
روز گذش�ته در     گزارش  2
نوبت بع�د از ظهر 
نمایندگان با 117 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 8 
رأی ممتنع از مجم�وع 212 نماین�ده حاضر در 
مجلس، کلی�ات بودجه 98 را تصوی�ب کردند، 
جالب این است که بیش از 70 نماینده مجلس در 
ارائه نظر جهت تصویب کلیات مهم  ترین س�ند 
مالی یک سال آتی کشور غیبت داشتند و حال 
آنکه کشور در جنگ اقتصادی با امریکا قرار دارد. 
به گزارش »جوان«، در حالی که در 9 ماهه سال 
جاری از هزینه 193 هزار میلیارد تومانی جاری در 
حدود 90 هزار میلیارد تومان آن از محل واگذاری 
دارایی های سرمایه ای چون نفت تأمین شده است 
و در جنگ اقتصادی و ظالمانه ای که امریکا علیه 
ایران به راه انداخته اس��ت بخش نفت مورد هدف 
است و در سال جاری افزایش بهای ارز از محدوده 
4 به 12 هزار تومان تورم آفرین بوده است، عقالی 
اقتصادی معتقدند بودجه سال 98 باید با حساسیت 
تنظیم شود، در این میان متأسفانه به رغم تأکید 
مقامات برای اصالحات بودجه ای و جدایی بودجه 
از نفت به نظر می رسد دولت و مجلس کمی در این 
رابطه کم لطفی دارند، زیرا روز گذشته، روزی که 
کلیات بودجه، مهم  ترین سند مالی دخل و خرج 

یک سال آتی کشور تصویب شد، بیش از 70 نفر 
از نمایندگان مجلس غیبت داش��تند. محمدرضا 
پورابراهیمي در این باره گفت:  نظر ما این است که 
به جاي اینکه بودجه را به این شکل جلو ببریم، آن 
را به ص��ورت »دو دوازدهم« و »س��ه  دوازدهم« 

بگذاریم تا تغییرات اساسي را انجام دهیم. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار مه��ر، محمدرض��ا 
پورابراهیمي، رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس 
در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلني صبح 
روزگذشته مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
در این جلسه رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 
گزارشي را درباره آخرین اقدامات این کمیسیون 

پس از ارائه الیحه بودجه به مجلس ارائه کرد. 
وي ادامه داد: همچنین وزراي نفت، جهاد کشاورزي 
و صنعت، معدن و تجارت اظهارات خود را مطرح 
کردند و نوبخ��ت هم در پایان جلس��ه مباحثي را 
مطرح ک��رد و جمع بندي هاي نهایي انجام ش��د. 
رئیس کمیس��یون اقتصادي مجلس تصریح کرد: 
همچنین در این جلس��ه تع��دادي از نمایندگان 
صحبت هاي خود را مطرح کردن��د و اکثراً اعتقاد 
داشتند که متناسب با ش��رایط و وضع اقتصادي 
کشور، بودجه تغییرات محتوایي و ماهوي ندارد و 
عمدتاً تغییرات آن جزئي است و بر این اساس آنان 

بر این باور بودند که باید تغییرات جدي در الیحه 
بودجه 98 انجام شود. 

پورابراهیمي بیان کرد: جمع بندي نهایي این است 
که یا ما مسیر حرکت را بر اساس همین گزارشي 
که نهایي شده است، مبنا قرار دهیم یا آنکه تغییرات 
بودجه به صورت ساختاري و متفاوت با این گزارش 
انجام شود. وي افزود: این الیحه بودجه، الیحه اي 
نیست که بتوانیم با آن به اهداف بلندي که در حوزه 
کالن اقتصادي داریم، برسیم و مطالبه ما این است 
که باید موضوعات پایه اي بیش��تري را در ساختار 

بودجه 98 قرار دهیم. 
پورابراهیمي گف��ت: همچنین پیش��نهاد ما این 
است که با توجه به اینکه تغییرات ساختاري باید 
در بودجه 98 انجام شود و بازه زماني آن قرار است 
دو ماه دیگر عملیاتي شود، ما شرایط را به گونه اي 
مدیریت کنیم که بودجه بر اساس دو دوازدهم یا 
سه دوازدهم حرکت کند و کار بودجه متوقف نشود 
و در این مدت تغییرات ساختاري هم زودتر اعمال 
شود؛ چراکه این تغییرات مطالبه جدي مقام معظم 

رهبري و همچنین نمایندگان است. 
وي تأکید کرد: گزارش��ي که در کمیسیون تلفیق 
بودجه 98 نهایي شده است، به دلیل آنکه بر اساس 
بودجه 98 نمي توانیم تغییرات زیادي را انجام دهیم، 

نیازمند یک تحول محتوایي است و باید ببینیم که 
جمع بندي نهایي امروز به چه سمتي مي رود. 

پورابراهیمي با اشاره به اینکه تصور بنده این است 
ک��ه در کلیات و چارچ��وب مباح��ث بتوانیم یک 
تصمیم گیري داشته باشیم، تصریح کرد: پیشنهاد 
ما این است که به جاي آنکه بودجه را به این شکل 
جلو ببریم، دو دوازدهم یا سه دوازدهم بگذاریم و 
تغییرات س��اختاري را انجام دهیم، چراکه فضاي 
کلي مجلس این اس��ت که بودجه فعلي ارائه شده 
از س��وي دولت با واقعیت هاي جامعه و ش��رایط 
سال 98 مطابقت ندارد و مانند بودجه هاي سنوات 

گذشته است. 
وي متذکر شد: همچنین رئیس جمهور اخیراً در 
شوراي عالي اقتصادي مطرح کرد که ما ظرف سه 
یا چهار ماه آینده گزارش جامع تحوالت ساختاري 
را هم درب��اره بودجه و هم غیر بودج��ه مي آوریم. 
رئیس کمیس��یون اقتصادي مجلس خاطرنشان 
ک��رد: در صورتي ک��ه مجلس عصر امروز جلس��ه 
داش��ته باش��د، با توجه به فضاي موجود، احتمال 
دارد که به کلیات بودجه رأي داده نشود و برگردد تا 
اصالحات ساختاري صورت گیرد یا آنکه اگر کلیات 
رأي بیاورد، حین بررسي بودجه، قطعا اصالحات 

ساختاري را مدنظر قرار خواهیم داد.

کلیات بودجه 98 در غیبت 70 نماینده مجلس تصویب شد

شاخص کل بورس    بورس 
تهران روز گذشته 
با کاهش 196 واحدي مواجه شد. در نخستین روز 
کاري هفته جاري با وجود معامالت رخوت آور و 
کم حجم، اما عرضه اولیه امروز، نقدینگي 1695 
مکی�د.  ب�ورس  از  را  تومان�ي  میلی�ارد 
به گزارش »فارس«، ش��اخص کل قیمت و بازده 
نقدي ب��ورس اوراق بهادار ته��ران )تدپیکس( در 
پایان معام��الت دیروز با کاه��ش 196 واحدي به 
رق��م 157 ه��زار و 113 واحد رس��ید. ارزش کل 

معامالت بورس تهران در حالي ب��ه بیش از 442 
میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشي از دست 
به دست شدن یک میلیارد و 290 میلیون سهم و 
اوراق مالي قابل معامله طي 188 هزار و 656 نوبت 
داد و ستد بود. براساس این گزارش، بورس تهران 
در حالي معامالتي کم حجم را در نخس��تین روز 

معامالتي هفته ج��اري تجربه کرد ک��ه بازارهاي 
جهاني در 48 ساعت گذشته شاهد رشد قابل توجه 
نرخ کامادیتي ها و همچنین نف��ت خام بود؛ با این 
همه وقوع برخي رخداده��ا در امریکاي جنوبي به 
ویژه در ح��وزه معدني گروه س��نگ آهني ها را در 
کانون توجه قرار داده اس��ت، هرچند که خش��ک 

ش��دن حوضچه نقدینگي در بورس باعث ش��ده 
تا جریان نقدي به س��هم هاي بزرگ بازار ورودي 
نداشته باش��د؛ در این بین سهم هاي کوچک بازار 
از جمله گروه هاي بسته بندي و کاغذ تک سهم هاي 
بازار پایه و شرکت هاي برخوردار از افزایش سرمایه 
از محل مازاد تجدید ارزیابي دارایي بهانه اي براي 
حضور بورس بازها در تاالر شیشه اي باشند، با این 
همه انتظار براي اعالم برخي اصالحات جدید در 
بازار پایه باعث شده تا معامله گران بورس تهران، نقد 

بودن را بر سهامدار بودن ترجیح بیشتري دهند.

عقبگرد 196 واحدي شاخص کل بورس
 چشمه نقدینگي بورس در مرز خشكسالي

 معامله ژن خوب يك خارجي ديگر را
به زندان انداخت

بعد از دستگیري و حتي مرگ چند خارجي در جریان رشوه کرسنت 
در خبري جدید سفیر سابق آفریقاي جنوبي در ایران دستگیر شد. 
یوسف سالوجي،  س��فیر س��ابق آفریقاي جنوبي در تهران به دلیل آنچه 
دریافت رشوه در پرونده برنده شدن یکي از اپراتورهاي تلفن همراه براي 
خدمات در ایران خوانده شده است، دستگیر شد. از قرار معلوم، ارزش این 
قرارداد چیزي حدود 32میلیارد دالر امریکا بوده است. در این پرونده تباني 
که 10سال قبل رخ داده است، سفیر آفریقاي جنوبي در تهران ظاهراً مبلغ 
1/4میلیون رند )واحد پول آفریقاي جنوبي( به جیب زده اس��ت. ارزش 

معامله صورت گرفته بیش از 30 میلیارد دالر بوده است. 
.....................................................................................................................

 ۴۰ نامه اتاق بازرگاني تهران به كسي كه 
قادر به جابه جايي منشي اش نيست!

روي خروج�ي اتاق بازرگاني تهران گزارش�ي درب�اره نامه نگاري 
به مس�ئوالن ارائه شده اس�ت. اگ�ر ای�ن کار دفاع و ن�ه تبلیغات 
براي ی�ک گ�روه مطل�ق حاک�م در ات�اق بازرگاني تلق�ي کنیم 
چند نکته قابل تأمل است. 1-  اي  کاش آمار کمي در کنار آمار کیفي ارائه 
مي شد که مثاًل این نامه ها مشکالت شخصي یا بخشي از اقشار را حل کرده 
یا در محیط کسب و کار کشور نقش مؤثري ایفا کرده است. 2-  بیشترین 
نامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور )40 نامه( صادر شده که با توجه به 
شرایط دو سال اخیر آیا در دور جدید هم مي توان تا این حد نامه نوشت ؟ 
وخأل نبود روابط فامیل��ي، رابطه اتاق تهران با حامي سیاس��ي را منقطع 
نخواهد کرد ؟ نکته دیگري که در این باره قابل تأمل است، اساساً نامه نگاري 
با مسئولي که به گفته خودش »اجازه تغییر منشي خودش را ندارد« تا چه 

اندازه در حل مشکالت فعاالن اقتصادي واقعي مؤثر است؟ 
.....................................................................................................................

 تقوي نژاد از سازمان امور مالياتي رفت 
ش�نیده ها حاکي اس�ت که تقوي ن�ژاد از س�ازمان ام�ور مالیاتي 
رفته و حک�م جدی�دي ب�راي وي در معاون�ت وزارت بهداش�ت 
صادر شده اس�ت. در حک�م جدی�د، وي معاون توس�عه مدیریت 
و منابع وزارت بهداش�ت، درمان و آموزش پزش�کي شد ه اس�ت. 
در ماه هاي اخیر و بعد از کنار رفتن کرباس��یان، تقوي نژاد تالش هاي 
زیادي براي رفتن به جایگاه باالتر کرد. آنچنان که وي براي نشستن بر 
صندلي وزارت کار، امور اجتماعي و حتي شهرداري تهران برنامه هاي 
خود را ارائه داد،اما در نهایت تن به معاونت وزیري داد که در عمل باید در 
نقطه مقابل آن قرار مي گرفت. بحث هاي فرار مالیات پزشکان از جمله 
مواردي بود که در سازمان مالیات با حساسیت کمتري به آن پرداخته 
شده بود. در عین حال برخي کارشناسان بر این باورند که رفتن وي به 

دلیل کارنامه ضعیف مالیات در سال جاري بوده است.

 يك چهارم رستوران هاي تهران
به دليل گراني گوشت تعطيل شد

رئی�س اتحادی�ه صنف�ي رس�توران و سلف س�رویس ته�ران با 
بیان »رس�توران ها امس�ال به طرز بي س�ابقه اي کاهش مش�تري 
داش�ته اند« از تعطیل�ي 180 رس�توران در ته�ران به دلیل گراني 
گوش�ت و کاه�ش مش�تري خب�ر داد و در ادام�ه توضیحات�ي 
درب�اره ماج�راي فروش »خ�ورش ب�دون گوش�ت« ارائ�ه کرد. 
علي اصغر میرابراهیمي در گفت وگو با »تس��نیم« با اشاره به وضعیت 
گراني مواد اولیه رس��توران ها و افزایش مشکالت رس��توران داران در 
ماه هاي گذشته اظهار کرد: متأس��فانه با گراني هاي اخیر، قیمت مواد 
اولیه از جمله گوش��ت، مرغ، حبوبات و رب به اندازه اي باالرفته که هم 
باعث کاهش میزان مشتریان شده و هم گالیه همکارانمان را به دنبال 
داشته و همکارانمان هر روز در تماس با ما از وضعیت قیمت مواد اولیه، 
افزای��ش هزینه ها و مالیات ب��ر ارزش افزوده گالی��ه مي کنند و ما هم 
جوابي نداریم. رئیس اتحادیه رستوران داران تهران افزود: این وضعیت 
به گونه اي است که امسال به طرز بي سابقه اي، شاهد کاهش مشتري در 
رستوران ها هستیم به طوري که از 700 رس��توران ثبت شده و داراي 
مجوز در تهران، 180 رستوران تقاضاي انصراف از مجوز و ابطال مجوز 

خود را به ما اعالم کرده اند. 
وي در واکنش به انتشار اخباري مبني بر فروش خورش بدون گوشت 
براي کاهش قیمت تمام شده و جذب مشتري گفت: طبخ خورش بدون 
گوش��ت اصاًل امکان پذیر نیس��ت؛ چراکه طعم اصلي خورش، به دلیل 
گوشتي است که در آن استفاده شده بنابراین »خورش بدون گوشت« 
عماًل نمي تواند به عنوان خورش به مشتري فروخته شود، چون به هیچ 

وجه طعم اصلي خورش را ندارد. 
.....................................................................................................................

 فروش لوازم خانگي ايراني 
به اسم خارجي!

ب�ه گفت�ه تولیدکنن�دگان ل�وازم خانگ�ي برخي فروش�ندگان 
محص�والت ایران�ي را با ن�ام برنده�اي خارج�ي و قیم�ت باالتر 
در ب�ازار عرض�ه مي کنند، اما چ�ون مصرف کنندگان ب�ه کیفیت 
محصول ایراني باور ندارند، ای�ن محصوالت را خریداري مي کنند. 
به گزارش »ایس��نا«، دیروز )ش��نبه( کنفرانس خبري تولی��د و بازار 
لوازم خانگي با حضور دبیر و اعضاي هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم 
خانگي و جمعي از تولیدکنندگان برگزار ش��د. وي عنوان کرد: حدود 
300 توزیع کننده پروانه کسب ندارند و به گفته وي این فروشندگاني 
که پروانه کس��ب ندارند، محصول ایراني را به اس��م محصول خارجي 
مي فروشند. وي افزود: به دلیل وضعیت اشتغال نمي توانیم واحدهاي 
تولیدي بدون پروانه را ببندیم، اما اگر تخلف کنند با آنها برخورد مي شود. 
یکي از تولیدکنندگان لوازم خانگي نیز پدیده فروش لوازم خانگي ایراني 
با نام برند خارجي را که به گفته او نش��ان از کیفیت محصوالت ایراني 
دارد، افتخار تولید داخلي خواند و گفت: برخي ش��رکت هاي خارجي 
به تولیدکنندگان داخلي پیش��نهاد مي دهند که محصوالت ایراني را 
تحت برند خارجي بفروش��ند. این تولیدکنن��ده همچنین اظهار کرد 
که با وجود کاهش تیراژ، کیفیت محصوالت ایراني در س��طحي است 
که قابلیت صادرات دارد، اما مش��کل اصلي باال بودن قیمت تمام شده 

لوازم خانگي است.
.....................................................................................................................

 قيمت نفت با بيش از ۲ درصد جهش 
به ركورد ۲۰۱۹ خود رسيد

اختالل در تولید میدان نفتي دریایي عربس�تان، انتظار از کمبود 
عرضه در بازارها را تقویت و قیمت نفت بیش از 2 درصد جهش کرد. 
به گزارش رویترز، پس از اینکه اخت��الل در تولید میدان نفتي دریایي 
عربستان، انتظار از کمبود عرضه را در بازارها تقویت کرد، قیمت نفت با 

بیش از 2 درصد جهش به باالترین سطح 2019 رسید. 
قیمت پیش خرید هر بش��که نفت خام برنت، بنچ مارك جهاني قیمت 
نفت، 1/68 دالر یا 2/6 درصد جهش کرد و به 66/25 دالر رس��ید که 
باالترین رک��ورد آن از ماه نوامبر تا کنون اس��ت. این هفته با تش��دید 
تأثیرگذاري کاهش عرضه بر بازارهاي نفت، از زمان آغاز کاهش تولید 
اوپک پالس در ماه گذشته تا کنون، قیمت نفت برنت بیش از 6 درصد 

و قیمت نفت امریکا بیش از 5 درصد جهش کرد.
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صدور بیانی�ه »گام دوم انقالب« از س�وي مقام 
معظم رهبری و تأکید مجدد ایشان بر لزوم حرکت 
به س�مت اقتصاد مقاومتي، در کنار لزوم مبارزه 
با فس�اد را باید تزری�ق خوني تازه ب�ه رگ هاي 
اقتصاد خس�ته این روزهاي کش�ور دانست که 
در ش�رایط رک�ود تورمی در جن�گ اقتصادی و 
تحریم های ظالمانه امریکا نیز قرار گرفته است. 
واقعی��ت آن اس��ت که ای��ن روزها، دش��منان 
کش��ور مي کوش��ند با ایجاد ان��زواي تحمیلي 
براي کش��ورمان در حوزه هاي اقتصادي، عماًل 
چالش هاي جدي امنیتي براي کشور فراهم کنند. 
این در شرایطي است که متأسفانه طي چند ماه 
اخیر، سناریوهاي دشمنان علیه کشور در کنار 
وجود سوء مدیریت هاي مختلف، بازارهایی چون 
مواد غذایی، مسکن، اجاره بها، لوازم خانگی، طال 
و سکه و ارز را تحت تأثیر قرار داده است. در این 
بین یک نکته مهم و حیاتي وجود دارد و آن وجود 
تحلیل هاي اشتباه دشمنان در خصوص ساختار 
اجتماعي کشور است. تحلیل هایي که برآوردي 
در خصوص عزم مردم ایران براي ساختن پل از 
مشکالت ندارند و نمي دانند که این روزها مردم 
فارغ از تمام دسیسه ها و سوء مدیریت ها خود را 
براي ساخت آینده اي درخشان به ویژه در حوزه 

اقتصاد آماده کرده اند. 
این ادعا را مي توان در بیانیه اخیر رهبر معظم انقالب 
که به بیانیه گام دوم شهرت یافته، به خوبي مشاهده 
کرد. جایي که رهبري به عنوان ش��خص نخس��ت 
مملکت از گذشته کش��ور و آینده درخشان پیش 
رویش سخن مي گوید و بخش مهمي از این سخنان 
خود را بر لزوم توجه به اقتص��اد مقاومتي به عنوان 
راهکار قطعي برون رفت از وضعیت فعلي کش��ور و 

همچنین مبارزه جدي با فساد اختصاص مي دهد. 
اما مسئله مهم این اس��ت که راهبرد تحقق اقتصاد 
مقاومتي چگونه اس��ت و چرا تاکنون این دس��تور 
مهم رهبر معظم انقالب توس��ط دولت ها و ساختار 
بوروکراسی، دیوان س��االری و دستگاه های اجرایی 

مورد توجه قرار نگرفته است؟
   بیانی�ه »گام دوم انق�الب« یعن�ي دول�ت 

مدیریت اقتصاد را رها کند
ه��ادي حق شناس، کارش��ناس اقتص��ادي درباره 
بخش هاي اقتص��ادي پیام راهب��ردي رهبر معظم 
انقالب تحت عنوان »گام دوم انقالب« به خبرگزاري 
تس��نیم گفت: یکي از پیام هاي مهم بیانیه گام دوم 
انقالب این است که س��هم مردم در اقتصاد بیشتر 
و تصدي گري دولت کمتر ش��ود. اگر دولت در دهه 
پنجم انقالب اس��المي همین نکته را رعایت کند، 
یقیناً یک گام بزرگ به س��مت اقتصاد مقاومتي که 
معناي آن تاب آوري اقتص��اد در مقابل تنش هایي 
خارجي اس��ت، تحقق مي یابد. وي افزود: از سوي 
دیگر یکي از مشکالت جدي اقتصاد ایران این است 
که وقتي به بودجه کل کشور نگاه مي کنیم، اعداد آن 

تقریباً نزدیک به رقم تولید ناخالص ملي است. 
این کارشناس اقتصاد با تأکید بر اینکه فرازهایي از 
پیام گام دوم انقالب به معناي واقعي خالصي از اتکا 
به نفت و کم اثر شدن تنش هاي اقتصادي و افزایش 
بنیه اقتصادي کش��ور اس��ت، یادآور شد: یک نقطه 
ضعف در هم��ه دولت هاي پس از انقالب مش��هود 
است و آن این بوده که دولت ها به بخش خصوصي 
حساس��یت دارند، در واقع در واگ��ذاري بنگاه ها به 
بخش خصوصي اکراه داش��ته اند ک��ه بزرگ ترین 

ضعفي است که مي توان به آن اشاره کرد. 
این کارش��ناس اقتصادي با اش��اره به اینکه وزرا 

برنامه هاي فرابخش��ي براي اجرایي شدن برنامه 
اقتصاد مقاومت��ي ندارند، گفت:اقتصاد مقاومتي 
اجرایي تری��ن برنامه اي بود که تا کنون کش��ور به 
خودش دید؛ چراکه اهداف آن کاماًل مشخص بود، 

اما تا کنون اجرایي نشد. 
   دولت برنامه فرابخشي براي اجراي اقتصاد 

مقاومتي ندارد
همچنین آلبرت بغزیان که کارشناس اقتصادي است 
در پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد مقاومتي طي 
پنج سال گذشته محقق نشد، گفت: اقتصاد مقاومتي 
اجرایي ترین برنام��ه اي بود که تا کنون کش��ور به 
خ��ودش دید؛ چراکه اه��داف آن کاماًل مش��خص 
بود، اما تا کنون اجرایي نشد.ولي اینکه برنامه اقتصاد 
مقاومتي تا کنون اجرایي نشده اس��ت به این دلیل 
است، دولت عزم جدي براي پیاده سازي در تدوین 

بخشنامه هاي عملیاتي را ندارد. 
وي ادامه داد: دولت باید برنامه هاي فرا بخش��ي را 
روزانه در دس��تور کار قرار دهد. ظاه��ر برنامه هاي 
دولت نش��ان دهنده این اس��ت که وزرا توانایي این 
موضوع را نداش��تند برنامه اي براي اجرایي ش��دن 
اقتصاد مقاومتي عملیاتي کنند. دولت براي عملیاتي 
نش��دن اقتصاد مقاومتي، بهانه م��ي آورد که بحث 
تحریم وجود دارد، اما باید برنام��ه اي براي مقابله با 

تحریم داشته باشند. 
   اعمال سیاست های ضد اقتصادمقاومتی

بغزی��ان ادام��ه داد: ظرفیت هاي بدون اس��تفاده 
در اقتص��اد در بخش نفت در پاالی��ش، در بخش 
صنعت درگس��ترش صنعت خ��ودرو و در بخش 
کشاورزي در حوزه خودکفایي محصوالت است. 
در حوزه کش��اورزي زماني که نیاز به محصوالت 
داریم شاهد واردات بي رویه هستیم. شاید بخشي 

از محصوالت صادر شود، اما زماني که پیک زمان 
مصرف است، شاهد واردات بخشي از محصوالت 

کشاورزي هستیم. 
 بغزی��ان نب��ود فرهنگ س��ازي در اس��تفاده از 
کاالهاي داخل��ي را از دیگر چالش ه��اي اقتصاد 
مقاومتي دانست و تصریح کرد: نیاز به استفاده از 
فناوري هاي نوین و بومي سازي فناوري در داخل 
کش��ور هم اکنون بیش از پیش احساس مي شود، 
مردم باید به گونه اي عمل کنند که انگار هر لحظه 

در انتظار یک بحران اقتصادي هستند. 
وي با اش��اره به اینکه تبلیغ کاالهاي خارجي تأثیر 
زیادي ب��ر روند فرهنگ س��ازي مصرف در کش��ور 
دارد، گفت: کاه��ش تبلیغات کااله��اي خارجي از 
دیگر مواردي است که باید در روند اقتصاد مقاومتي 

مورد توجه قرار گیرد. 
   راه اندازي اتاق  فکر فراقوه اي؛ ابزاري براي 

اجراي راهبرد گام دوم رهبري
محسن محمدي، کارشناس اقتصادي نیز در همین 
ارتباط به خبرگ��زاري فارس مي گوی��د: نگاهي به 
گزارش اخیر بانک جهاني پیرامون مقایسه ثروت و 
فقر مطلق میان کش��ورهاي مختلف نشان مي دهد 
که رتبه ایران در مقایس��ه با کش��ورهایي همچون 
انگلس��تان و بلژیک از جایگاه مناس��بي برخوردار 
است. بنابراین مشخص است که طي 40 سال اخیر 
اقدام هاي مناسبي صورت گرفته و جمهوري اسالمي 
ایران توانسته است بر اساس مقایس��ه پایه اي فقر 
مطلق در کشورهاي مختلف، از رشد خوبي در توسعه 

و کاهش فقر داشته باشد که البته کافي نیست. 
   رهبری خواستار استقرار عدالت و توزیع 

عادالنه ثروت هستند
وي افزود: کاهش فقر مطلق ناش��ي از اقدام هایي 
همچون توزیع یارانه هاي نقدي میان اقش��ار کم 
درآمد جامعه تحت عنوان دسترس��ي به حداقلي 
از درآم��د بوده اس��ت، اما س��وءمدیریت ها باعث 
ش��ده که مدیران جرئت تصمیم گیري و تغییر را 
نداش��ته باش��ند و آنچه مدنظر رهبري در اجراي 
سیاس��ت هایي همچون اس��تقرار عدالت یا توزیع 
ثروت بر اساس سیاست هاي کلي اصل 44 قانون 

اساسي به طور کامل اجرا نشود. 
این کارش��ناس اقتص��ادي با بیان اینک��ه اتاق هاي 
فکر فراقوه اي مي توانند به عن��وان یک ایده در ابتدا 
زیرمجموعه اي از مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار 
بگیرد، عنوان کرد: در این اتاق ها عالوه بر نمایندگان 
دولت و مجل��س، نهادهاي مختلف دانش��جویي و 
مطالبه گر نیز مي توانند عضو آن باش��ند و نسبت به 
پیگیري مطالبات حتي در صورت سر باز زدن دولت 
از اجراي تصمیم هاي این اتاق ها اصرار داشته باشند. 
وي در برابر این پرس��ش که چرا تاکنون برنامه هاي 
عملیاتي براي اقتصاد مقاومتي تهیه نش��ده، عنوان 
کرد: مدیران کش��ور بیش از هر چیز خود را درگیر 
مسائل روزمره اي کردند که مشکالت متعدد در اجرا 
باعث شده زماني براي فکر کردن نداشته باشند، در 
عین حال ایجاد حواشي براي مدیران اجرایي باعث 
مي شود تا بخواهند این مس��ائل را حل کنند، زمان 
مؤثر را از دس��ت داده و بنابراین از تصمیم س��ازي و 
تصمیم گیري در مورد راهبردهایي همچون اقتصاد 

مقاومتي باز مي ماند.

 تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه راهبردی گام دوم انقالب
مسئولیت مسئوالن اجرایی را در تحقق اقتصاد مقاومتی سنگین تر کرد

روزمرگي مديران اجرايی مانع اجراي اقتصاد مقاومتي
 صدور بیانیه »گام دوم انقالب« از سوي مقام معظم رهبری و تأکید مجدد ایشان بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد مقاومتي

در کنار لزوم مبارزه با فساد را باید تزریق خوني تازه به رگ هاي اقتصاد خسته این روزهاي کشور دانست

جعفر تكبيري
  گزارش   یک

نمايش هاي نفتي    
یکي از ویژگي هاي برجسته صنعت نفت طي پنج سال گذشته تمرکز 
کامل بر واژه هاي التین در توسعه صنعت نفت است که هیچ خروجي 
براي این صنعت نداشته است و تنها تبدیل به محملي شده که مدیران 
بازنشسته و فعلي وزارت نفت و شرک�ت هاي زیرمجموعه، براي نشان 
دادن اینکه سطح فکري شان با سایرین متفاوت است، عالقه بسیاري 

به آن دارند. 
کلید واژه هاي »توسعه گرا«، »کارآفریني«، »تغییر پارادایم« و. . . هم 
در این میان اغلب مدیران را با خود مي کشند و کساني که از ادبیاتي 
متفاوت نسبت به محتواهاي گذشته بهره ببرند، تبدیل به مدیراني 
استراتژیک و راهبردگرا مي ش��وند،  در حالي که تمامي سمینارها و 
»دور همی«هایي که طي سال هاي گذشته با این رویکردها برگزار 
شده است، خروجي مش��خصي براي این صنعت نداشته است. چند 
شرکت اسپانسر مي شوند تا براي خط فکري وزارت نفت سنگ تمام 
بگذارند، دور یکدیگر نشس��ته و با عباراتي التین، به آسیب شناسي 
نفت مي پردازن��د و در نهایت پذیرایي و تم��ام. روندي که طي چند 
س��ال اخیر به وجود آمده اس��ت به خوبي این مهم را روشن مي کند 
که بهترین راه��کار ب��راي کار نکردن، نمایش و ش��وآف اس��ت با 

برچسب هایي جذاب. 
واژه ش��رکت هاي اکتش��اف و تولید ی��ا همان E&P یک��ي از همان 
بسترهایي اس��ت که جذابیت فراواني براي نمایش هاي خسته کننده 
دارد؛ همگي س��عي دارند در ای��ن حوزه اظهار نظر کنن��د و هر کس با 
یک برداشت از این عبارت، سعي دارد فاصله علمي و دانشي خود را با 

سایرین نشان دهد. 
در دولت یازده��م، وزارت نف��ت مالك هایي را براي تبدیل پوس��ته 
شرکت هاي پیمانکاري به شرکت هاي E&P در نظر گرفت و دو سال 
سختگیري و بررسي هاي دقیق، کمتر از 10 شرکت نفتي را به عنوان 
شرک�ت هاي E&P معرفي کرد، اما دیري نپایید هر شرکت نفتي که 
خود را توانمند دید، نام خود را در این فهرست اضافه کرد و وزارت نفت 
هر شرکتي را که ابراز عالقه مي کرد، به لیست خود افزود. طبق برنامه 
وزارت نفت، هر شرکتي که در این فهرست قرار داشت مي توانست در 
قالب شرکاي ایراني شرکت هاي خارجي در قراردادهاي جدید نفتي 

به فعالیت مشغول شود. 
در واقع برنامه آن بود که فهرس��تي از شرک�ت هاي حرفه اي ایراني به 
شرکت هاي خارجي ارائه شود که این شرکت ها، شریک خود را از این 
لیست انتخاب کرده و به این ش��رکت ها براي حرفه اي تر شدن کمک 
کنند. وقت کشي براي تدوین قراردادهاي جدید نفتي یا IPC به کنار، 
دو سال زمان هم براي تدوین این فهرست صرف شد تا به زعم حکماي 
نفت، این صنعت در مسیر توسعه و تبعیت از اصول کسب و کار جهاني 
رشد کند. IPC که شکس��ت خورد و فهرست شرکت هاي ایراني هم 
به سرعت افزایش یافتند و شرکت هایي در این لیست قرار گرفتند که 

تنها تخصصشان در حوزه حفاري است. 
این لجام گسیختگي و رها شدن کار نش��ان داد وزارت نفت، استاد 
تلف کردن وقت و پرداختن به موضوعاتي است که تنها یک پوسته 
زیباس��ت و در عمل، آبي ب��راي صنعت نفت گرم نمي ش��ود. همه 
برنامه هاي این وزارتخانه در حوزه باالدس��ت به شکس��ت انجامید 
و حتي واژه هاي »شیک« نیز نتوانس��ت توجیهي براي آن بتراشد. 
حاال که همه چیز در بدترین وضع خود قرار دارد، مسئوالن باز هم 
به ادامه روند خود ادامه مي دهن��د و نمي خواهند قبول کنند زنگ 

توسعه را به اشتباه مي زنند. 
تکیه بر گفتار درماني و پرهیز از عمل گرایي مصداق این حدیث نبوي 
است که مي فرماید العالِم باِل ّعّمل کّش��ّجره باِل ثّّمر. البته درباره واژه 
عالِم تردیدهاي جدي وجود دارد، اما اگر قبول کنیم علم و دانشي هم 
خودنمایي مي کند، سؤال اینجاست خروجي اتالف وقت هاي صورت 

گرفته چه بوده است؟
پاسخ س��اده اس��ت؛ هیچ اتفاقي نیفتاده، تنها س��مینارهایي برگزار 
مي ش��ود و عده اي در یک دورهمي ب��ه س��خنراني مي پردازند و در 
نهایت همه شرکت ها به مدل قدیمي کس��ب و کار خود مي پردازند؛ 
شرکت هایي هم که در پس این ادبیات جدید به قرارداد دست یافتند، 
 از ش��رکت هاي محبوب وزیر نفت بوده و هس��تند که بدون پس��وند 
E&P هم صاحب پروژه مي ش��دند، اما این واژه ها، کمک بیش��تري 
به آنها کرد تا با نشان دادن خود در س��مینارها، اعتبار بیشتري براي 

خود کسب کنند. 
نفس نفت تنگ ش��ده، قراردادها به حال خود رها شدند، اما هنوز 
هم در روي پاش��نه اي مي چرخد که یک نمایش تمام عیار است و 
پایاني نیز براي آن متصور نیست. شوآف هاي امروزي، براي کساني 
که نمي دانند در نفت چه خبر است، شاید جذاب باشد، اما کیست 
که نداند اگر شرکتي تمام معیارهاي یک E&P را نیز داشته باشد، 
در نهایت تکلیف همه چیز با یک دس��تور و در یک جلس��ه تعیین 
مي ش��ود. این نمایش ها تمام شود ، نیمي از مش��کالت به خودي 

خود رفع مي شود.

 رشد ۲۷۰ درصدي ورودي آب 
به مخازن سدها

 ورودي آب ب�ه مخازن س�دهاي کش�ور از ابتداي س�ال آبي
 23/79 مجم�وع  در  بهمن م�اه   23 ت�ا   97  -98
 270 بیانگ�ر رش�د  ک�ه  ب�وده  مت�ر مکع�ب  میلی�ارد 
اس�ت.  گذش�ته  آب�ي  س�ال  ب�ه  نس�بت  درص�دي 
بر اساس اعالم شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم آب ورودي 
به مخازن سدهاي حوضه کارون بزرگ، کرخه و مارون از ابتداي 
سال آبي 98- 97 تاکنون 15 میلیارد و 258 میلیون متر مکعب 
بوده که نس��بت به سال آبي گذش��ته 445 درصد افزایش داشته 
اس��ت. حجم آب ورودي به س��دهاي »کارون 4«، »کارون 3«، 
»شهید عباسپور«، »مسجد سلیمان« و »گتوند علیا« در استان 
خوزس��تان 5 میلیارد و 733 میلیون مترمکعب گزارش شده که 
نسبت به س��ال گذش��ته در همین مدت از 314 درصد افزایش 
برخوردار بوده است. بر همین اساس، س��د مارون با 883 میلیون 
مترمکعب ورودي آب، از بیشترین میزان ورودي نسبت به سدهاي 
خوزستان برخوردار بوده که این میزان افزایش، رشد 898 درصدي 

ورودي را در مقایسه با سال آبي گذشته به ثبت رسانده است. 
بر اس��اس این گزارش، در حال حاضر 81 درصد مخازن سدهاي 
حوضه کارون بزرگ، کرخه و مارون پر ش��ده که نسبت به مدت 

مشابه در سال قبل 77 درصد رشد داشته است. 
  کاهش 38 درصدي مخازن سدهاي

 استان سیستان و بلوچستان
بر اساس اعالم شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان ورودي به 
سدهاي استان سیستان و بلوچستان نیز از ابتداي سال آبي )98- 
97( 84 میلیون مترمکعب بوده که نس��بت به سال آبي گذشته 

حدود 100 برابر جهش یافته است. 
بیشترین حجم آب ورودي به سدهاي استان سیستان و بلوچستان 
از ابتداي سال آبي جاري، مربوط به سد »پیشین« بوده که با 39/2 
میلیون مترمکعب و 50 برابر س��ال گذشته درصد رشد رکورددار 
است. اما با این وجود هم اکنون 25 درصد حجم مخازن این استان 
پر ش��ده و این میزان حجم آب 38 درصد کاهش نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته نشان مي دهد.

وحید  حاجی  پور
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