
رئی�س س�ازمان برنام�ه و بودجه گف�ت: 6/9 
میلی�ون حقوق بگیر مش�مول دریافت بس�ته 
جبرانی خواهند بود، در عین حال بعد از س�فر 
رئیس جمهور بس�ته معیش�تی دیگری برای 
حمایت از مردم تهیه  و عملیاتی خواهد ش�د. 
همزمان با نوسانات شديد نرخ ارز، پيامدهاي اين 
اتفاق در حوزه اقتصاد بيش از پيش خود را نمايان 
مي كند. يك��ي از مهم ترين پيامده��اي اين اتفاق 
كاهش ش��ديد قدرت خريد طبق��ه كارگر جامعه  
اس��ت. طبقه اي كه ميزان حقوق و دستمزد آن بر 
پايه تورم سال گذشته پرداخت مي شود، اما جهش 
شديد قيمت ها به واسطه نوسانات ارزي، عماًل اين 

دستمزد را به مبلغي ناچيز تبديل كرده است. 
از همين روست كه نمايندگان كارگري اين روزها 
تالش زيادي را به كار بس��ته اند تا بتوانند س��اير 
شركاي اجتماعي را نس��بت به افزايش دستمزد 

كارگران اقناع كنند. 
پيشنهاد بازنگري دستمزد كارگران براي اولين بار 
سه ماه قبل مطرح شد؛ همان زمان كه بسياري از 
بازارهاي داخلي از خودرو و مسكن گرفته تا دالر و 
طال تحت تأثير نوسان نرخ ارز باال و پايين مي رفت 
و متعاقب آن اين نوس��انات شديد، بر قيمت اقالم 
خوراكي و ضروري خانوارها نيز تأثير مس��تقيمي 
گذاش��ت. اين نوس��انات تا جايي پي��ش رفت كه 

نفس معيشت خانوارهاي كارگري به شماره افتاد. 
اعضاي كارگروه مزد ش��وراي عالي كار، از افزايش 
هزينه معيش��ت ماهانه كارگ��ران از ۲ ميليون و 
۶۷۰ هزار تومان اس��فند ۹۶ به ۳ ميليون و ۴۵۰ 
هزار تومان در شهريورماه ۹۷ خبر دادند و گفتند 
كه طبق محاس��بات، هزينه اقالم خوراكي س��بد 
معيش��ت كارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم 
شهريورماه، نسبت به اسفند ۹۶ به ميزان ۳۱درصد 
افزايش پيدا كرده بود. اين اظهارات به معناي آن 
بود كه هزينه اقالم خوراكي سبد معيشت حدود 
۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و كل هزينه سبد معيشت 
جامعه كارگري نيز در اين بازه زماني ش��ش ماهه 
حدود ۸۰۰ هزار تومان افزايش داشته است.  پس 
از اي��ن افزايش ها بود كه نماين��دگان كارگري به 
دنبال ش��رايط حاكم بر اقتصاد در نامه اي به دبير 
شوراي عالي كار )معاون روابط كار وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي( بررسي راهكارهاي بهبود وضع 
معيشت كارگران را مورد تأكيد قرار دادند.  اين نامه 
البته بي پاسخ نماند و به تشكيل نخستين جلسه 
بازنگري دستمزد در اولين روزهاي مرداد ماه منجر 
شد و استقبال نمايندگان كارفرمايي و كارگري از 
آن را به دنبال داش��ت. در اين جلسه مقرر شد تا 
كارگروه هايي براي راهبري موضوع بازنگري مزد 
تعيين ش��ود و گفت وگوها تا حصول نتيجه ادامه 

داشته باشد؛ همچنين پيش��نهاداتي در خصوص 
كمك ه��ا و حمايت هايي كه در چنين ش��رايطي 
مي توان براي كارگران در نظر گرفت، مطرح شد.  
برگزاري نشست هاي ش��وراي عالي كار و بررسي 
راهكارهاي تقويت معيش��ت خانوارهاي كارگري 
و اتفاق نظر همه گروه ها براي ترميم مزد كارگران 
در ش��رايطي در حال پيش رفتن ب��ود كه ناگهان 
طرح اس��تيضاح علي ربيعي، وزير س��ابق تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و رئيس شوراي عالي كار وقت 
كليد خورد. ب��ا رفتن علي ربيع��ي از وزارت كار و 
تعيين نش��دن وزير جديد توسط دولت، برگزاري 
نشس��ت هاي كميته دستمزد ش��وراي عالي كار 
هم متوقف ش��د و گفته مي ش��ود كه سرپرس��ت 
جدي��د وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي هم 
كه پس از به دس��ت گرفتن ام��ور تمايل چنداني 
به تشكيل جلس��ات مذكور در ش��وراي عالي كار 
ندارد. اين روند بي تفاوتي سرپرس��ت وزارت كار  
به تعيين تكلي��ف افزايش دس��تمزد كارگران در 
حال��ي ادامه پيدا ك��رده كه حاال پس از گذش��ت 
بيش از دو ماه از بالتكليفي كارگران، روز گذشته 
نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار، در نامه اي 
به انوشيروان محس��ني بندپي ، سرپرست وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به فش��ار مضاعف بر 
خانوارهاي كارگري و كاهش قدرت خريد كارگران 

به دليل ش��رايط اقتصادي پيش آمده  و بار ديگر 
برلزوم تش��كيل نشس��ت فوق العاده شوراي عالي 

كار تأكيد كردند. 
  وعده جدید نوبخت

اما در حالي كه وضعيت افزايش دستمزد كارگران 
همچنان بال تكليف مانده و وعده هاي دولت براي 
ارائه سبد حمايتي به اقشار آسيب پذير نيز همچنان 
روي كاغذ مانده، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه روز گذش��ته باز از برنامه اي جديد 
براي جبران معيشت مردم سخن گفته است. وي 
در حاشيه جلسه اشتغال گسترده درباره دو بسته 
معيشتي حمايت از مردم افزود: اين دو بسته بعد 
از سفر رئيس جمهور بررس��ي مي شود و هر وقت 
به تصويب نهايي برس��د، اجرا خواهد ش��د و يكي 
از اين بسته ها بس��ته جبراني براي حقوق بگيران 

است. 
 برنامه ای برای کارکنان دولت نداریم

نوبخت افزود: اگر قرار باشد افزايش حقوقي براي 
كاركنان دولت داشته باشيم حتماً در قانون بودجه 
سال آينده است و اطالع رس��اني مي شود، اما قرار 
ش��د به ۶ ميليون و ۹۰۰ هزار حقوق بگير بس��ته 

جبراني داده شود. 
 وي درباره برنامه هاي ش��غلي دولت گفت: برنامه 
اش��تغال دولت به دو صورت كه مرحله اول حفظ 
اشتغال موجود با ارائه يك ميليارد دالر از صندوق 
توسعه ملي به واحدهاي توليدي انجام خواهد شد 
و در مرحل��ه دوم ۶۵ ه��زار و ۳۰۰ ميليارد تومان 
براي ايجاد فرصت هاي ش��غلي جديد اختصاص 

خواهد يافت. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در جلسه 
اش��تغال كه برگزار شد رؤساي س��ازمان برنامه و 
بودجه  اس��تان ها حضور پيدا كردند تا گزارشات 
خود را در مورد ايجاد اشتغال و واگذاري طرح هاي 
عمراني ب��ه بخش خصوصي ارائ��ه دهند. نوبخت 
درباره يارانه پرداختي گفت: همه افرادي كه قباًل 
براي دريافت يارانه ثبت نام كرده بودند، يارانه خود 
را دريافت مي كنند و تا االن شش مرحله پرداخت 
يارانه در موعد مقرر به افرادي كه استحقاق دريافت 

يارانه داشته اند، انجام شده است. 
  وعده هاي کوتاه مدت

اين گفته هاي نوبخت در حاليست كه دولتمردان 
بارها از وضعيت نامناسب اقتصادي دولت سخن به 
ميان آورده اند و براي كاهش هزينه ها مي كوشند 
كمك هاي دولتي را به اقشار آسيب پذير كه تحت 
پوشش كميته امداد يا سازمان بهزيستي هستند، 
محدود كنند. ش��ايد از همين روس��ت كه وزارت 
رفاه در دوره سرپرست جديد خود تمايل چنداني 
به شركت در جلسات بازنگري دس��تمزد ندارند. 
بنابراين معلوم نيست كه اين اظهارات نوبخت چه 

زمانی و با چه كيفيتی عملياتی خواهد شد. 
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2 بسته حمایت معیشتی از مردم 

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرین  قیمت نام شرکت 

21550بانك انصار
1009فرآورده هاي نسوزآذر

2562210نيروكلر
146669آلومينيوم ايران 

2908136پارس سرام 
158474تامين سرمايه اميد

3020136شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
3389145گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

3017125سرماآفرين 
2696110 پگاه آذربايجان غربي 

4384166موتورسازان تراكتورسازي ايران 
113743فرآورده هاي نسوزآذر

490681780قندشيرين خراسان 
97821سايپاآذين 

194637ايركاپارتصنعت
7889149صنايع جوشكاب يزد

7276134داروسازي اسوه 
134124لبنيات پاك 

233634محورسازان ايران خودرو
236633گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5798سرمايه گذاري البرز)هلدينگ (
184221حفاري شمال

26609277البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
5675سرمايه گذاري سايپا

10899سرمايه گذاري بوعلي 
6705زامياد

250917ملي صنايع مس ايران  
450330كربن ايران 

165810صنايع شيميايي فارس 
244614ايران خودرو

518125كيميدارو
227110سراميك هاي صنعتي اردكان 

290111پتروشيمي شازند
443216پااليش نفت اصفهان

9363گروه بهمن 
758723پااليش نفت تبريز

2943879خدمات انفورماتيك 
8212فنرسازي زر

32898مهندسي نصيرماشين 
31037شيشه وگاز
740016نفت پارس 

21694كشاورزي ودامپروي مگسال 
5961توسعه معادن وفلزات 
32444كشت وصنعت پياذر

1208914افست 
8741كمك فنرايندامين 

2251825سيمان قائن 
1386015نفت سپاهان

44584همكاران سيستم
74816پااليش نفت بندرعباس

54524قندلرستان 
54944شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

30242درخشان تهران 
20131بيمه دانا

21901معدني وصنعتي چادرملو
77123فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

164162داروسازي سينا
135661سپنتا

150661گلوكوزان 
18250بانك خاورميانه

9290بانك پارسيان 
14510گروه دارويي بركت
6220بانك صادرات ايران

6350بانكتجارت
76050البرزدارو

50680داروسازي جابرابن حيان 
35220گروه دارويي سبحان

45770سرمايه گذاري دارويي تامين
26070تجارت الكترونيك پارسيان

34400داروسازي اكسير
37110فوالدخراسان

8490 گروه صنايع بهشهرايران 
10770سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

80340شهد
25520قندنيشابور

25570حمل ونقل بين المللي خليج فارس
24260حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

15640سرمايه گذاري اعتبارايران
13070بيمه پارسيان

6140ايران خودروديزل 
19180كارخانجات توليدي شهيدقندي

80620پارس خزر
13270كاشي سعدي 

12610ليزينگ صنعت ومعدن 
24090پارس مينو

47700پتروشيمي مبين
13840نيرومحركه 

29010پارس الكتريك 
7080سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175100به پرداخت ملت
7620صنايع ريخته گري ايران 

7340سرمايه گذاري بهمن 
15310سامان گستراصفهان 

41330سرمايه گذاري شفادارو
14530سيمان هگمتان 

8620سيمان شمال 
7180سايپا

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
18280سيمان كرمان 

11970سرمايه گذاري نيرو
11300سرمايه گذاري سپه 

10330سيمان شاهرود
25990تراكتورسازي ايران 

15440توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
21920سرمايه گذاري پارس توشه 

9480بانك سينا
1-9729نفت بهران 

1-6637صنايع خاك چيني ايران 
2-13167 داروسازي زهراوي 

2-9903كنترل خوردگي تكين كو
1-4877صنعتي آما

1-4138بهنوش ايران 
1-4087پشم شيشه ايران 

3-12026دارويي رازك 
1-3857قندمرودشت 

2-7233نوردوقطعات فوالدي 
4-12666گروه صنعتي پاكشو

2-5208توليدمواداوليه داروپخش 
1-2126گسترش نفت وگازپارسيان

1-2011سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
1-1898بيمه ملت

1-1837دارويي لقمان 
1-1797عمران وتوسعه فارس 

2-3575پتروشيمي فارابي 
3-5245فوالدخوزستان

1-1725قطعات اتومبيل ايران 
2-3122فروسيليس ايران 
1-1542حمل ونقل توكا
2-3013لنت ترمزايران 

1-1496س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
3-4223الكتريك خودروشرق 
1-1292گروه صنعتي سپاهان 

1-1267چرخشگر
1-1262لبنيات كالبر
6-7378نفت پارس 

2-2332گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
1-1118بيمه ما

1-1091سايپاشيشه 
3-3114س.صنايع شيميايي ايران
1-975سيمان فارس وخوزستان

1-948بيمه البرز
2-1882سرمايه گذاري آتيه دماوند

1-932بانك ملت
2-1844صنايع كاشي وسراميك سينا

2-1766صنايع كاغذسازي كاوه 
2-1693لعابيران 

3-2520گروه صنعتي بارز
2-1586سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

12-9493قنداصفهان 
3-2364سيمانخوزستان

18-13958معدني امالح ايران 
7-5360پتروشيمي فجر

مرتضي مصطفوي

نوبخت: 6/9 میلیون  نفر حقوق بگیر بسته جبرانی معیشت دریافت می کنند

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

پیشنهاد به دولت براي تخصیص ارز ویژه 
الستیك    ناوگان سنگین

مع�اون س�ازمان راه�داري و حمل ونق�ل ج�اده اي گف�ت: 
در مكاتب�ه ب�ا مع�اون اول رئیس جمه�ور، مق�رر ش�د ارز 
الس�تیك ب�ا اولوی�ت وی�ژه تخصی�ص یاب�د و از طری�ق 
تولی�د داخل�ي و واردات الس�تیك هاي موردنی�از، مش�كل 
کمب�ود الس�تیك ن�اوگان س�نگین ج�اده اي برط�رف ش�ود. 
 به گزارش فارس داريوش اماني  اظهار داش��ت: رس��يدگي به مسائل و 
مشكالت و مطالبات رانندگان حمل ونقل جاده اي از دغدغه هاي اصلي 
مسئوالن ذيربط حوزه حمل ونقل جاده اي بوده و تا حصول نتيجه نهايي 
پيگيري  الزم انجام مي ش��ود.  اماني ادامه داد: همزمان با آغاز اعتراض 
رانندگان در تاريخ اول خردادماه سال جاري، جلسات زيادي با حضور 
نمايندگان اصناف و تشكل هاي صنفي بخش حمل ونقل جاده اي برگزار 
ش��د و بعضي از مطالبات به طور جدي از طرف دولت و مجلس شوراي 
اسالمي و ساير دستگاه هاي اجرايي بررسي شد و در دست اقدام است. 
وي افزود: بخشي از مسائل و مشكالت از جمله برخورد با شركت هاي 
متخلف حمل ونقلي، كميس��يون هاي اضافي ش��ركت هاي متخلف، 
اطالع رساني به رانندگان در مورد ميزان كرايه دريافتي، بازگشت بيمه 
تأمين اجتماعي ب��ه روال قبلي و راه اندازي بيم��ه تكميلي رانندگان، 
به صورت فوري رسيدگي و با فوريت حل وفصل شد.  اماني اضافه كرد: 
بخشي از مسائل و مش��كالت نياز به زمان بيشتري داشت كه از طريق 
مطالعات كارشناسي بررسي شد و بخشي از مطالبات هم از جمله سخت 
و زيان آور شدن ش��غل رانندگي نياز به تدوين قانون از سوي مجلس 
شوراي اسالمي دارد يا بازنگري در دستورالعمل و قوانين و مقررات كه 
در دست بررسي و پيگيري است.  معاون حمل ونقل سازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي، يكي از خواسته هاي رانندگان را محاسبه نرخ كرايه 
بر اساس تن بر كيلومتر اعالم كرد و افزود: با همراهي نمايندگان اصناف 
و تشكل هاي صنفي، پس از برگزاري جلس��ات متعدد سرانجام طرح 
پيشنهادي به شوراي عالي ترابري كشور ارسال شد كه در صورت اخذ 
مصوبه قانوني در كميسيون مربوطه، اميدواريم ظرف يك يا دو ماه آينده 
عملياتي شود.  اماني در مورد تأمين الستيك و قطعات و اقالم مصرفي 
موردنياز رانندگان اظهار داش��ت: با توجه به اينكه ماهانه حدود ۱۰۰ 
هزار حلقه الستيك موردنياز رانندگان است، در دو ماهه گذشته، تعداد 
۱۰۰ هزار حلقه الستيك توزيع شد و در حال حاضر كمبود ۱۰۰ هزار 
حلقه الستيك وجود دارد كه طي جلسات برگزار شده و مكاتبه با معاون 
اول رئيس جمهور، مقرر شد ارز الستيك با اولويت ويژه تخصيص پيدا 
كند و از طريق توليد داخلي و همچنين واردات الستيك هاي موردنياز، 
اين مشكل برطرف شود.  اماني از تصميم دولت براي ترخيص الستيك 
موردنياز ش��بكه حمل ونقل جاده اي و درون ش��هري كشور از سرعت 

گرفتن روند ترخيص و تأمين تاير موردنياز كاميون داران خبر داد. 
وي تصريح كرد: طبق دس��تور مع��اون اول رئيس جمهور مقرر ش��د 
الستيك هاي موجود در انبار گمركات و سازمان اموال تمليكي هر چه 
زودتر ميان رانندگان توزيع ش��ود  و تصميم جديدي كه اخيراً توسط 
هيئت وزيران براي تعيين تعرفه واردات اين گروه محصول از تاير گرفته 
است كه مقرر شد چهار رديف از تعرفه واردات تاير مربوط به تايرهاي 

راديال باري- اتوبوسي از ۲۶ درصد به ۵ درصد كاهش يابد. 

تشدید كمبود نفت در آسیا تا سال آینده
یك�ي از مدی�ران ارش�د گ�روه ان�رژي فرانس�وي توت�ال 
پیش بین�ي ک�رد کمب�ود نف�ت آس�یا از 2۷ میلیون بش�كه در 
روز فعلي ب�ه ۳۵ میلی�ون بش�كه در روز تا س�ال 2۰2۵ افزایش 
خواه�د یاف�ت ک�ه ح�دود ۳۰ درص�د رش�د را نش�ان مي دهد. 
به گ��زارش رويترز، توماس ويم��ل، رئيس معامالت و حم��ل توتال با 
بيان مطلب مذكور گفت: همزم��ان واردات اروپا به ميزان ۱۰ ميليون 
بشكه در روز كاهش خواهد يافت، در حالي كه صادرات از شمال امريكا 
و خاورميانه افزاي��ش پيدا مي كن��د.  ويمل در كنفرانس نفت آس��يا 
اقيانوسيه )APPEC( گفت: امريكا نفت ش��يل را صادر خواهد كرد، 
اما پااليشگاه هاي امريكايي به واردات گريدهاي مديوم و سنگين ترش 
ادامه مي دهند.  اين مدير توتال خاطر نشان كرد تغييرات رگوالتوري 
مانند مقررات جديد IMO كه در سال ۲۰۲۰ اجرايي مي شود و ميزان 
سولفور در سوخت كشتي را محدود مي كند، عامل ديگري براي رشد و 

تغيير در جريان تجارت خواهد بود. 

2 مجوز تحريمي كه وزارت نفت آن را امضا كرد
ماجرا بسیار س�اده تر از آني اس�ت که مي توان 
تصور ک�رد؛ هم�ه هیاهوهاي تبلیغات�ي و »زرد 
بازي« ه�اي رس�انه اي وزارت نف�ت را کن�ار 
بگذاری�د؛ چراک�ه اص�ل موضوع چی�ز دیگري 
است. جمهوري اس�امي ایران دو مجوز مهم را 
به اوپك و تولیدکنندگان نفت جهان داده است 
که نتیجه آن، سهولت در تحریم نفت ایران است. 
اش��تباه بزرگي كه در اجالس ۱۷۴ وي��ن رخ داد و 
سطح پايبندي كش��ورها به س��هميه هاي توليد را 
از »كش��ورها« به »اوپك« تس��ري داد و با اشتباه 
بزرگتري ك��ه در بيانيه الجزاير آمد، تكميل ش��د. 
اين دو اشتباه دو مجوز هس��تند، مجوز نخست آن 
اس��ت كه ايران براي جايگزيني نفت خود رضايت 
داده و دومين مجوز هم مربوط به بندي است كه به 
كشورهاي توليدكننده نفت اين اجازه را داده است 
تا در صورت كاهش عرضه نفت ايران، با مش��تريان 
كشورمان وارد مذاكره شوند و سهم ايران را غصب 
كنند.  مجموع اين دو مجوزي كه ايران به كشورهايي 
مثل روسيه، عربستان، كويت و... داده است به قدري 
عجيب و ش��گفت انگيز اس��ت كه وزارت نفت براي 
پنهان كردنش، دست به فرافكني و فريبكاري زده 
است. وزارت نفت به دس��ت خودش همه چيز را به 
عربستان واگذار كرد و زير بيانيه هايي را امضا كرد كه 
شرايط را براي كاهش سهم ايران در بازار نفت مهيا 
كرد.  رضايتي كه وزارت نفت از نشست وين و الجزاير 
سر مي دهد، رضايتي از سر كم فهمي افرادي است 
كه مغلوب قدرت رسانه اي اين وزارتخانه شده اند، اما 
كيست كه نداند در پس اين رضايت، چه اضطراب 
بزرگي نهفته است. انتقادهاي پي در پي وزير نفت 

و مس��ئوالن اين وزارتخانه از وزير نفت عربستان و 
سياست هاي اين كشور و ايضاً روسيه، با خونسردي 
طرف هاي مقابل مواجه شد تا در يك برنامه دقيق، 
ايران را در تنگنايي قرار دهند كه حاال دردسر س��از 
شده است.  روسيه و عربستان براي جايگزين كردن 
نفت خود به  جاي ايران، صبر كردند و وارد بازي هاي 
رواني و خواسته هاي عجيب دونالد ترامپ نشدند، 
زيرا هرگونه ت��ن دادن به خواس��ته رئيس جمهور 
امريكا، به ضرر خودش��ان تمام مي ش��د. ترامپ از 
كش��ورهاي توليدكننده نفت و اوپك يك خواسته 
مهم اما با دو هدف دارد: افزايش توليد براي كاهش 

سهم ايران در بازار و ديگري كاهش قيمت نفت. 

روس��يه به كنار، ام��ا عربس��تان به عن��وان متحد 
اس��تراتژيك امريكا خ��ود در وضعي��ت اقتصادي 
بغرنجي به سر مي برد و براي برطرف كردن كسري 
بودجه و كسري تراز تجاري خود نيازمند پول نفت 
اس��ت؛ هرگونه كاهش درآمدهاي نفتي اين كشور 
برنامه هاي اقتصادي اين كشور و معادالت منطقه اي 
به ويژه در يمن را تحت الش��عاع خود قرار مي دهد 
پس صبر كرد و حتي به صورت آرام و زيرپوس��تي 

درخواست ترامپ را نيز رد كرد. 
اما حاال با زيركي، رضايت ايران را براي افزايش توليد 
ساير كش��ورها كسب كرده اس��ت و قطعاً ايران هم 
نمي تواند امضاي خود را در پاي بيانيه وين و الجزاير 

نادي��ده بگيرد. عربس��تان كه در فصل تابس��تان با 
افزايش ۵۰۰ هزار بشكه اي مصرف داخل خود دست 
و پنجه نرم مي كرد، حاال اين ظرفيت را مي تواند به 
صادرات خود بيفزاي��د و آن را با افزايش قيمتي كه 
از تحريم نفتي ايران حاصل ش��ده است، به فروش 
برساند.  گفته مي ش��ود عربس��تان، به درخواست 
ترامپ »نه« گفته است، در حالي كه رياض در يك 
برنامه حساب شده قصد دارد در بزنگاهي ترامپ را 
خوش��حال كند كه خود نيز منتفع اصلي آن باشد. 
حاال كه ايران دو مجوز تاريخي به عربس��تان داده 
اس��ت، جاي هيچ گله و انتقادي از اين كشور وجود 
ندارد و بايد ديد وزير نفت باز هم به نامه نگاري هاي 
خود ب��ا رئيس و دبي��ركل اوپك ادام��ه خواهد داد 
يا خي��ر؟ نامه نگاري هايي كه ع��اري از هر فايده اي 
هستند و بيشتر پوششي براي انحراف افكار عمومي 
اس��ت.  نكته مهم ديگر آنكه روند فعلي عرضه نفت 
توسط اوپك و غيراوپك تا پايان سال ۲۰۱۸ يعني 
س��ه ماه ديگر اعتبار دارد و در آذرماه ۹۷ يا همين 
روند ادامه پيدا خواهد كرد يا تصميم ديگري اتخاذ 
مي ش��ود كه نقش ايران براي تأييد ي��ا رد آن مهم 
است. در واقع از آبان ماه كه تحريم هاي نفتي عليه 
ايران آغاز مي شود، نه راه پيش��ي براي وزارت نفت 
باقي مي ماند و نه راه پس��ي.  دو مج��وزي كه ايران 
به عربستان و ساير كش��ورهاي نفتي داد، به زودي 
دامان كشور را خواهد گرفت ولو با هر نوع عمليات 
فريبكارانه اي كه اين وزارتخانه در دس��تور كار قرار 
دهد. ما بازي را به عربستان باختيم و نامه نگاري ها و 
لفاظي ها، دردي از مشكالتي كه از در آينده نزديك 

مشخص مي شود، درمان نمي كند. 

   انرژی

   صنعت

 چه كساني از دولتي ماندن خودروسازان
 نفع مي برند؟

صنعت خودرو در حالي اين روزها با مش��كالت عديده اي مواجه است 
كه دو روز پيش اعضاي كميته تحقي��ق و تفحص از خودرو در مجلس 

تعيين شدند. 
وضعيت قيمت، عملكرد نامناسب خودروسازان، بي ثباتي بازار از جمله 
عللي است كه نمايندگان مجلس را به سمت بررسي دقيق تر وضعيت 
بازار خودرو به ويژه دو خودروساز بزرگ كشانده است. اين در حاليست 
كه به اذعان غالب كارشناسان، ريشه تمامي مشكالت صنعت خودرو 
به نحوه مديريت آن برمي گردد. مديريتي كه با انتصاب يكباره مهندس 
جهرودي توسط وزير صمت و انتخاب هيئت مديره جديد ايران خودرو 

همچنان در انحصار دولت است. 
متأسفانه سايه سنگين دولت بر دو خودروس��از بزرگ كشور، صداي 
حميدرضا فوالدگر، رئيس كميس��يون ويژه توليد ملي مجلس را نيز 
درآورد. فوالدگر چند روز پيش در گفت وگو ب��ا اقتصاد خودرو ضمن 
انتقاد از عملكرد خودروسازان صراحتاً بيان كرد كه چهار عضو از پنج 

عضو هيئت مديره ايران خودرو در اختيار دولت است. 
نه تنها شرايط كنوني صنعت خودرو، بلكه تمامي قواعد و اصول مديريتي 
و اقتصادي بر اين موضوع تأكيد دارد ك��ه حيات هر صنعتي منوط به 
مشاركت فعال بخش خصوصي است. موضوعي كه در صنعت خودرو 

عكس آن به وقوع پيوسته است. 
متأسفانه خصوصي سازي واقعي خودروسازان نه تنها در برنامه دولت 
نيست، بلكه رفتار نهادي همچون شوراي رقابت نيز همسو با دولتي تر 

شدن صنعت خودرو است. 
رسالت ذاتي شوراي رقابت، توس��عه فضاي بخش خصوصي و كاهش 
انحصارگري در اقتصاد اس��ت اين در حاليس��ت كه برخ��ي از لوايح و 

مصوبات اين شورا ضدرقابت است.
به طور مثال مي توان به جلسه ديروز شوراي رقابت اشاره كرد كه قرار 
است در خصوص همين موضوع برگزار شود. بررسي ها نشان مي دهد كه 
مصوبه خاص شوراي رقابت مبني بر نظارت سهامداران بخش خصوصي 

بر مديريت خودروسازان بزرگ كشور مغاير با قانون تجارت است. 
قدر مسلم انتظار از شوراي رقابت و رئيس متبوع آن كه يك اقتصاددان 
است اين مي باشد كه شرايط را براي افزايش سهم بخش خصوصي در 
مديريت خودروسازان مهيا كند. به طور حتم ش��وراي رقابت به طور 
ذاتي بايد با دولتي تر شدن خودروسازان مقابله كند. اينكه چه كساني 
از دولتي تر شدن خودروسازان منفعت مي برند سؤال مهمي است كه 
بايد مورد توجه وزارت صمت و دستگاه هاي نظارتي قرار گيرد.  بايد ديد 
كه شوراي رقابت در جلس��ه خود به رقابتي شدن خودروسازي كمك 
خواهد كرد يا س��هم اندك بخش خصوصي در خودروسازان را نيز به 

چالش خواهد كشيد.

دبیر س�ندیكاي صنایع کنس�رو ایران از افزایش س�ه برابري 
قیمت ه�ر کیلوگ�رم گوجه فرنگ�ي تحویلي ب�ه کارخانجات 
تولی�د رب گوجه فرنگ�ي خب�ر داد و گف�ت: ممنوعی�ت 
صادرات گوجه فرنگي از ابتداي تابس�تان درخواس�ت ش�ده 
بود، ام�ا وزیر صنعت ب�ه تازگي دس�تور آن را داده ک�ه از اوج 
فصل برداش�ت گذش�ته ایم و گوجه فرنگي ها صادر ش�ده اند!

محمد ميررضوي در گفت وگو با ايس��نا، در اين ب��اره اظهار كرد: از 
همان ابتداي فصل برداشت گوجه فرنگي هش��دار داده بوديم كه 
در سال جاري با توجه به كم آبي پيش آمده با كمبود گوجه فرنگي 
روبه رو خواهيم بود و در جلس��ات برگزار ش��ده در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، وزارت جهادكشاورزي و كميسيون صنايع مجلس 
شوراي اس��المي درخواس��ت ممنوعيت صادرات اين محصول را 
ارائه كرديم كه به تازگي، دستور ممنوعيت صادرات گوجه فرنگي 
توسط وزير صنعت، معدن و تجارت صادر شده است.  وي ادامه داد: 
متأسفانه اين تصميم زماني اتخاذ ش��ده كه از اوج فصل برداشت 
گوجه فرنگي گ��ذر كرده ايم و در اواخر فصل برداش��ت قرار داريم.   
وی ادامه داد: از ابتداي تابستان سال جاري اين رقم به ۷۰۰ تومان 
افزايش يافت و در حال حاضر هر كيلوگرم گوجه فرنگي تحويل به 
كارخانه با قيمتي معادل ۲۲۰۰ تومان ب��ه ازاي هر كيلوگرم ارائه 
مي شود.  رضوي با بيان اينكه قيمت قوطي رب گوجه فرنگي چهار تا 

پنج برابر افزايش يافته است و قيمت در  آسان بازشو و در  معمولي 
رب گوجه فرنگي نيز به شدت افزايش پيدا كرده است، اظهار كرد: 
هر مورد در  آسان باز شوي رب قوطي گوجه فرنگي ۲۵۰ تومان بوده 
كه به حدود ۸۰۰ تومان رسيده و قيمت در معمولي از ۲۰۰ تومان 
به ۵۰۰ تومان افزايش يافته است.  دبير سنديكاي صنايع كنسرو 
ايران با بيان اينكه پس از اعالم دولت مبني بر مابه التفاوت نرخ ارز 
۸۰۰۰ توماني نسبت به ارز ۴۲۰۰ توماني توسط واردكنندگان با 
مشكل تأمين مواد اوليه رب گوجه روبه رو شديم، خاطر نشان كرد: 
به همين دليل عده اي كاالي خود را ترخيص نكردند و كارخانجات 

بدون مواد اوليه باقي ماندند. 

دستور آقاي وزير صمت ۳ ماه دير صادر شد!


