جهاني تا پايان سال 
۲۰۱۸ تمديد كنند. به رغم اين توافق كه انتظ��ار مي رفت به افزايش 
قيمت نفت در بازار جهاني منجر شود، قيمت نفت نه تنها افزايش نيافت، 

بلكه تا حدودي نيز شاهد كاهش قيمت نفت در بازار بوديم. 
در معامالت ديروز نفت برنت ۱۵سنت كاهش يافت و نفت وست تگزاس 
اينترمدييت امريكا نيز همين مقدار كاهش ياف��ت. البته قيمت نفت 

همچنان در نزديكي سطح باالي خود در دو سال گذشته قرار دارد. 
والري پل خوفسكي كارشناس مؤسس��ه فاركس كالپ معتقد است، 
تصميم اوپك و ديگر كشورهاي توليدكننده نفت براي تمديد توافق و 
متوقف كردن افزايش توليد نفت ليبي و نيجريه نمي توانند به سرعت 
قيمت نفت را باال ببرند. هم اكنون بازار نگران افزايش توليد نفت شيل 
امريكاست، چراكه مؤسسه بيكر هاگز از افزايش تعداد دكل هاي فعال 
در امريكا نسبت به ماه سپتامبر خبر داد و اعالم كرد، تعداد آنها به 74۹ 

دكل گازي و نفتي رسيده است. 
اين كارش��ناس نفتي معتقد اس��ت، دليل آنكه توافق اخير به افزايش 
قيمت نفت منجر نشد، اين بود كه پيشتر بازار روي آن حساب كرده و 
قيمت نفت پيش از نهايي شدن آن باال رفته بود. قيمت نفت طي سه ماه 
گذش��ته افزايش قابل توجهي را بر همين مبنا داشته و قيمت كنوني 
ناشي از واكنش بازار حتي پيش از حصول واقعي توافق به آن است. پل 
خوفسكي معتقد است، نبايد از كاهش نسبي قيمت نفت در بازار جهاني 
شگفت زده ش��د، در صورتي كه قيمت نفت برنت به زير 6۰ دالر برسد 
خريد آن بسيار جذاب مي شود. وي پيش بيني كرد اين روند به كاهش 
مازاد عرضه نفت در بازار جهاني منجر خواهد ش��د و در آينده ش��اهد 

تثبيت قيمت نفت از 6۰ تا 7۰ دالر در هر بشكه خواهيم بود. 
........................................................................................................................

تصور مردم از 18ماهگي مسكن مهر
مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه در ابتداي 
پروژه مس�كن مهر، متقاضي�ان با وع�ده و تحويل اي�ن واحدها 
در ۱۸م�اه ي�ا ۲4م�اه وارد پ�روژه مس�كن مه�ر ش�دند، گفت: 
متأس�فانه در آغ�از ط�رح مس�كن مه�ر، منابع�ي ب�راي تأمين 
هزينه ه�اي محوطه س�ازي و آماده س�ازي پيش بين�ي نش�د. 
به گزارش فارس، حبيب اهلل طاهرخاني با اشاره به اينكه موضوع مسكن 
مهر همان طور كه پيش بيني مي شد فقط ساخت واحدهاي مسكوني 
نيست، گفت: هنوز در شهر جديد پرديس به رغم تحويل ۲۵ هزار واحد 
مسكن مهر ۵7هزار واحد مسكوني باقي مانده است كه از اين نظر 4۰ 

هزار واحد در مرحله نازك كاري قرار دارد. 
وي تأكيد كرد: مسئله اصلي مسكن مهر محوطه سازي و آماده سازي و 
تأمين زيرساخت ها و خدمات زيربنايي است كه متأسفانه در آغاز اجراي 

طرح مسكن مهر، منابع مالي براي اين موارد پيش بيني نشده بود. 
طاهرخاني با تأكيد بر اينك��ه آورده هاي متقاضيان اي��ن هزينه ها را 
پوش��ش نمي داد، گفت: در حال حاضر با موضوعي مواجه هستيم كه 
متقاضيان واحد مس��كن مهر با وعده تحويل ۱۸ماهه يا ۲4ماهه وارد 
طرح مسكن مهر شدند، بنابراين انتظاراتي كه از دولت گذشته و دولت 
كنوني دارند بحق و بجاست. مديرعامل عمران شهرهاي جديد با اشاره 
به اينكه براي 3۰واحد آموزشي در دست احداث نيازمند ۱۵۰ميليارد 
تومان اعتبار هستيم، اضافه كرد: سؤال، سازمان نوسازي و تجهيزات 
مدارس آيا اين اعتبار موردني��از را مي تواند تأمين كند. پاس��خ، اين 
س��ازمان يك دهم اين منابع را نيز ندارد كه بخواهد براي ساخت اين 

مراكز آموزشي هزينه كند. 
وي افزود: پس ما نيازمند اعتبار مالي بااليي هستيم، بنابراين ما مرتباً 
بر اين موضوع تأكيد كرده كه صرفاً نبايد به احداث مسكن توجه كنيم، 
بلكه بايد س��اير موارد مثل آم��وزش، امنيت و بهداش��ت و درمان نيز 
موردتوجه قرار گيرد. طاهرخاني با اشاره به اينكه تأمين زيرساخت ها 
هزينه بااليي دارد و هيچ هزينه اي از منابع عمومي براي تأمين خدمات 
زيربنايي واحدهاي مسكن مهر هزينه نشده است، گفت:  سال گذشته 
دولت به طور جدي براي تأمين خدمات زيربنايي مسكن مهر ورود كرد، 
به طوري كه هزار ميليارد تومان اعتبار را از اس��ناد خزانه اسالمي به دو 
موضوع اختصاص داد و ۸۰۰ ميليارد تومان در اختيار وزارت نيرو و ۲۰۰ 

ميليارد تومان در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار داد. 
........................................................................................................................

آغاز صادرات هند به روسيه از طريق ايران  
صادرات محموله كانتينري هند به روسيه از طريق ايران و جمهوري 
آذربايج�ان در گامي ب�راي عملياتي ك�ردن كري�دور حمل و نقل 
بين المللي ش�مال- جنوب از ماه ميادي آينده آغاز خواهد شد. 
به گزارش بيزنس استاندارد، اس كومار، كميسر اداره گمرك هند اظهار 
كرد: اين اقدام زمان حمل محموله را به نص��ف كاهش خواهد داد و با 
استفاده از مسير دريايي، از 3۵روز به حدود ۱7روز كاهش پيدا مي كند. 
به گفته وي، هند مسير صادرات به روسيه از طريق بندرعباس را براي 
نخستين بار از اواسط ژانويه آغاز خواهد كرد و محموله هاي كانتينري 
احتماالً از ايران و آذربايجان ترانزيت شده و سپس به روسيه مي رسد. 

اين كميس��ر گمرك هندي گفت: دپارتمان گمرك درخواس��ت هاي 
زيادي را از بخش هاي پوشاك و دارو براي استفاده از اين مسير دريافت 

كرده و اين مسير به صرفه جويي در هزينه و زمان كمك خواهد كرد. 
در حال حاضر، براي ارس��ال محموله هاي صادراتي به روسيه از بندر 
روتردام يا يك مس��ير زميني از طريق چين براي رسيدن به روسيه و 
آسياي مركزي استفاده مي شود اين مسيرها طوالني، گران و زمان بر 
هس��تند. كريدور حمل و نقل بين المللي ش��مال- جنوب يك شبكه 
متش��كل از راه هاي مواصالتي دريايي، ريلي و جاده اي براي حمل بار 
ميان هند، روسيه، ايران، اروپا و آس��ياي مركزي است. انتظار مي رود 
اين كريدور پيشنهادي به مسافت 7۲۰۰كيلومتر ارتباط تجاري ميان 
شهرهاي بزرگ بمبئي، مسكو، تهران، باكو، بندرعباس، آستاراخان و 

بندر انزلي را افزايش دهد. 
........................................................................................................................

اختالف گازي تركمنستان با ايران در دادگاه
شركت گاز دولتي تركمنستان اعام كرد اين كشور آسياي مركزي 
براي حل و فصل اختاف گازي با ايران، به داوري متوسل خواهد شد. 
به گزارش »ايسنا«، اين كشور آسياي مركزي سرشار از انرژي، با اشاره 
به بدهي ايران كه به صادرات پيش��ين مربوط مي ش��ود، صادرات گاز 

طبيعي به ايران را ابتداي امسال متوقف كرد. 
ميرات آرچايف، رئيس ش��ركت گاز دولتي تركمنس��تان اعالم كرد 
كه مذاكرات ب��ا اي��ران ناموفق ب��وده و قربان قلي ب��ردي محمداف، 
رئيس جمهور اين كشور دستور داده براي حل و فصل اختالف از طريق 

دادگاه اقدام شود. 
تركمنستان تحت يك توافق در سال ۱۹۹7، به ايران گاز صادر كرده، اما 
در طول زمستان گاه و بيگاه قيمت هاي خود را افزايش داد. اين كشور در 
سال ۲۰۰6 صادرات به ايران را متوقف كرد و خواستار افزايش ۹برابري 

قيمت شد و ايران براي مدت كوتاهي قيمت هاي باالتر را پذيرفت. 
روسيه در سال ۲۰۱6 خريد گاز از تركمنس��تان را متوقف كرد و اين 

كشور اكنون چين را به عنوان تنها مشتري خود دارد.

در شرايطي كه حدود 7۰درصد اقتصاد ايران 
دولتي اس�ت و به گفته معاون رئيس جمهور، 
كاركنان دولتي به رغم برخورداري از ۱۰درصد 
شاغل كل كشور بيشترين مداخله را در اقتصاد 
اي�ران دارند و ب�ه دليل مش�كات فرهنگي 
كار اصاح اين بخش س�خت ش�ده است اما 
آمارهاي رسمي س�ال 94 نش�ان مي دهد از 
۲ميليون و 3۰۰ه�زار كارمن�د دولتي فقط در 
حدود ۸هزار نفر داراي مدرك دكترا هستند. 
به گزارش »جوان« فرمان اقتصاد ايران دس��ت 
كيس��ت؟ چرا آنقدر نوس��ان در اقتص��اد ايران 
باالس��ت و چرا اقتصاد ايران به س��مت خروج از 
ركود و رون��ق حركت نمي كند؟ اين س��ؤاالتي 
است كه شايد هزاران بار در ذهن ها متبادر شود 
و افكار عمومي را درگير خود كرده باشد. معاونت 
اس��تخدامي رئيس جمهور با بي��ان اينكه تعداد 
شاغالن كشور ۲3ميليون و3۰۰هزار است، تعداد 
كاركنان بخش دولت را ۲ميليون و 3۰۰هزار نفر 
معرفي مي كند كه اين افراد بيشترين سهم را در 

تصميم گيري هاي اقتصاد دارند. 
در اين بين برآن شديم وضعيت كاركنان بخش 
دولت را م��ورد كنكاش دهيم تا متوجه ش��ويم 
بخش دولت در اقتصاد ايران كه بيشترين سهم 
را از اقتصاد دارا مي باش��د و هم قوه مجريه و هم 
اينكه در بودجه هر س��ال 7۰درصد بودجه كل 
كش��ور متعلق به بودجه ش��ركت هاي دولتي و 
مؤسسات وابسته است، توسط چه افرادي و با چه 

سطحي از تحصيالت اداره مي شود. 

طبق آمارهاي رسمي ارائه ش��ده از سوي مركز 
آمار كه در واقع يكي از زيربخش هاي س��ازمان 
برنامه و بودجه ريزي كشور اس��ت، در سال ۹4 
تعداد افراد ش��اغل در دس��تگاه هاي اجرايي در 
حدود ۲ميليون و 3۰۰هزار نف��ر بوده كه از اين 
تع��داد ۹3/۱درصد مش��مول قانون اس��تخدام 
كشوري و ساير مقررات استخدامي و 6/۹درصد 
نيز مش��مول قانون كار بوده اند. توزيع كاركنان 
دولت از منظر مدرك تحصيلي نش��ان مي دهد 
كه فقط 3/3درص��د از كاركنان بخش دولت كه 
بالغ بر 7۹هزار و ۹۰۰ نفر مي شود، داراي مدرك 
دكترا مي باش��ند و در ح��دود 7/۵درصد داراي 
مدرك فوق ليسانس و 4۹/۲درصد داراي مدرك 
ليس��انس، بيش از ۱6درصد داراي مدرك فوق 
ديپلم، حدود ۱7درص��د داراي ديپلم و بيش از 

6درصد هم داراي مدرك زيرديپلم مي باشند. 
در اينكه بخش دول��ت به نيروهايي در س��طوح 
مختلف تحصيلي نياز دارد، هيچ شكي نيست اما 
وقتي می بينيم كه خروج��ي تصميم گيري هاي 
بخش دولت در سال هاي متمادي چندان مطلوب 
نبوده اس��ت، مش��خص می ش��ود كه قلب مركز 
تصميم گيري و سياس��تگذاري بخ��ش دولت با 
چالش جدي سطح تحصيالت آكادميك و حتي 
تجربه ميداني روبه رو است و همين فقر تحصيلي 
موجب شده سياستگذاري بخش دولت از سطح 

هوشي كه از آن انتظار مي رود، برخوردار نباشد.
    بخش دولت طيب نيا را رنجاند

در اين بين، عل��ي طيب نيا وزي��ر اقتصاد دولت 

يازده��م ف��ردي ب��ود ك��ه آن را طبي��ب تورم 
مي ناميدند و اميد مي رفت با حضور وي در وزارت 
اقتصاد تحوالت مثبتي براي اقتصاد دولتي و نفتي 
ايران رقم بخورد اما انتقادات وي در اواخر دولت 
يازدهم مشخص كرد كه اعمال نظريات صحيح 
اقتصادي در بدنه بخش دولت به اين سادگي ها 
نيست، زيرا در اين بدنه به گفته جمشيد انصاري 
معاون رئيس جمهور فرهنگي شكل گرفته است 
كه اعمال اصالحات در بدنه اداري كشور را بسيار 
سخت و پيچيده كرده است. حال آنكه كارمندان 
دولت به دليل در اختيار داش��تن امكاناتي چون 
مجوزها، اج��را، نظارت، ايج��اد تغييرات، وضع 
قوانين و تصميم سازي و كارهايي كه در بنگاه هاي 
ب��زرگ متعلق به دول��ت انجام مي ش��ود، نقش 

به سزايي در اقتصاد دارند. 
همين كه بودجه جاري كشور در سال سر از ارقام 
۲۰۰هزار ميليارد تومان درآورده است و بودجه 
عمراني با قرض و انتشار اوراق بدهي به زور به مرز 
3۰هزار ميليارد تومان هم نمي رس��د، مشخص 
است كه در بخش دولت به عنوان مهم ترين بخش 
از اقتصاد ايران چه مش��كالت عميق و متعددي 
وجود دارد كه اميد به اصالحات مثبت در اقتصاد 

را تحت تأثير جدي قرار داده است. 
   طيب نيا: دولت نفتي

ريشه مشكات اقتصادي است
عل��ي طيب نيا ك��ه در تمام��ي اظه��ارات خود 
دولتي بودن و نقتي بودن اقتصاد را ريشه مشكالت 
اقتصاد ايران معرفي مي كرد، در ماه هاي پاياني 

دوران وزارت خود بخش دولت را به عدم كارايي، 
حقوق هاي نجومي، س��فرهاي خارج��ي، مازاد 
نيروي انساني و... متهم كرد و خداحافظي وي با 
وزارت اقتصاد و قرار نگرفتن يك وزير هم وزن وي 
در وزارت اقتصاد نش��ان داد كه گويا قرار نيست 
در اقتصاد و ب��ه ويژه بخش دولت روي پاش��نه 
صحيحي بچرخد و حال آنكه بهبود اقتصاد ايران 

در گرو اصالح ساختاري بخش دولت است. 
    اقليت دولتي اكثريت مداخله را در امور 

كشور دارد
از س��وي ديگر به گفته مع��اون رئيس جمهور، با 
وجودي كه تعداد كارمندان دولت تنها ۱۰درصد 
از جمعيت ۲3ميليون و 3۰۰ه��زار نفري نيروي 
شاغل كش��ور را در برمي گيرد اما كارمندان دولت 
تأثير بيشتري در تصميمات نسبت به سهم خود از 
اشتغال كل در اداره كشور دارند، زيرا مجوزها، اجرا، 
نظارت، ايجاد تغييرات، وضع قوانين و تصميم سازي 
و كارهايي كه در بنگاه هاي بزرگ متعلق به دولت 

انجام مي شود، دست اين ۱۰درصد است. 
    بودجه جاري 

جمش��يد انصاري در دومين كنفرانس مديريت 
منابع انس��اني با انتقاد از مدي��ران دولتي كه در 
برابر اصالحات س��اختاري بخش دولت مقاومت 
مي كنند، تصريح مي كند سال ۹۵ بالغ بر ۲3۸هزار 
ميليارد تومان بودجه محقق شده كه ۲۰۸هزار 
ميليارد تومانش را بودجه جاري و مصرفي و حقوق 

و دستمزد كاركنان دولت بلعيد. 
   گروه هاي مشاوره اي خارجي آمدند 

اما مشكل جاي ديگري است
رئيس سازمان اداري و اس��تخدامي با طرح اين 
سؤال كه چرا گروه هايي مثل، شركت مشاوره اي 
مكن��زي و ه��اروارد در كش��ور ب��راي اصالح و 
كارآمد سازي ساختار دولت شكل نگرفته است، 
مدعي مي شود كه گروه هاي مشاور خارجي براي 
مشاوره آمدند، مشكل اين است كه با اين شرايط 
فرهنگي، ادارات دولتي راه��كاري براي اصالح 

ساختار به اين سادگي ها اجرا نمي شود. 
  مأموري�ت مديران دولتي، حفظ پس�ت 

مديريتي است 
رئيس س��ازمان اداري و اس��تخدامي با طرح اين 
پرسش كه چرا اصالحات و برنامه ها در اصالح نظام 
اداري كشور نتيجه بخش نيست، مي گويد: ۹7هزار 
مدير تا س��طح رئيس اداره در كش��ور داريم، اگر 
واحدهاي عملياتي مانند: رئيس يك بيمارستان 
و مدير مدرس��ه را هم به آنها اضاف��ه كنيم، ۲47 
هزار مدير اجرايي از سطح عالي تا عملياتي داريم، 
بنابراين هرگونه اصالح ساختاري را در دولت كه 
بخواهيم اجرا كنيم و منجر به حذف بخشي از اين 
مديران و پست  هاي اضافي مديريتي  شود، مقاومت 
مي كنند. در پايان به نظر مي رسد بايد روي مقوله 
اصالح ساختاري بخش دولت بسيار جدي تر تأمل 
كنيم زيرا بهبود اوضاع اقتص��ادي به اصالح اين 
بخش بستگي دارد كه س��هم قابل مالحظه اي از 

امكانات را در برگرفته است.

هزار دكتر دولتی در اقتصاد ايران! فقط 8 
معاون رئيس جمهور: مشكات فرهنگي كار اصاح ساختاري دولت را پيچيده كرده است

هادی  غالمحسینی
   گزارش یک

رئي�س كميس�يون تس�هيل     تجارت
تجارت ات�اق بازرگاني تهران 
گفت: به جاي افزايش تعرفه واردات كاالي رسمي، بخشي 
از درآمد حاصله از كشف كاالهاي قاچاق را به مشوق هاي 

صادراتي اختصاص دهيم. 
به گزارش »تسنيم«، محسن بهرامي ارض اقدس درباره افزايش 
تعرفه واردات كاال و تأثي��رات آن بركاالهاي مصرفي مردم اظهار 
كرد: ماليات ارزش افزوده روي عم��وم كاالهاي با غير از كاالهاي 

عمومي، معيشتي و كشاورزي دريافت مي شود اما دريافت هر نوع 
ماليات از كاالهاي مصرفي معيش��تي، هزينه هاي سبد خانوار را 

به شدت باال مي برد. 
وي افزود: در صورتي ك��ه بتوانيم ميان دريافت ع��وارض ويژه از 
كاالهاي وارداتي و پرداخت جوايز صادراتي پيوندي بزنيم، بحث 

ديگر و امري منطقي است اما بايد ابعاد آن نيز بررسي شود. 
دبير س��تاد تنظيم بازار تصريح كرد: به نظر بنده به جاي اين كار 
مي توان سهمي از درآمدهاي حاصله از كش��ف كاالهاي قاچاق 

را كه محل اقتصاد رس��مي اس��ت به اين كار اختصاص دهيم كه 
طرحي زودبازده نيز است. 

بهرامي ارض اقدس گفت: واردكنندگان رس��مي ما در مسيري 
هس��تند كه تمام حق وحقوق دولتي را پرداخت مي كنند و وضع 
يك هزينه جديد به بازار واردات رس��مي فاقد منطق است و بايد 
از افرادي كه به صورت رس��مي فعاليت مي كنند و مخل اقتصاد 
هس��تند اين پول را دريافت كرد و در واقع آنه��ا به جاي فعاالن 

رسمي نقره داغ شوند.

پيشنهاد كمك قاچاقچيان به صادركنندگان

رئيس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي 
اس�امي كار گفت: به روزرساني هزينه سبد 
معيشت خانوار يكي از تكاليف جلسات است. 
به گزارش تسنيم، فرامرز توفيقي درباره جلسات 
مزد گفت: تاكنون چهار نشس��ت كارشناس��ي 
كارگروه دستمزد در وزارت كار با حضور شركاي 
اجتماعي برگزار شده اس��ت، يكي از مهم ترين 
تكاليف اين جلسات به روزرس��اني هزينه سبد 
معيشت خانوار است كه مطابق با افزايش هزينه 

اقالم سبد به روز مي شوند. 
 وي ادامه داد: هزينه باالي برخي اقالم از جمله 
مسكن، درمان و تحصيل در سبد هزينه خانوار 
را باي��د دو ضلع ديگر ش��ركاي اجتماعي يعني 
دولت و كارفرما به عه��ده بگيرند. در اين موارد 
با در دست داشتن اس��ناد باالدستي وظيفه دو 
ضلع ديگر شركاي اجتماعي كارگران مشخص 
اس��ت و اين دو ضلع موظف به تأمين اين اقالم 
براي ضلع سوم يعني كارگران هستند، بنابراين 
درصد سهم دولت و كارفرما به تفكيك از هزينه 
اين اقالم بايد تعيين شود. توفيقي اظهار داشت: 
تأثير تورم واقعي در سبد معيشت خانوار يكي از 
مهم ترين محورهاي جلس��ات كارشناسي مزد 

امسال است. 
نكته مهم بررس��ي تأثير تورم در مخ��ارج، اين 
موضوع به عنوان يكي از اصول تعيين دستمزد 
مدنظر است. در علم اقتصاد تورم بر تغيير قيمت 
بر نرخ يك محصول اس��ت، لذا باي��د در مخارج 

به دنبال نقش تورم گش��ت، نه در مداخل. بايد 
بپذيري��م بحث ت��ورم برمخارج خان��وار خود را 
نشان مي دهد و قانونگذار از طرح بحث بند يك 
ماده 4۱ مبني بر در نظرگرفتن تورم، منظورش 
در نظرگرفتن نرخ تورم بر هزينه خانوار اس��ت 
كه با بند ۲ تكميل ش��ده و بالطب��ع بايد بتواند 
سبد معيشت خانوار را پوش��ش دهد. اين بدين 
معناس��ت كه بند يك اعالم مي كند بعد از احصا 
نرخ تورم و تأثير افزايش ي��ا كاهش نرخ تورم بر 
مخارج يك خانوار حاال به سراغ سبد معيشت آن 

خانوار برويد و اعداد و ارقام را براساس اين بررسي 
جديد به روزرس��اني كنيد، حال به سراغ حداقل 
دس��تمزد برويد و آن را به روزرساني كنيد تا به 

خانوار كارگري بتواند استمرار بقا بدهد. 
 رئيس كميته دس��تمزد كانون عالي شوراهاي 
اس��المي كار ادامه داد: تعيين تكليف س��هم دو 
ضلع ديگر اين مثلث س��ه جانبه و پذيرش سهم 
خود از اين سبد)دولت و كارفرما( يقيناً راه را براي 
حركت در مس��ير جبران فاصله س��بد معيشت 
تا دس��تمزد فراهم مي كند. بايد مدنظر داش��ته 

باش��يم در صورت واقعي نشدن دس��تمزد نبايد 
منتظر جامعه اي سالم، پويا و به دور از آسيب هاي 
اجتماعي باش��يم، چراك��ه ش��اكله و زيربناي 

استحكام خانوارها بحث معيشت است. 
 وي گفت: حساب كردن سهم شركاي اجتماعي از 
جيب كارگران در اين سال ها نه تنها دردي را دوا 
نكرده بلكه باعث بروز معضالت ديگري شده است. 
جلوگيري از افزايش دستمزد حتي در سال هايي 
كه نرخ نفت باال بود و فاز اول هدفمندي يارانه ها 
صورت گرفت نه تنها دردي از كار درمان نكرد، 
بلكه با تحميل فشار مضاعف فاصله بين دستمزد 
با سبد معيشت خانوارها را عميق كرد تا خانوارها 
به سمت كوچك سازي سبد تا جايي پيش بروند 
كه شاهد ركود حاكم بر صنعت هستيم. رئيس 
كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسالمي كار 
ادامه داد: اين فاصله به قدري زياد است كه به رغم 
افزايش چنددرصدي بيش از نرخ تورم اعالمي در 
اين سال ها باز شاهد آن بر سر س��فره كارگران 
نيستيم و براي برون رفت آن بايد دو ضلع ديگر 
سهم خود را بپذيرند. يكي ديگر از مشهود نبودن 
كاهش نرخ تورم در سبد معيشت خانوار، انتخاب 
بسياري از اقالم است كه تأثير به سزايي در سبد 
تورم ملموس خانوارها ندارند و تنها باعث كاهش 
غيرمشهود و غيرمنطقي تورم مي شوند. بنابراين 
بايد نرخ تورم بر كاالهاي تأثيرگ��ذار در هزينه 
خانوار مشخص ش��ود تا بتوان به خوبي سهم دو 

شريك ديگر اجتماعي را احصا كرد.

مزد ۹۷ كارگران چگونه محاسبه مي شود؟
   گزارش  2


