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جعفر  تكبيري

رشد حجم نقدينگي بدون اينكه كاال و خدمات 
افزايش يابد، نشان مي دهد كه سرمايه با پمپاژ 
به بازارهاي كااليي و غير كااليي عمالً سودش را 
از ناحيه دستكاري در قيمت تحصيل مي كند، از 
اين رو براي هدايت نقدينگي از حوزه سوداگري 
و سفته بازي و دستكاري در قيمت كاال و خدمات 
موجود به بخ�ش توليد واقع�ي كاال و خدمات 
بايد طرح ماليات بر عايدي س�رمايه عملياتي 
ش�ود كه اميد مي رود طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه ملك در مجلس به قانون تبديل شده و 
دست دولت براي اجراي ماليات فوق باز شود. 
به گزارش »جوان«، حجم نقدينگي از سال 92 تا 
كنون 150 درصد رش��د كرده است و توليد در اين 
سال ها در خوش��بينانه ترين حالت تنها 20 درصد 
رشد داشته است. جهش 130 درصدي پول و انواع 
مشتقاتش بدون اينكه كاال و خدماتي مابه ازاي آن 
توليد شود، نشان مي دهد كه نقدينگي از مسير توليد 
و خدمات واقعي خارج شده است و نقدينگي در اين 
سال ها از محل سفته بازي و دالل بازي و دستكاري 
قيمت روي موجودي كاال و خدمات در اقتصاد ايران 
)كاالهايي كه پيش از اين توليد شده است ( سود و 
عايدي تحصيل كرده اس��ت. حال با توجه به اينكه 
تداوم وضعيت كنوني غير منطقي است و اثر منفي 
در اش��تغال، تورم ، ماليات، بيمه، رشد اقتصادي و 
توزيع عادالنه ثروت دارد بايد ضمن تقويت سامانه 
اطالعاتي و الكترونيكي س��ازمان ام��ور مالياتي ، 
نمايندگان مجلس شوراي اس��المي مسير قانوني 
براي اخذ ماليات از عايدي سرمايه را با تصويب طرح 

ماليات از عايدي ملك براي دولت باز كنند. 
   بازي روي قيمت توليدات قبلي

با توجه به ريس��ك هاي موجود در فضاي كسب و 

كار ايران به نظر مي رسد عده اي از سرمايه داران و 
بازيگران اصلي اقتصاد كه شايد بانك ها و كارگزاران 
آنها هم در اين دايره وجود داشته باش��ند، به جاي 
ورود به فرايند و عرصه توليد روي موجودي كاال و 
خدمات يا اندك توليد افزايش يافته مانور قيمتي 
مي دهند ك��ه بهره گي��ري از تبليغات گس��ترده، 
دپوي كاالي توليد شده، معامالت صوري و مكرر 
بين هلدينگ هاي ساختمان س��ازي يا معامالت 
درون گروهي مس��كن بي��ن هلدينگ هاي بزرگ 
اقتصادي،  پمپاژ نقدينگي به طرف عرضه يا تقاضا 
براي تحريك قيمت و مواردي از اين دس��ت جزو 
ابزارهاي موجود براي دس��تكاري قيمت به شمار 
مي رود كما اينكه در خبرها آمده بود كه در دهه 80 
براي تحريك قيمت مسكن هماهنگي هايي بين 
برخي از هلدينگ هاي س��اختماني جهت افزايش 
قيمت مس��كن به عمل آمده بود ك��ه گويا دولت 
وقت براي پاس��خگويي به اين حركت سود جويانه 
طرح مس��كن مه��ر را عملياتي كرد. ه��م اكنون 
حدود 3ميليون مس��كن خالي از سكنه در كشور 
دپو شده اس��ت و از س��ال 91 تا كنون مسكن در 
ركود تورمي فرو رفته است،  به طوري كه ميانگين 
قيمت هر متر واحد مس��كوني در كشور از حدود 
3ميليون تومان به 6ميليون تومان رسيده است، با 
اين وضع قيمتي مردم قش��ر پايين و متوسط كه 
عموماً اجاره  نشين هستند،  حتي با وام بانكي توان 
مالي براي خريد مسكن ندارند،جالب آنكه ارزش 
كنوني خانه هاي خالي از سوي وزير راه و شهرسازي 
250ميليارد دالر برآورد شده است و چنين سرمايه 
عظيمي در كشور بالاستفاده رها  و اين دپو احتماالً 
با هدف افزايش قيمت انجام شده اس��ت كه بعيد 
اس��ت تقاضاي مصرفي و حتي بخشي از تقاضاي 

س��رمايه گذاري قدرت خريد و ميل��ي براي خريد 
مسكن هاي دپو شده داشته باشد در طرف مقابل 
هم دپوي مسكن هزينه اي در ايران براي دپو كننده 

اين دارايي ندارد. 
  طرح ايجاد هزينه براي دپو كنندگان 

در جلسه 7 ش��هريورماه 97 صحن علني مجلس 
شوراي اس��المي طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
CGT در بخش مس��كن كه به امضاي 117 نفر 
از نمايندگان مجلس رسيده بود، به صورت عادي 
اعالم وصول ش��د و براي بررس��ي به كميسيون 
اقتص��ادي مجلس ب��ه عنوان كميس��يون اصلي 
ارجاع شد. بررسي اين طرح، دستور جلسه امروز 
كميس��يون ق��رار دارد.  در اين مالي��ات دولت ها 
درصدي از ما به التفاوت قيمت خريد و فروش را اخذ 
مي كنند تا حاشيه سود در معامالت مسكن پايين 
آمده و انگيزه تقاضاهاي س��وداگرانه كاهش پيدا 
كند. براساس اين طرح و از يك ماه پس از تصويب 
آن، هر ن��وع نقل و انتقال قطع��ي زمين، امالك و 
مستغالت با كاربري هاي مسكوني، اداري و تجاري 
كه پس از تاريخ اجراي اين قان��ون خريداري )به 
انتقال گرفته( شوند، مشمول »ماليات بر عائدي 
سرمايه« خواهد شد و نرخ اين ماليات در سال اول 
اجرا 5 درصد، در سال دوم 10 درصد، در سال سوم 
15 درصد و از سال چهارم به بعد 20 درصد عائدي 
ملك خواهد بود. البته مطابق با اين طرح، موارد زير 
از پرداخت اين ماليات معاف مي باشند: الف- اولين 
انتقال امالكي كه قبل از اجراي اين قانون خريداري 
شده باشند، ب- نقل و انتقال واحد مسكوني اصلي 
هر شخص حقيقي، يكبار در هر دو سال، ج- اولين 
انتقال ساختمان هاي نوس��از، در صورتي كه پنج 
سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، د- نقل 

و انتقال به منظور وقف ملك، ه- زماني كه قيمت 
فروش )انتق��ال دادن( كمتر از قيم��ت خريد )به 

انتقال گرفتن( باشد. 
   همراهي اغلب نمايندگان مجلس جهت 

مقابله با سوداگري 
طرح اخذ ماليات بر عايدي سرمايه در بخش امالك 
توس��ط 14 نفر از اعض��اي كميس��يون اقتصادي 
امضا شده اس��ت. از طرف ديگر، تاكنون 146 نفر 
از نمايندگان مجلس موافقت خ��ود را با طرح اخذ 
ماليات بر عايدي سرمايه )CGT( در بخش امالك 
اع��الم كرده اند و پنج نف��ر از اعضاي كميس��يون 
اقتصادي مجلس ك��ه جزو امضاكنن��دگان طرح 
مذكور نبودند هم در اين فهرس��ت ق��رار دارند كه 
عبارتند از: محمدرضا پورابراهيمي، الياس حضرتي، 
علي اكبر كريمي، س��يد فريد موسوي و سيد ناصر 
موس��وي الرگاني. در نتيج��ه، اكثري��ت اعضاي 
كميسيون اقتصادي مجلس در زمره حاميان طرح 
اخذ ماليات بر عايدي س��رمايه )CGT( در بخش 
امالك محسوب مي شوند و انتظار مي رود اين طرح 
در اين كميسيون به تصويب برسد. اين نمايندگان 
مجلس اعتقاد دارند اخذ اين ماليات، راهكار مناسبي 
براي مقابله با سوداگري در بخش مسكن و هدايت 

نقدينگي به سمت اقتصاد مولد است. 
  هدايت نقدينگي به س�مت اقتصاد مولد 

و توليدي 
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي ضمن معرفي ماليات بر 
عايدي س��رمايه به عنوان يك پايه مالياتي، معتقد 
است هدف از اين اقدام درآمدزايي براي دولت نيست 
و بلكه قصد داريم تقاضاي كاذب را از بازار مس��كن 
حذف و تقاضاي مصرفي واقعي پاسخ داده شود. هدف 
از طرح اين موضوع س��وق دادن نقدينگي به سمت 
اقتصاد مولد است، در حالي كه اكنون بخش زيادي 
از نقدينگي به سمت مصرف كاذب در حوزه مسكن 
رفته است. اقدامات سوداگرانه و سفته بازي در بازار 
مسكن موجب افزايش قيمت شده است و در تعداد 
زيادي از كشورها از جمله هند، چين، امريكا و ايتاليا 
اين ماليات با نرخ هاي بس��يار باال دريافت مي شود. 
آنچه باعث ثبات در كش��ورهاي ديگر شده اس��ت، 
همين موضوع در كنار س��اير عوامل بوده و اين نوع 
ماليات منجر به ثبات مي ش��ود و تعديل قيمت ها را 
به همراه دارد. ماليات عايدي مسكن اثر خود را روي 
تعديل قيمت ها خواهد گذاشت و در حال حاضر تنها 

در تهران 450 هزار واحد خالي وجود دارد. 
   هدف سوداگري است نه مصرف 

زهرا سعيدي مباركه، سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس با اشاره به كنترل سوداگري سرمايه در بازار ها 
معتقد است، گفت: محوريت طرح مقابله با احتكار و 
كاهش التهابات بازار مسكن، دريافت ماليات بر عايدي 
سرمايه از امالك غيرمصرفي است. همچنين اين طرح 
در راستاي مهار س��وداگري در بخش مسكن خواهد 
بود. البته افراد عادي، س��ازندگان مس��كن و فعاالن 
بخش توليد مسكن كشور از پرداخت اين ماليات معاف 
مي شوند. تقاضاهاي غيرواقعي دالالن و سوداگران به 
باال رفتن قيمت ها منجر شده است. مسكن يك كاالي 
اساسي و ضروري است و نبايد سفته بازي توسط افراد 

معدود به زيان آحاد جامعه منجر شود.

 طرح: محمدعلي رجبي | تسنيم

مهران   ابراهيميان

 كاهش يك سوم قيمت خودرو
در صورت ادامه دالر 12 هزار توماني

رئيس اتحاديه نمايش�گاه داران و فروش�ندگان اتومبيل با اشاره 
به سوء اس�تفاده هايي كه از م�ردم در اين ش�رايط بازار از س�وي 
خودروس�ازها و برخي افراد س�ودجو ص�ورت مي گيرد، گفت: در 
صحبت هايي كه من با ديگر همكاران و رؤساي اتحاديه هاي ديگر 
داشتم، آنها نيز اذعان داشتند كه همه فروشنده شده اند و با پيش بيني 
اينكه دالر در روزه�اي آينده كاه�ش پي�دا مي كند، مي خواهند 
با ف�روش س�ريع تر كاالي خ�ود، جلوي ض�رر بيش�تر را بگيرند. 
سعيد مؤتمني در گفت وگو با »ايلنا« در خصوص تأثيرگذاري كاهش 
قيمت ارز در دو روز گذشته بر بازار خودروي كشور گفت: قيمت دالر 
تأثير مستقيمي روي خودروهاي توليد داخل و خارج دارد و از زماني كه 

دالر شروع به ارزان شدن كرد، ما شاهد افزايش فروشنده ها بوديم. 
وي ادامه داد: خودروسازها هنوز مانند ماه هاي گذشته از دادن خودرو 
در تيراژ باال به بازار خودداري مي كنند تا بتوانن��د قيمت ها را باال نگه 
دارند. فروشندگان روزهاي اخير مردم عادي بودند. ما موردي داشتيم 
كه يك پژو 206 تيپ 5 صفر كه در اسفندماه سال گذشته پالك شده 
بود، براي فروش آورده بودند و انتظار داري��م ظرف روزهاي آينده اين 
مدل خودروها بيشتر شوند. وي افزود: خودروهايي كه در بازار اكنون 
وجود دارد همگي با ارز 4200 توماني ساخته شده و هنوز خودرويي با 

دالر سامانه نيما به بازار نيامده است. 
........................................................................................................................
فروشندگان براي جلوگيري از ضرر حراج زده اند
30 درصد رايانه و كاالي  آي تي ارزان شد

رئيس اتحاديه فناوران رايانه گفت : نوس�ان قيمت ارز سبب شده 
كه هيچ كس ريس�ك خريد كاال نكند زيرا هنوز مش�خص نيست 
كف قيمت دالر چقدر خواهد بود. طي س�ه روز قيمت از 20 هزار تا 
12 هزار تومان تغيير داشته است و اين رقم بزرگي در كاالي عمده 
به حساب مي آيد. اين در حالي است كه اگر قيمت دالر امروز روي 
14 هزار تومان هم تثبيت شود با علم به اينكه بسياري از كاالها در 
گمرك است ما كاهش 50 درصدي دوباره قيمت ها را خواهيم داشت. 
ميرمهدي كميجاني در گفت وگو با »ايلنا« در خصوص تأثير پايين آمدن 
قيمت دالر روي رايانه، كاالي آي ت��ي و لوازم جانبي آن گفت: كاهش 
قيمت دالر باعث شد كه ما شاهد شوك بزرگي به بازار لوازم كامپيوتر 
باشيم به طوري كه تاكنون 20 تا 30 درصد تمامی لوازم آي تي كاهش 
قيمت داشتند. وي ادامه داد: نوسان قيمت ارز سبب شده كه هيچ كس 
ريسك خريد كاال نكند، زيرا هنوز مشخص نيست كف قيمت دالر چقدر 
خواهد بود. طي سه روز قيمت از 20 هزار تا 12 هزار تومان تغيير داشته 

است و اين رقم بزرگي در كاالي عمده به حساب مي آيد.

مسئوالن به فكر آسمان باشند
اين روزها فيلمي از صحن��ه دلهره آور انفجار موتور هواپيماي ش��ركت 
آسمان در مسير شيراز به مسقط در حال دست به دست شدن در فضاي 
مجازي است. انفجاري هولناك كه اگرچه با مهارت كادر پروازي بدون 
هيچ س��انحه اي ختم به خير ش��د و پس از 15 دقيقه هواپيما صحيح و 
سالم به زمين نشست، اما معلوم نيست در آن لحظات در ذهن هاي 102 
مسافر اين پرواز چه گذشته است. شايد نزديك ترين فكر مرور سرنوشت 
تلخ مسافران پرواز تهران - ياسوج بود كه پيكر آنان پس از ماه ها كشف 
و تحويل خانواده هايشان شد؛ سانحه اي كه از قضا باز هم پاي هواپيمايي 
آسمان در ميان بود و هواپيماي سقوط كرده مربوط به اين شركت بود. 

اما اينها تنها سوانح مربوط به هواپيمايي آسمان نيست، چراكه از زمان سقوط 
پرواز تهران- ياسوج در 29 بهمن 96 تا به امروز، ناوگان اين شركت تاكنون 
چهار حادثه پر خطر را پشت سر گذاشته كه عامل اصلي هر چهار حادثه نقص 
فني در هواپيما بوده است. تعدادي كه قطعاً  آماري باال براي يك ايرالين است 

و مي تواند آن را با بحراني جدي در موضوع امنيت پروازها مواجه كند. 
در همين حال، پايين بودن ايمني اين ايرالين باعث شده كه اتحاديه اروپا 
تمامي هواپيماهاي شركت آسمان را در ليست سياه پروازهاي اتحاديه 
اروپا قرار دهد و اجازه ندهد هيچ يك از هواپيماهاي شركت آسمان به 
مقصد اروپا پرواز داشته باشند. اما نكته مهم آن است كه اگرچه وضعيت 
صنعت هوانوردي كشور به دليل تحريم ها، مدت هاست روزگار مساعدي 
ندارد و مديران هوانوردي كشور با مشكالت فراوان مشغول خدمت رساني 
به ش��هروندان با بهره گيري از جديدترين اس��تانداردهاي ايمني روز 
هس��تند، اما واقعيت آن است كه در رقابت ميان ش��ركت هاي داخلي، 
هواپيمايي آسمان وضعيت چندان مساعدي ندارد و جزو رده هاي آخر 
اين رقابت هستند؛ اين در حالي است كه هيچ كدام از ايرالين هاي داخلي 

توان و پشتيباني مالي شركت آسمان را در اختيار ندارند. 
در اين خصوص بايد گفت كه مالكيت شركت هواپيمايي آسمان در اختيار 
سازمان بازنشستگي كشوري است و اين شركت از سال 1381، كنترل 
اين ايرالين را در اختيار گرفته است، اما ضعف مديريت در داخل سازمان 
بازنشستگي كش��ور و همچنين مديران اداره كننده هواپيمايي آسمان 
باعث شده آنان نه تنها نتوانند از موقعيت هاي مختلف براي خريد هواپيما 
استفاده كنند، بلكه توسعه بازار و مقاصد پروازي و در نهايت به روز رساني 
استانداردهاي پروازي را نيز به فراموشي بسپارند و تنها به كسب درآمد 
از نام اين ايرالين قديمي اقدام كنند. در اين خصوص گفتن اين نكته كه 
شركت آس��مان در حال حاضر تنها كاربر هواپيماي بوئينگ 727 براي 
جابه جايي مسافر با ميانگين سني 37/5 سال در دنيا است، بتواند نمايش 
دقيق تري از وضعيت اداره اين ايرالين به مخاطبان ارائه كند. از اين رو بهتر 
است، مسئوالن هرچه سريع تر فكري به حال اين ايرالين شبه دولتي كنند و 
اگر توانايي اداره آن بر اساس استانداردهاي روز در نزد صندوق بازنشستگي 
كشوري وجود ندارد، سهام اين شركت را در اختيار نهادهايي قرار دهند 
كه به صورت تخصصي در حوزه هوانوردي فعاليت دارند. همچنين به نظر 
مي رسد سازمان هواپيمايي كشوري كه مسئول نظارت بر استانداردها و 
عملكرد ايرالين هاي كشور است، فكري اساسي براي اجراي استانداردهاي 
پروازي در اي��ن ايرالين بكنند تا بيش از اين ش��اهد به خطر افتادن جان 

مسافران توسط يك مجموعه بنگاهدار نباشيم.

گزارش »جوان« از ضرورت تصويب طرح ماليات بر عايدي مسكن

آزمون مجلس در مبارزه با سوداگري سرمايه در ملك

نماينده تام االختيار بني�اد در آزادراه تهران - 
شمال گفت: عمليات حفاري در تونل شرقي البرز 
به پايان رس�يد و پيش بيني مي كنيم با تكميل 
الينينگ، اين تونل تا پايان س�ال آماده شود. 
مراس��م پايان عمليات حفاري تونل شرقي البرز 
ديروز در آزادراه تهران - ش��مال با حضور وزير راه 
و شهرسازي، رئيس بنياد مستضعفان، جمعي از 

معاونان وزير راه و شهرسازي و بنياد برگزار شد. 
در اين مراس��م، نماينده تام االختي��ار بنياد در 
آزادراه تهران - ش��مال اظهار داشت: تونل البرز 
به طول 6 هزار و 400 متر شامل سه رشته تونل 
يعني تونل رفت، تونل برگشت و تونل دسترسي 
اس��ت. خواجه دلويي افزود: در ه��ر 600 متر از 
مسير تونل، دستك ارتباط بين تونل هاي اصلي و 
تونل هاي دسترسي وجود دارد و قطر تونل اصلي 
13 متر است. نماينده تام االختيار بنياد در آزادراه 
تهران - شمال افزود: عرض تمام شده تونل 10 
متر و ارتفاع تمام شده در تاج 9/2 است؛ اين تونل 
بعد از منطقه يك كه مسير را 60 كيلومتر كوتاه تر 

مي كند، مس��ير آزادراه را 6 كيلومت��ر كوتاه تر و 
مناطق صعب العبور را ح��ذف مي كند. نماينده 
تام االختيار بني��اد در آزادراه تهران - ش��مال با 
بيان اينكه سنسورهاي حساسيت گاز، شير آب، 
بادسنج و ديگر مصاديق ايمني در اين تونل مورد 
توجه بوده است، گفت: با همكاري مشاوران ايراني 
و ايتاليايي، اتصال دو طرف تونل شرقي البرز به 

خوبي انجام شد. 
وي اظهار داش��ت: اين تون��ل طوالني ترين تونل 
جاده اي كشور محسوب مي شود و دو جبهه شمالي 
و جنوبي البرز را به يكديگر متصل مي كند. در ادامه 
اين مراس��م، همچنين رئيس بنياد مستضعفان 
اظهار داشت: توان واقعي مهندسي كشور در آزادراه 
تهران - شمال نمود واقعي خود را نشان مي دهد. 

محمد س��عيدي كيا با بيان اينكه آزادراه تهران - 
شمال دانشگاهي عملياتي و اجرايي براي راه سازي 
اس��ت، گفت: س��رعت و دقت كار و ب��ه كارگيري 
تكنولوژي روز در اين آزادراه از مزاياي آن اس��ت و 

نشان از دانش فني باال دارد.

ناي�ب رئيس اتحاديه كش�وري فروش�گاه هاي 
زنجي�ره اي كنترل اصالت، اقالم س�المت محور 
واردات�ي را موضوع�ي ض�روري دانس�ت و 
از امض�اي تفاهمنام�ه آموزش�ي ب�ا دانش�گاه 
عل�وم پزش�كي ته�ران در زمين�ه كنت�رل 
اصالت اقالم س�المت محور واردات�ي خبر داد. 
منصور عال��ي پ��ور در همايش ش��ناخت راه هاي 
كنترل اصالت اقالم سالمت محور وارداتي با اشاره 
راه اندازي 3211 ش��عبه در سراس��ر كشور و نقش 
8 درص��دي فروش��گاه هاي زنجي��ره اي در توزيع 
كاال افزود: فروش��گاه هاي زنجيره اي در حوزه هاي 
آموزش��ي و پژوهش��ي نيز به منظور ارتقاي سطح 
اطالعات، دانش و مهارت مديران و سرپرستان شعب 
اقدام و ب��ا مراكز علمي و دانش��گاه ها در اين زمينه 
همكاري هاي مؤثري انجام داده است. وي با اشاره به 
امضای تفاهمنامه آموزشي با دانشگاه علوم پزشكي 
تهران در زمينه كنترل اصالت اقالم سالمت محور 
وارداتي گفت: اين تفاهمنامه در زمينه مواد غذايي، 

آرايشي، بهداشتي و دارويي امضا شده است. 

منا جابري، مدير نظارت برمواد غذايي، آشاميدني، 
آرايشي و بهداش��تي معاونت غذا و دارو با اشاره به 
اينكه برچس��ب اصالت كاال ابزاري ب��راي كنترل 
اصال��ت فرآورده ه��ا اس��ت، افزود: اين برچس��ب 
روي هم��ه كااله��اي وارداتي نصب شده اس��ت 
ك��ه مصرف كننده ه��ا مي توانند ه��م اصالت كاال 
را در خص��وص قانون��ي ي��ا وارداتي ب��ودن و هم 
در خص��وص كيفيت غي��ر اس��تاندارد و وضعيت 
تاريخ انقضا بررس��ي كنند. وي با بيان اينكه فقط 
7 درصد مصرف كننده ها از اين برچسب استفاده 
مي كنند، ادام��ه داد: روي اين برچس��ب يك كد 
16 رقمي وجود دارد كه م��ردم مي توانند آن را به 
سامانه پيامكي 20008822 ارسال و آن را كنترل 
كنند. جابري با اشاره به اينكه خريد كردن از يك 
فروش��گاه معتبر دليل بر اصال��ت 100 درصدي 
كاال نيس��ت و مردم بايد اين برچس��ب را كنترل 
كنند، افزود: با توجه به ارتباط مس��تقيم كاالهاي 
خوراكي با س��المت جامعه فرهنگ س��ازي براي 

استفاده از اين برچسب بسيار ضروري است.

كنترل اصالت اقالم وارداتي با استفاده ازبرچسب كاال تكميل تونل البرز در آزادراه تهران - شمال تا پايان سال
   خبر

هادی  غالمحسينی
   گزارش یک

 آخوندي را هم از تونل 
به وزارت اقتصاد بفرستيد! 

بي تدبيري و كم كاري در بدنه مديريتي دولت در حوزه اقتصاد غير قابل 
كتمان است. اگر چنين نبود شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه ايجاد 
نمي شد كه در آن وظايف بانك مركزي در دخالت بازار ارز به وي تحكم 
شود يا مقابله با احتكار دستور العمل شود يا سبدهاي حمايتي همچنان 

در جلسه سران سه قوه چكش كاري شود. 
عالوه بر اين به نظر مي آيد رخوت كابينه اقتص��ادي و نبود افراد مورد 
اعتماد رئيس جمهور به حدي مشهود است كه صادقي نماينده مجلس 
از جابه جايي ش��ريعتمداري از يك وزارتخانه به وزارتخانه ديگر داده و 
گفته كه او از وزارتخانه اي كه سال ها بر مسند آن نشسته قرار است بر 

مسند وزارتخانه اي ديگر بنشيند! 
 س��ؤال اساس��ي اين اس��ت كه اكنون كه جهان همراهي قبل��ي را با 
تحريم هاي يكجانبه امريكايي ندارد و مي توان مشكالت را در داخل با 
شرايط بهتري رفع و رجوع كرد، اگر مردان اقتصادي از صندلي و محيط 
كار خود خسته شده اند و آن را تكراري مي بينند؛ چرا بايد مردم تاوان 
مديريت هاي رفاقتي را بپردازند و تجارب جديد مردان خسته كابينه را 
به جان بخرند. بايد قبول كرد كه در هيئت حاكمه اقتصادي اين دولت 
افرادي خسته و بي تمايل به سمت هاي تكراري ) كه هريك حداقل دو 
دره بر روي صندلي وزارت نشس��ته اند( قرار گرفته كه قادر به تمركز و 

ارائه راه حل روي حيطه مديريتي خود نيستند. 
 در مثالي ديگر نگاهي به مطلب و اظهار نظرهاي چند ماهه اخير دكتر 
آخوندي وزير راه و شهرس��ازي به خوبي مي توان چنين استنباط كرد 
كه جذابيت تونل، راه و شهر سازي براي شخص وزير فعلي از بين رفته و 

ديگر تمايلي به مراودات با سازمان نظام مهندسي ندارد. 
 از اين رو همواره سعي كرده تا در قالب نگاهي كالن و در حكم مشاور 
ارش��د اقتصادي رئيس جمهوري به اظهارات غير مرتبط با حوزه خود 
پرداخته و از خ��ود نظريه هاي اقتصادي در ح��وزه پولي، مالي و كالن 
متصاعد كند و ب��ر قبر » ماركس« لگد پراكن��ي و تأكيد كند كه »من 
آنم كه فون هايك و فريدمن بود پهلوان «! در حالي كه بنا بر متون ادبي 

ايراني ها » دو صد گفته چو نيم كردار نيست!«                 
محض ياد آوري رئيس جمهوري محترم اگر رسانه هاي همسو و منتقد 
متقاضي تغيير كابينه بودند، قطعاً منظورشان جابه جايي سمت هايي 
كه صاحبانشان از آنها خسته شده اند، نبوده ! بلكه منظور دميدن خون 
تازه به بيماري است كه بايد را در لحظه دشوار كنوني داراي واكنش بهتر 

و سريع تري داشته باشد. 
 به عبارت بهتر وقتي كرباسيان از كابينه حذف شد، مردم اميدوار بودند 
كه كابينه خود را براي ش��رايط جنگي آماده مي كند و كابينه از افراد 
ويتريني تسويه و نيروهاي تازه نفس به ميدان مي آيند وگرنه اگر قرار 
است شريعتمداري با آن سناريوي استعفاي عجيب و غريب به وزارت 
كار برود، بهتر است آخوندي هم كه از بازديد سوراخ شدن تونل آزاد راه 
تهران – ش��مال آمده به وزارت اقتصاد و دارايي ب��رود و در آنجا ال اقل 
نظريه هاي خود را رسانه اي كند كه تناسبي حداقلي در اين باره دارد ! 

 نوبخت: بابت نوسانات قيمت ها 
از مردم عذر مي خواهيم

رئي�س س�ازمان برنام�ه و بودج�ه ضم�ن عذرخواه�ي از مردم 
و توليدكنن�دگان باب�ت نوس�ان قيمت ه�ا گف�ت: م�ا باب�ت 
نوس�انات قيم�ت در م�دت اخي�ر ش�رمنده م�ردم هس�تيم. 
 محمدباقر نوبخت اظهار داش��ت: با توجه به مشكالتي كه وجود دارد، 
امروز توانايي آن را داريم تا از اعتبارات ريالي تأمين  ش��ده براي ايجاد 
اش��تغال و توليد اس��تفاده كنيم. وي افزود: به  منظور ارائه تسهيالت 
ارزان قيمت ب��راي واحدهاي تولي��دي كه در حال فعاليت هس��تند، 
پيش بيني الزم ص��ورت گرفته ت��ا بتوانيم مواد اوليه آنه��ا را از طريق 
تسهيالت و وجوه اداره شده تأمين كنيم. رئيس سازمان برنامه  و بودجه 
كشور خاطرنشان كرد: با موافقت شوراي هماهنگي و سران سه قوه براي 
برخي واحدهايي كه فعال هستند، ولي نوسانات ارزي و افزايش هزينه 
توليد سبب ايجاد مشكل براي آنها شده، عالوه بر اعتبارات فعلي، معادل 

يك ميليارد دالر اختصاص داده ايم. 
نوبخت يادآور ش��د: از توليدكنندگان بابت ش��وكي كه به بازار وارد شد 
و براي برخي واحدها ايجاد مش��كل ك��رد، عذرخواهي مي كنيم و تالش 
خواهيم كرد تا به سرعت مشكالت برطرف شود. وي با اشاره به اينكه كشور 
ظرفيت هاي زيادي دارد كه شهرك صنعتي كاسپين در قزوين يك نمونه 
از آن است، گفت: اين ظرفيت ها بيانگر توانمندي ايران در توليد و صنعت 
اس��ت. معاون رئيس جمهور ادامه داد: با توجه به مشكالت ايجادشده در 
كشور خوشبختانه فرصت براي سرمايه گذاري خارجي مهيا شده است و 
ما نيز حمايت مي كنيم. وي تأكيد كرد: حضور سرمايه گذار فرانسوي در 

قزوين مصداق شرايط خوب كشور براي خارجي هاست. 
........................................................................................................................

سياست هاي مقابله با احتكار تصويب شد
سياست هاي الزم براي هماهنگي در عرضه كاال و مقابله با احتكار 
در جلس�ه ديروز ش�وراي عالي هماهنگي اقتصادي تصويب شد. 
به گزارش »ج��وان«، در جلس��ه روز ش��نبه )14مهر( ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي كه با حضور سران قواي مقننه و قضائيه و به رياست 
حجت االسالم حس��ن روحاني رئيس جمهور برگزار شد، پيشنهادهاي 
دس��تگاه هاي اجرايي و قضايي براي اطمينان از عرضه مناسب كاالها 
و هماهنگي در مقابله با احتكار و اختفا به نحوي كه موجب ش��فافيت، 
تس��ريع و تس��هيل بيش��تر در فرايند تأمين و توزيع كاال و همچنين 
دسترس��ي مناس��ب مردم به كاالهاي مورد نيازشان ش��ود؛ بررسي و 
سياست هاي اجرايي و طرح تقس��يم كار و هماهنگي نهادهاي ذيربط 
تصويب شد. همچنين پيشنهاد س��ازمان برنامه و بودجه در خصوص 
تأمين و تخصيص بسته معيشتي ويژه دولت براي حمايت از خانواده هاي 
كم درآمد نيز در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورد بحث و 
تصميم گيري قرار گرفت و مقرر ش��د با تصويب ط��رح عملياتي آن در 

جلسات آينده دولت طرح به اجرا گذارده شود.


