
88498433سرويس  اقتصادي4

دوشنبه 19 شهريور  1397 | 29 ذی الحجه 1439 || روزنامه جوان |  شماره  5464

در ابت�داي م�اه    صنعت
جاري با پيگيري 
فعاالن حوزه چاي شريعتمداري، وزير صنعت، 
معدن و تجارت اشتباه خود را درباره ممنوعيت 
صادرات چ�اي ايران�ي پذيرفت و با ارس�ال 
نامه اي به گمرك ممنوعيت را لغو كرد، اما در 
اين نامه شرطي مطرح شده كه به گفته فعاالن 
حوزه چاي معنايی جز سردواندن آنها ندارد. 
در نيمه مردادماه س��ال جاري ب��ود كه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در اقدامي عجيب بدون 

اطالع وزارت جهاد كش��اورزي ص��ادرات پنج 
قلم كاالي كش��اورزي از جمله چاي ايراني را از 
ابتداي شهريور ماه ممنوع كرد. اين اقدام كه از 
نظر كارشناس��ان مغاير با قانون انتزاع و اقدامي 
فراقانوني اس��ت، به ش��دت مورد انتقاد فعاالن 
حوزه توليد و بازار چاي كش��ور ق��رار گرفت. تا 
اينكه پس از حدود يك هفته تالش آنها جواب 
داد و شريعتمداري اش��تباه خود را پذيرفت و با 
ارس��ال نامه اي به گمرك صادرات چاي ايراني 

را لغو كرد. 

ش��رط نامه اين بود؛ »مقرر گرديده است نمونه 
محموله چاي كه تحت عنوان چاي داخلي جهت 
صادرات اظهار مي گردد را به پژوهش��كده چاي 

كشور ارسال نمايند. 
اطالع��ات اظهارنامه ه��اي مربوط ب��ه صورت 
سيستمي به واحد ذيربط در آن وزارتخانه ارجاع 
شده و آن واحد پس از دريافت پاسخ آزمون نمونه 
) كه رأساً از س��وي پژوهشكده چاي كشور براي 
ايشان ارس��ال خواهد گرديد( نس��بت به صدور 
مجوز سيستمي ) از حيث ايراني يا خارجي بودن( 

براي صادرات اقدام خواهند نمود تا ادامه فرآيند 
گمركي مربوط ميسر گردد.« 

جداي از زمان بر بودن بوروكراسي اداري مطرح 
شده در نامه و معطلي محموله هاي صادراتي در 
پش��ت مرزها، موضوعي كه سنگ جديد وزارت 
صمت بر س��ر راه صادرات چاي ايراني به شمار 
مي آيد، انداختن توپ به زمين پژوهشكده چاي 
است در حالي كه اين پژوهشكده وظايف تعريف 
ش��ده ديگري دارد و اعالم كرده ك��ه حاضر به 

پذيرش آزمايش چاي صادراتي نيست.

سنگ جديد وزارت صنعت پيش پاي صادرات چاي ايراني

مهران  ابراهيميان

 رئيس هيئت مديره 
شهرك صنعتي عباس آباد تهران خبر داد

 ۸۰ هزار كانتينر در انتظار ترخيص از گمرك!
رئيس هيئت مديره ش�هرك صنعتي عباس آب�اد تهران گفت: ۸۰ 
هزار كانتينر ماه ها اس�ت در گم�رك در انتظار ترخيص هس�تند 
درحالي كه توليد كننده داخلي با كمبود مواد اوليه مواجه اس�ت. 
سجاد هاشمي در گفت وگو با خبرگزاري صدا و س��يما افزود: با اعالم 
قيمت ۴۲۰۰ تومان براي ارز دولتي از سوي معاون اول رئيس جمهور، 
واردكنندگان اقدام به ثبت سفارش و واردات كاال كردند كه به محض 
رسيدن كاال به گمرك، ترخيص آنها مستلزم پرداخت تفاوت ارز ثانويه 

شد كه اين روند توليد را با چالش مواجه كرده است. 
وي با اشاره به نبود نرخ ثابت براي ارز ثانويه گفت: دولت اجازه ترخيص 
كاال را از گمرك نمي دهد تا ارز را با باالترين قيمت به وارد كننده ارائه 
كرده و تفاوت بيش��تري دريافت كند. وی با بيان اينكه وزير صنعت و 
رئيس مجلس زماني براي در جريان قرار گرفتن مشكالت به ما نداده اند، 
افزود: اين روند سبب كاهش توليد در فعال ترين شهرك صنعتي كشور 
شده است به نحوي كه هم اكنون اين شهرك با ۲۰ درصد توان فعاليت 
مي كند. هاشمي با اش��اره به اينكه ۶۰ درصد برخي از مواد اوليه مورد 
نياز كشور وارداتي است، گفت: مواد اوليه توليد ش��ده در كشور نيز با 
افزايش قيمت قابل توجهي همراه شده به طور مثال پت ۴ هزارتوماني 
توليد شده در پتروشيمي هم اكنون ۲۶ هزارتومان و پلي اتيلن نيزاز ۴ 
هزارتومان به ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسيده است. وي با اشاره به ضعف 
مديريت واردات و صادرات افزود: درحالي كه بازار داخلي نيازمند مواد 

پتروشيمي است آن را صادر مي كنند. 

سقوط قيمت سكه به كانال ۳ ميليون 
س�ير نزول�ي قيمت ه�ا در حال�ي در ب�ازار ط�ا و ارز ادام�ه 
دارد ك�ه قيمت س�كه ب�ه كان�ال ۳ ميلي�ون تومان بازگش�ته و 
دالر ني�ز در دامن�ه قيمت�ي ۱۲۵۰۰ توم�ان ق�رار گرفته اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، بعد از اجراي سياس��ت هاي جديد ارزي و ورود 
اسكناس توسط صرافي ها به بازار، ريزش قيمت ها در طال و ارز شدت 
گرفته است. بر همين اس��اس، ديروز قيمت س��كه از كانال ۴ ميليون 
خداحافظي كرد و ب��ار ديگر وارد كانال 3 ميليوني ها ش��د. هم اكنون 
قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار س��بزه ميدان به 3 
ميليون و 9۶۰ هزار تومان رس��يده اس��ت. در بازار ارز نيز قيمت هاي 
تابلوي صرافي ها گواه كاهش قيمت نسبت به روزهاي اخير است. دالر 
كه در هفته گذشته ركوردهاي عجيب و البته نجومي را ثبت كرده بود، 
امروز وارد كانال ۱۲ هزار تومان شده است. صرافي هاي خيابان فردوسي 
هم اكنون قيمت دالر را ۱۲5۰۰ تومان براي فروش به مشتريان روي 
تابلوي خود ثبت كرده اند. فعاالن بازار پيش بيني مي كنند كه با اقدامات 
مثبت بانك مركزي و تأمين ارز مورد نياز بازار، سير نزولي قيمت ها در 

روزهاي آتي نيز ادامه داشته باشد. 
........................................................................................................................

  بخشنامه فروش ارز 
به شعب بانک ملی نرسيد

در حال�ي ش�عب منتخ�ب در بانك مل�ي باي�د از روز گذش�ته، 
ف�روش ارز مس�افرتي را آغ�از مي كردن�د ك�ه با وج�ود مراجعه 
م�ردم، هن�وز توزي�ع ارز مس�افرتي آغ�از نش�ده اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، با اعالم بانك مركزي، قرار بود شعب منتخب 
بانك ملي از روز يك ش��نبه ۱8 ش��هريورماه نس��بت به فروش ارز 
مسافرتي به متقاضيان اقدام كنند. اما صبح ديروز در تماس با شعب 
منتخب توزيع كننده ارز مس��افرتي، مس��ئوالن ارزي اين شعب در 
پاسخ گفتند فقط يورو به مسافران مي فروشيم با رقم پايه ۱۴ هزار 
تومان به همراه كارمزد كه مي شود رقمي حدود ۱۴5۰۰ تومان. با 
توجه به اعالم قبلي آغاز فروش ارز مس��افرتي در شعب بانك ملي، 
طبعاً مراجعه مسافران به اين شعب منتخب تشديد شده است، ولي 
مردمي كه روانه ش��عب منتخب توزيع ارز مسافرتي شده اند، دست 

خالي از شعب بر مي گردند. 
شعب مي گويند: هنوز بخشنامه كتبي براي توزيع ارز مسافرتي دريافت 
نكرده ايم. رئيس يكي از اين شعب منتخب به »تسنيم« گفت: شفاهي  
اعالم شد كه نرخ يورو براي توزيع در قالب ارز مسافرتي نزديك ۱۴ هزار 
تومان اس��ت،  ولي تا زماني كه نرخ و دس��تورالعمل فروش به صورت 
مكتوب به شعب نرسد، نمي توانيم فروش را آغاز كنيم.  طبق بخشنامه 
بانك مركزي تأمين و پرداخت ارز مس��افرتي )به صورت اسكناس( از 
طريق بانك هاي  ملي ايران، ملت، س��امان، تجارت و پارسيان به نرخ 
بازار بالمانع است كه در حال حاضر بانك ملي به عنوان نخستين بانك 

اقدام به پرداخت كرده است.

گزارش »جوان« از شلختگي تصميم گيري در بدنه سياسي – اقتصادي دولت 

بازگشت نفتی ها به چين از موضع ضعيف تر!
وزارت نفت در حالي چيني ها را از نفت ايران كنار گذاشت كه امروز از موضعي ضعيف تر به دنبال جذب آنان است

بي توجهي مطلق دولت به موضوع راهبردهاي 
اقتصادي – ان�رژي و »جزي�ره اي« عمل كردن 
دستگاه هاي دولتي در اين باره، حاال تبديل به 
يك پاشنه آشيل شده است كه با امتيازدهي هاي 
اس�ت.  مخفي ش�دن  ح�ال  در  مقطع�ي 
به گزارش »جوان«، اقتصاد ايران وابستگي عجيبي 
به صادرات نفت و انرژي دارد، مانند اقتصاد عربستان 
و ساير كش��ورهاي نفتي كه منبع عظيم درآمدهاي 
خود را از نفت دارند. وضعيت ام��روز بازارهاي نفتي 
كه با مازاد عرضه مواجه ش��دند، نيز امنيت انرژي را 
به سود كشورهاي مصرف كننده تمام كرده است و بر 
همين اساس، اين مصرف كنندگان هستند كه قدرت 
چانه زني بيشتري براي انعقاد قراردادهاي معامالتي 
دارند. بيش از دو دهه از قدرت بالمنازع كش��ورهاي 
صادركننده نفت در بازار مي گذرد، كش��ورهايي كه 
مصرف كنن��دگان را در يد اختيار خود داش��تند و با 
تحميل خواسته هاي خود به آنها، يگانه »سود كننده« 
معامله بودند. امروزه وضعيت كامالً متفاوت شده است، 
مصرف كنن��دگان در پل��ه اي باالتر از خري��دار قرار 
مي گيرند و شرايط خود را به توليدكنندگان ديكته 
مي كنند كه بر اين اس��اس، شرايط معامالت نفتي و 

مبادالت به كلي تغيير كرده است. 
كش��ورهاي مصرف كنن��ده ك��ه عمدت��اً داراي 
اقتصادهاي توس��عه يافته و صنايعي پويا هستند، 
راهبردهاي مختلفي را براي خود تدوين كرده اند 
كه انرژي نقش عم��ده اي در آن دارد، مانند چين 
كه با ظرفيت پااليش��ي ۱۴ ميليون بشكه در روز، 
قراردادهاي متفاوت و چند بعدي را با فروشندگان 

نفت امضا مي كند. 

   چيني ها فراموش شدگان ايران
چين مي خواهد به قدرت نخس��ت اقتصادي جهان 
تبديل شود؛ آنها برنامه ويژه اي را براي تحقق اين هدف 
عملياتي كرده اند كه مهم ترين ركن آن، انرژي است. 
رويكرد نخس��ت پكن تأمين درازمدت انرژي است؛ 
به همين خاطر در عراق حض��ور فعالي دارد و دامنه 
س��رمايه گذاري هاي نفتي خود را حتي به امريكاي 

مركزي و امريكاي جنوبي توسعه داده است. 
در چنين ش��رايطي اس��ت كه عربس��تان براي 
حفظ بازار خود در چين، به سوي سرمايه گذاري 
پااليشي حركت مي كند و امارات هم قراردادهاي 
جذابي را با شركت هاي چيني منعقد كرده است. 
عراق هم به عنوان يكي از منابع اصلي تأمين كننده 
نفت چين به ش��دت در دايره تمرك��ز چيني ها 
قرار گرفته اس��ت، اما ايران همچنان بي توجه به 
تغييرات گس��ترده در راهبردهاي انرژي جهان، 
مشخص نمي كند چه مس��يري را براي آينده در 

نظر گرفته است!
پكن بيش از يك دهه اس��ت كه ب��ه دنبال تقويت 
نظام��ي در حوزه انرژي اس��ت ت��ا با اس��تفاده از 
س��رمايه گذاري خارج��ي و ايج��اد موقعيت هاي 
سرمايه گذاري براي ش��ركت هاي چيني، امنيت 
انرژي خود را تأمين كند. به همين دليل است كه 
دو شركت ساينوپك و سي ان پي سي در كمتر از 
۲۰ سال توانستند به دو شركت بزرگ نفتي جهان 
تبديل شوند و پروژه هاي بزرگي را در سراسر جهان 
اجرايي كنند. در واقع چين به دنبال آن اس��ت كه 
اوالً با قدرت مالي كه در اختيار دارد، به سوي انعقاد 
قراردادهاي سرمايه گذاري با اپراتوري شركت هاي 

چيني قدم ب��ر دارد و در مرحله بعد، با تأمين نفت 
مورد نيازش از محل سرمايه گذاري خود، سوخت 

موتور متحرك رشد اقتصادي خود را تأمين كند. 
در روزهاي نه چندان دور، چنين رويكردي دنبال 
ش��د و قرارداد توسعه س��ه ميدان بزرگ آزادگان 
ش��مالي، آزادگان جنوبي و يادآوران به دو شركت 
ساينوپك و سي ان پي سي واگذار شد، درست در 
روزهايي كه شركت هاي غربي ايران را ترك كرده 
بودند. گرچه اي��ن تنها راهكار ايران براي توس��عه 
ميادين بزرگ خود در غرب كارون بود، اما اين نياز 
دقيقاً با راهبرده��اي كالن انرژي چين همخواني 
داش��ت و در اوج تحريم ها، اين ش��ركت ميادين 
آزادگان ش��مالي و يادآوران را توس��عه داد، اما در 

آزادگان جنوبي كار را متوقف كرد. 
   آغاز چيني زدايي!

در دولت يازدهم، وزير نفت تصميم گرفت شركت 
س��ي ان پي س��ي را بدون در نظر گرفتن مراحل 
قراردادي از پروژه آزادگان جنوبي خلع يد كند تا 
اين شركت بتواند طلب يك ميليارد دالري را روي 
ميز ايران بگذارد. اين بزرگ ترين اشتباهي بود كه 
از وزارت نفت سر زد و در مرحله بعد براي تكميل 
اين خطاي راهبردي، به شركت هاي چيني اعالم 
كرد كه براي توسعه فاز دوم ميادين نفتي آزادگان 
ش��مالي و يادآوران با ذخيره بيش از 5۰ ميليارد 
بشكه، بايد در مناقصه ش��ركت كنند كه برخالف 
تعهدي بود كه ميان دو شركت بنا نهاده شده بود. 

وزارت نفت دليل بر هم زدن توافق هاي گذشته را 
»برجام« دانست و اعالم كرد با حضور شركت هاي 
بزرگ نفتي مانند توتال، ش��ل، اينپكس، بي پي، 

اس��تات اويل و. . . ديگر نيازي به چيني ها نيست. 
آسمان به قدري ابري شد كه مديران وزارت نفت 
گاه و بي��گاه با بيان نقاط ضعف كار ش��ركت هاي 
چين��ي، ب��راي غربي ها »س��فره خيال��ي« پهن 
مي كردند، اما با كناره گيري شركت هاي غربي از 
اين پروژه ها حتي در زم��ان حيات برجام، وزارت 

نفت مواضع خود را تلطيف كرد. 
وزارت نفت توسط شركت هايي كه قرار بود، فرشته 
نجات صنعت نفت باش��ند، رها ش��د تا همه نگاه 
وزيرنفت به چيني ها باش��د، اما اين ب��ار چيني ها 
رقم هاي بيشتري را براي ادامه كار اعالم مي كنند 
به لطف عدم نگاه استراتژيكي كه برخي وفاداران 

زنگنه، بر وجودش تأكيد دارند. 
   مقصر كيست؟

عدم توازن ميان بلوك ش��رق و غرب و تصميمات 
هيجاني و احساس��ي با برچس��ب ميهن پرستي، 
ب��رون داد مديريت اقتص��اد و سياس��ت خارجي 
ايران است. مهم ترين دليل بروز چنين وضعيتي، 
خودبرتر بيني افرادي است كه سمت هاي مهمي را 
در اختيار دارند و بدون توجه به تغيير پازل اقتصادي 
جهان، تح��والت ژئوپلتيك��ي و راهبردهاي نوين 
منطقه اي، همچنان در دو دهه پيش سير مي كنند 
و با برداشت هاي سطحي و عجيب، تفكرات شخصي 

خود را بر آينده كشور »منكوب« مي كنند. 
در ش��رايطي كه تحريم هاي جديد در راه است، 
ش��اهد نوعي از س��ردرگمي و عدم اس��تراتژي 
در بدن��ه اقتص��ادي دولت هس��تيم ك��ه هنوز 
نتوانسته است خود را با تغيير شرايط وفق دهد. 
تصميم گيران هنوز معتقدن��د در حوزه فروش 
نفت، دست باال را دارند در شرايطي كه در زمين 
بازي معامله نفت، همه چيز تغيير كرده و به يمن 
ارائه تخفيف در محموله ها، نمي توان به تثبيت 

بازار نفت دلخوش كرد. 
زيبنده نظام فكري و تصميم گيري نظام نيست كه 
با تغيير يك وزير، سياس��ت هاي كلي كشور دچار 
تغييراتي شود كه منافع ملي را تحت تأثير خود قرار 
دهد و شرايطي را رقم بزند كه امروز تنها ضرركننده 
آن، جمهوري اسالمي ايران است. طي چند سال 
گذشته، چيني ها نقشه راه خود را با سرعت بيشتري 
به پيش برده اند و در اين مسير، كشورهاي مهمي به 
آن پيوسته اند، از عربستان و كويت و امارات و عراق 
گرفته تا كشورهاي امريكاي جنوبي اما در ايران، 
دستگاه هاي اجرايي هر يك راه خود را مي روند و بر 

اساس منويات خود، تصميم گيري مي كنند. 
عجيب تر آنكه هر يك از مديران ارش��د اقتصادي 
كش��ور، خود را يك مدير »استراتژيك« مي دانند 
كه با تصميمات بزرگي كه امضا مي كنند، خدمت 
بزرگي به كشور مي كنند. ش��لختگي عجيبي در 
صحنه اقتص��ادي- بين المللي كش��ور وجود دارد 
و با جزيره اي عمل كردن دس��تگاه هاي مختلف و 
عدم قدرت وزارت امور خارجه در هماهنگ كردن 
دس��تگاه ها براي حركت در ري��ل كالن، طبيعي 
است كه هر وزيري راه خود را در پيش بگيرد بدون 
 توجه به سياس��ت هاي مهمي كه در اثر تعييرات 

محيطي- بين المللي ايجاد شده است.

از مشكل نخود تا توهين به مردم !   
روز گذش��ته بعد از رب، پوش��ك و نوار بهداش��تي نوبت به مشكل و 
گران شدن نخود رسيد؛  نخودي كه س��ال هاي پيش مورد تمسخر و 
جلس��ات نخود خوري برنامه هاي طنز تلويزيوني ش��ده بود، امروز به 
دليل سياس��ت هاي غلط بار ديگر س��وژه خبرگزاري رسمي و دولتي 

كشور شده است. 
 اين در حالي است كه به گفته مسئوالن دس��ت اندر كار نياز مصرفي 
كشور حدود ۲۶۰ هزار تن نخود و لپه اس��ت و ساالنه به طور متوسط 
۲7۰ هزار تن نخود توليد مي ش��ود و عالوه بر اين پارسال 9۰ هزار تن 

نخود به طور عمده وارد كشور شده است. 
اما چرا دچار چنين وضعيتي هستيم ؟ آيا اساساً مردم ايران آدم هاي بد و 
بي مالحظه اي هستند كه هجوم به بازارها از پرايد و سكه و دالر تا پوشك 
و نخود را در دستور كار قرار مي دهند ؟ آيا چنين رفتاري اليق توهين 
و برچسب و انگ زدن بي مالحظگي به عموم مردم است ؟ يا بازتابي از 

تصميمات اتخاذي در حوزه بازارهاي كشور است ؟ 
الزم اس��ت تصميم گيراني كه عالقه مند به همراه��ي مردم در كنترل 
بازار هس��تند، نگاهي به وعده ها، انكارها و ناديده گرفتن هش��دارهاي 
اقتصاد دانان بيندازد. آنگاه ريش��ه اين موضوع قابل فهم است و راه حل 

آن هم مشخص است. 
اما دريغ ! وزيري كه سال ها وزير بازرگاني بوده و اكنون وزير صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت، حتي فرق روز جمعه با ش��نبه و يك ش��نبه را 
دركشور اسالمي ايران نمي داند و خلوت بودن فروشگاه زنجيره اي را 
در روزهاي كاري هفته در پيام توييتري خود بزرگنمايي مي كند و به 
استناد آن مي گويد: فروشگاه اتكا در بازديد سر زده ديروزش خلوت تر 

از جمعه بود ! 
 از كرامات شيخ ما اين است، شيره را خورده گفت شيرين است!

اين وزير به جاي سركشي سرزده از يك فروشگاه و طرح مسئله ايجاد 
» اطمينان بخشي « بايد به بنگاه هاي توليدي سرك بكشد و آثار تورم 
دو رقمي را در اين بخش ه��ا رصد كند يا بر هم خ��وردن عالمت هاي 
قيمتي در بازارهاي مصرف را تحليل و چاره انديشي كند تا براي مردم 
»نشانه هاي اطمينان« قابل رؤيت و مردم همراه شوند. وگرنه نتيجه آن 
مي شود كه عده اي صاحب سرمايه با ورود به بازارهاي مختلف حداكثر 
سود را مي برند در حالي كه مردم به حرف امثال رئيس جمهور محترم 
درباره گران بودن ارز ۴۲۰۰ توماني اعتماد كرده اند، متضرر واقعي اند. 
 راستي وزير محترم صنعت، معدن و بازرگاني مي داند كه پتروشيمي ها 
نه فقط در بازار ارز بلكه در بازار لوازم التحرير، در كشاورزي و كود هاي 
مورد مصرف آنها و در بسياري از بازارهاي ديگر آثار مخربي داشته و آنها 

را مجبور به گاليه كرده است ؟
آيا اصاًل خبر دارد، چگونه » اطمينان بخش��ي « مورد نظر ايشان را در 
اقتصاد كش��ور خدش��ه دار كرده اند كه حتي صداي رئيس جمهور هم 
درآمده است ؟ چه نيرو و قدرتي در اين بنگاه هاي شبه دولتي و خصولتي 
اهم از پتروشيمي ها، فوالدي ها، خودرو سازان و. . . نهفته است كه به آنها 
سوخت، خوراك ارزان و مواد اوليه با ارز ۴۲۰۰ توماني اعطا مي شود و 
آنها بعد از دريافت سوبسيد هاي كالن خواستار شكل گيري حاكميت 
بازار آزاد در صنايع پايين دستي خود هستند و اصرار بر گرانفروشي به 

عامه مردم دارند؟ 
صادر كنندگان چه حقي دارند كه توليدات كشاورزي مانند همين نخود 
را از توليد كنندگان ارزان بخرند يا با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد بكنند، اما به 
آنها اجازه صادرات داده شود تا با جذابيت ارزهاي گران شده، كل بازار از 
اين نوع كاال ها خالي شود؟ آيا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 

متولي صادرات و واردات در اين باره مسئوليتي ندارد ؟ 
 آيا اگر مردم از ت��رس همي��ن بي مباالتي ه��ا و بي تدبيري ها نگران 
جيب خود باشند، بي انصاف و بي مباالت هس��تند و دولت را همراهي 

نمي كنند ؟ 
مزيد اطالع بايد تأكيد كرد كه اگر كسي در ژاپن يا كشورهاي اروپايي 
هم به دنيا آمده باشد و تصميم هاي ماه هاي اخير را رصد كرده باشد و 
آب شدن دارايي هايش را در مقابل سودهاي دهها هزار ميليارد توماني 
عده اي ببيند، چه واكنش��ي خواهد داش��ت ؟ آيا اگر توان داشته باشد 
حداقل مايحتاج خود را نبايد براي آرامش خيال خود هم كه شده تأمين 
كند ؟ ما به مردم چه نش��انه اي از »اطمينان بخشي« ارائه داده ايم ؟ آيا 

مقايسه روز جمعه يك فروشگاه با يكشنبه اطمينان بخش است ؟ 
مردان محترم اقتصادي دول��ت ! قيمت ها و نوس��انات قيمتي تنها به 
صاحبان رانت و سرمايه عالمت نمي دهد كه بازارها را براي صادرات يا 

انبار كاالهاي مورد نياز مردم تخليه كنند. 
باور كنيد مردم نيز با مشاهده مكرر اين وضعيت مجبور به تصميمات 
عقاليي در حوزه اقتصادي هستند و اگر مي شنوند كه انباري در تبريز 
هزاران خودرو را نگه مي دارد و هر روز دالالن مطلع)!( خودرو قيمت ها 
را باال مي برند، هجوم براي ثبت نام نه بر اس��اس يك نظام گله وار يا از 
سر حرص و طمع اس��ت، بلكه حاصل نگراني القا ش��ده از ناكارآمدي 

تصميمات شما است. 
 بنابراين اگر به دنبال » اطمينان بخش��ي « و همراهي مردم هس��تيد 
بايد نظام تصميم س��ازي خ��ود را يكپارچ��ه و قابل اطمين��ان كنيد. 
مطمئن باشيد در صورت مشاهده چنين وحدت رويه اي كه نشان دهد 
تصميمات نه براي عده اي خاص كه برا ي همه آحاد ملت است، مردم 

خواهند گفت: » از تو به يك اشاره / از ما به سر دويدن«

 شاخص كل بورس
وارد كانال ۱۴۲ هزار واحدي شد

معامله گران بورس ته�ران ديروز در حالي ش�اهد تقويت حجم و 
ارزش معام�ات بورس ته�ران هم زمان با تقويت تقاض�ا در گروه 
پااليشي ها، فلزات اساس�ي و هلدينگ هاي پتروشيمي بودند كه 
تحليل هاي دالري در بازار براي سرمايه گذاران رونق زيادي داشت. 
به گزارش »فارس«، شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار 
تهران )تدپيكس( در پايان معامالت روز يك شنبه ۱8 شهريور ماه 97 
با افزايش ۲۶۰5 واحدي به رقم ۱۴۲ هزار و ۲3۴ واحد رسيد. شاخص 
كل هم  وزن اما با افزايش ۶38 واحدي عدد ۲3 هزار و ۴3۶ واحد را به 

نمايش گذاشت.
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