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كاهش ۱4 درصدي قيمت بليت هواپيما 
 معرفي ۱۶ سايت فروش متخلف بليت هواپيما

 به قوه قضائيه 
دبي�ر انجم�ن ش�ركت هاي هواپيماي�ي از كاه�ش ۱4 درص�دي 
قيم�ت بلي�ت هواپيم�ا در ج�دول جدي�د پروازه�اي داخل�ي 
نس�بت ب�ه قيمت هاي ج�دول آذرماه س�ال گذش�ته خب�ر داد. 
مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با »تس��نيم« درباره جدول نرخ 
پروازهاي داخلي كه از 21 ماه جاري اجرايي شده است، اظهار كرد: بر 
اساس بررسي هاي انجام ش��ده قيمت هاي جديد پروازهاي داخلي در 
مقايسه با نرخ هاي آذرماه سال گذشته در 60 مسير پروازي پرتردد 14 

درصد كاهش يافته است. 
وي با اش��اره به اينك��ه ش��ركت هاي هواپيمايي به نرخ ه��اي جديد 
پايبند بوده و آن  را رعايت مي كنند، تصريح كرد: انجمن شركت هاي 
هواپيمايي 16 سايت فروش بليت هواپيما را كه نرخ هاي آنها باالتر از 
نرخ هاي اعالمي ايرالين ها بوده به سازمان هواپيمايي كشوري معرفي 

كرده است. 
وي با يادآوري اينكه س��ازمان هواپيمايي نيز با اين سايت ها برخورد 
قانوني و به قوه قضائيه معرفي كرده است درباره وضعيت ايرالين ها گفت: 
شركت هاي هواپيمايي در شرايط سختی به سر مي برند و فعاليت در اين 

وضعيت براي آنها دشوار است. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه در اين شرايط تأمين 
قطعه و موتور براي ايرالين ها بسيار سخت شده است، افزود: با آ نكه مبالغ 
مربوط به خريد قطعات و موتور توسط شركت هاي هواپيمايي پرداخت 

شده، اما امكان ورود آنها به كشور وجود ندارد. 
........................................................................................................................

سرپرست سازمان توسعه تجارت: 
همه مشكالت ما ناشي از تحريم نيست

سرپرس�ت س�ازمان توس�عه تج�ارت افزاي�ش تولي�د را از 
پيش نيازهاي اساس�ي ص�ادرات دانس�ت و گفت: طبيعي اس�ت 
كه تحريم ها مش�كالتي ب�راي اقتصاد م�ا ايجاد كرده اس�ت، اما 
معني آن اين نيس�ت كه همه مشكالت ما ناش�ي از تحريم است. 
به گزارش »تسنيم«، حميد زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت 
با بيان اينكه الزمه رشد و توسعه اقتصادي، تحول در توليد و صادرات 
است، اظهار داشت: وجود زيرس��اخت هاي توليد، پايه و اساس ارتقاي 
صادرات و ارز آوري اس��ت. زادبوم افزود: توس��عه صادرات نه تنها براي 
ما، بلكه براي همه كشورها مهم اس��ت، اما براي كشور ما كه وابسته به 

صادرات نفت خام هستيم، اين موضوع داراي اهميت ويژه است. 
سرپرست سازمان توس��عه تجارت توس��عه صادرات غيرنفتي را نياز 
انكار ناپذير كشور براي توس��عه اقتصادي عنوان كرد و گفت: همواره 
تالش هايي در اين زمينه صورت گرفته كه نشان دهنده توجه نظام به 

توسعه صادرات غير نفتي است. 
زادبوم گفت: در شرايط جنگ اقتصادي فعلي، ما به نگاه و فكر جديدي 

در زمينه صادرات غير نفتي نياز داريم. 
وي تصريح كرد: طبيعي اس��ت كه تحريم ها مشكالتي براي اقتصاد ما 
ايجاد كرده اس��ت، اما معني آن اين نيس��ت كه همه مشكالت ما ناشي 
از تحريم است. زادبوم افزود: بخشي از مش��كالت ما ساختاري است و 
همانگونه كه مقام معظم رهبري فرموده اند منسوب كردن همه مشكالت 
به تحريم كار درستي نيست. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: با 
توجه به شرايط موجود هنر ما اين است كه برنامه هايي طراحي كنيم كه 
راه هاي جديد و بازارهاي جديد و ويژه اي بيابيم. وي افزود: ما در سازمان 
توسعه تجارت طرح هايي تهيه كرديم كه در آنها كشورهاي همسايه به 
عنوان بازارهاي هدف مد نظر قرار گرفتند تا تسهيالت و حمايت هايي 
كه مي شود روي اين بازارهاي هدف و خاص متمركز شود. زادبوم تصريح 
كرد: البته در اين طرح ها، بازارهاي كشورهاي همسايه در اولويت بودند 
و اين امر به آن معني نبود كه كش��ورهايي مانن��د اندونزي و مالزي كه 
مي توانند بازار خوبي براي برخي از محصوالت ما باشند، نمي توانند مقصد 
صادرات باشند، بلكه اينگونه كشورها و ساير كشورهاي در حال توسعه به 

عنوان اولويت دوم مورد توجه قرار گرفتند.
........................................................................................................................

 صعود شاخص كل بورس
تا ميانه هاي كانال ۳۰۰ هزار واحد

پرونده معامالت نخستين روز هفته در حالي بسته شد كه شاخص 
كل بورس با 4هزار و 529 واحد رشد به ميانه هاي ارتفاع 304 هزار 
واحدي رسيد. ارزش معامالت اين روز 2هزار و ۱48 ميليارد تومان 
و ارزش معامالت خرد هم 2هزار و 52 ميليارد تومان به ثبت رسيد. 
در جريان معامالت روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران خالص تغيير 
مالكيت از حقوقي ب��ه حقيقي 151 ميليارد تومان بود. ش��اخص كل 
هم وزن هم با هزارو 706 واحد معادل )2/04( درصد رشد همراه بود. 

از ميان نمادهاي تأثيرگذار بر شاخص »شخارك«، »فملي«، »فوالد«، 
»وغدير«، »مبي��ن« و »اخابر« در مجموع با هزارو 906 واحد رش��د، 
بيشترين تأثير را در صعود چش��مگير شاخص كل داشتند و در مقابل 
»شتران« كه پيش از تعطيالت هفته گذشته رشد قابل توجهي داشت، 
با 287 واحد افت مانع از صعود بيشتر نماگر بورسي شد. در اين ميان 
گروه هاي بانكي، خودرو س��ازي و فلزات اساس��ي، برترين هاي حوزه 
صنعت بودند. همچنين نمادهاي »خموتور«، »شخارك« و »غشاذر« 
با بيشترين افزايش قيمت، سود باالتري را براي معامله گران به ارمغان 
آوردند. در مقابل اما مشتريان نمادهاي»فمراد«، »سصفها« و » كسرام« 

با كاهش قيمت محسوس، متحمل بيشترين ضرر شدند.

تبعي�ض در نظ�ام پرداخ�ت حق�وق و دس�تمزد و مزاي�اي 
بخ�ش دول�ت آنق�در ب�اال گرفته اس�ت ك�ه ي�ك نماينده 
مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه، متأس�فانه حقوق ه�اي چن�د  ده 
ميليوني خ�ارج از ضابط�ه در دس�تگاه هاي اجراي�ي وجود 
دارد، گف�ت: با اص�الح قان�ون، عن�وان ني�روي ق�راردادي 
با ه�دف رف�ع تبعي�ض در نظ�ام اداري ح�ذف خواهد ش�د 
و تنها ني�روي رس�مي، پيماني و ش�ركتي خواهيم داش�ت. 
به گزارش »تسنيم«، عباس گودرزي عضو كميسيون مشترك 
اصالح قانون مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسالمي، 
با اشاره به آخرين وضعيت اصالح اين قانون گفت: در روزهاي 
اخير جلسه اي با حضور مسئوالني از قوه قضائيه، ديوان عدالت 
اداري، ديوان محاسبات، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان امور 
استخدامي و همچنين كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس 
جهت نهايي ك��ردن قانون مديريت خدمات كش��وري برگزار 
شد. وي افزود، البته پيش از اين اعالم ش��د كه اين قانون دائمي 
شده اس��ت، اما روند اصالح آن همچنان در كميس��يون مشترك 

اصالح قانون مديريت خدمات كشوري در حال پيگيري است. 
به گفته اين نماينده مجلس، طبق مصوبه اين جلس��ه نيرو هاي 

انس��اني در دس��تگاه هاي اجرايي در مش��اغل حاكميتي و غير 
حاكميتي صرفاً بايد رسمي و پيماني باشند، بر اين اساس چيزي 
به عنوان نيروي قراردادي نخواهيم داشت و نيروي شركتي فقط 
براي امور موقت، غير حاكميتي و غيردائم به كار گرفته می شوند. 
به اين ترتيب وضعيت تبعيض موجود در دس��تگاه هاي اجرايي 

جمع خواهد شد. 
وي افزود: بر اساس مصوبه ديگر اين جلسه تمام پرداخت ها اعم از 

مستمر و غير مستمر بايد سقف و كف مشخص داشته و پرداخت 
خارج از آن مشمول مجازات خواهد بود. 

گودرزي گفت: متأسفانه حقوق هاي چند ده ميليوني خارج از 
ضابطه، خارج از عرف شرعي و انقالبي در دستگاه ها وجود دارد 
كه از هر حيث مخدوش بوده اما متأسفانه سبقه قانوني به آن 
داده شده است. يعني يك اختياراتي به مقام ارشد دستگاه داده 
ش��ده كه او مي تواند فوق العاده هاي متعدد و بي حد و حصر را 
پرداخت كند كه منجر به تبعيض در پرداخت، شكاف طبقاتي 
و فساد مي شود. اين نماينده مجلس ادامه داد:  بر اين اساس يك 
سقف براي پرداخت اين فوق العاده ها در نظر گرفته شده است كه دو 
برابر قانون هفت برابر حداقل حقوق مي باشد. از طرف ديگر امروز در 
برخي دستگاه ها حقوق بازنشستگان و افراد شاغل متناسب سازي 
شده  اس��ت، اما در ديگر دس��تگاه چنين فرايندي انجام نشده كه 
مصوبه اي براي اينكه طي سه سال حقوق بازنشستگان 90 درصد 

حقوق شاغالن باشد، داشتيم. 
وي در خاتمه گفت: اگ��ر اين اليحه با حمايت هيئت رئيس��ه در 
دستور كار قرار گيرد، اين اصالح يكي از وظايف مهم اعضاي مجلس 

شوراي اسالمي خواهد بود.

يك نماينده مجلس خبر داد

پرداختحقوقهاينجوميبااستفادهازبند»فوقالعادهها«

   مجلس

بررسي قيمت 
انواع ميوه و   بازار

تره بار در س�طح ميادين اصل�ي و عمده 
توزي�ع حكاي�ت از آن دارد ك�ه قيم�ت 
پي�از و   گوجه فرنگ�ي، س�يب زميني 
داشته اس�ت.  قابل توجه�ي  كاه�ش 
به گزارش »ايس��نا«، بررس��ي قيمت ميوه 
در مراكز عمده و اصل��ي توزيع ميوه و تره بار 
تهران در يك هفته گذشته نشان از آن دارد 
كه هر كيلو انار به قيم��ت 4000 تا 7000 
تومان، انبه 12 ت��ا 20 هزار توم��ان، انجير 
زرد 8000 تا 12 هزار تومان، انجير س��ياه 
۳000 تا 7000 توم��ان، انگور بي دانه قرمز 
8000 تا 12 هزار توم��ان، انگور بي دانه زرد 
5000 تا 9000 تومان، انگور صاحبي 4000 
ت��ا 9000 تومان، انگور عس��گري 5000 تا 
7000 تومان، آلبالو رسمي 6000 تا 9000 
تومان، آلو سانترال 5000 تا 9000 تومان، 
آلو ش��ابلون 4000 تا 8000 توم��ان و آلو 
قطره طال ۳000 ت��ا 8000 توم��ان عرضه 

مي شود. 
همچنين قيمت هر كيلو پسته تازه ۳5 تا 50 
هزار تومان، خربزه 1500 تا ۳000 تومان، 
خيار رس��مي 2000 تا 4500 تومان، خيار 
گلخانه 2000 ت��ا 4500 تومان، زغال  اخته 
10 تا 17 هزار تومان، سيب دو رنگ 4000 

ت��ا 7000 توم��ان، س��يب گالب ۳500 تا 
10 هزار تومان، ش��ليل انجي��ري 4000 تا 
9000 توم��ان، ش��ليل ش��برنگ 6000 تا 
9000 تومان، شليل شبرنگ سيبي 6000 
تا 10 هزار تومان، ش��ليل شمس 4000 تا 
8000 تومان، گالبي 10 تا 16 هزار تومان، 

موز 10 ت��ا 12 و 500 هزار توم��ان، نارنگي 
4000 تا 7000 تومان، هلو انجيري 4000 
تا 10 هزار تومان، هلو هسته جدا 4000 تا 
10 هزار تومان، پياز 1000 تا 2000 تومان، 
سيب زميني 2000 تا 4000 تومان، طالبي 
1500 تا 2500 تومان، گوجه فرنگي 1۳00 

تا 2700 توم��ان و هندوانه 4000 تا 9000 
تومان است. 

الزم به ذكر است كه قيمت هاي فوق مربوط 
به چند ميدان عمده و اصل��ي توزيع ميوه و 
تره بار در تهران بوده و قيمت ها در سطح شهر 
بايد حداكثر ۳5 درصد بيشتر از نرخ هاي ياد 

شده باشد. 
در رابطه با شرايط بازار ميوه و سبزي اسداهلل 
كارگر - رئيس اتحاديه فروش��ندگان ميوه و 
سبزي - به »ايسنا« گفت: افت قيمت گوجه، 
س��يب زميني و پياز بيش از تص��ور و تجربه 
سال هاي گذش��ته فعاالن اين حوزه بوده و 
شرايطي بر بازار و حوزه كشاورزي حاكم شده 
كه قيمت برخي از اقالم به شدت كاهش يافته 
و عاملي شده تا قيمت محصوالت حتي براي 

كشاورز به صرفه نباشد. 
وي ادامه داد: در سال هاي گذشته نيز در ايام 
دهه اول محرم قيمت ميوه و انواع س��بزي 
روند نزول��ي به خود مي گرفت كه در س��ال 
جاري بيش از گذش��ته اف��ت قيمت ميوه و 

سبزي به ثبت رسيده است. 
كارگر خاطر نشان كرد: حوزه كشاورزي نياز 
به برنامه ريزي م��دون و بلندمدت در زمينه 
كاش��ت، برداش��ت و صادرات دارد و اين در 
حالي است كه در شرايط فعلي برنامه ريزي و 

تصميم گيري ها كوتاه مدت است. 

گزارشي از بازار ميوه و تره بار

كاهشقيمتگوجه،پيازوسيبزميني

ثبات نس�بي موجود در ب�ازار ارز و رد گيري 
حقوق�ي و قضاي�ي قاچ�اق كاال و ارزه�اي 
4200توماني،  برخورد با سفته بازان و دالالن 
ارزي، پاي�ش و پااليش عرض�ه و تقاضاي ارز 
و همچني�ن پيگي�ري مطالبات مع�وق كالن 
بانكي گويا زمينه اي ايجاد ك�رد تا با تصميم 
ش�ورای عالی هماهنگی اقتص�اد، اختيارات 
رئيس بان�ك مركزي در مورد ثب�ات بازار ارز 
يك س�ال ديگر تمديد ش�ود،  اي�ن در حالي 
است كه ماندن دالر در محدوده ۱2هزار تومان 
طي بازه زماني قابل مالحظه، انتظارها را براي 
كاهش تورم ت�ا حدي تقويت كرده اس�ت كه 
ساير بازارها از مسكن و خودرو گرفته تا سكه 
و طال اين روزها تعديل منفي قيمت را تجربه 
مي كنند. بدين ترتيب فرامين فوق ش�ورای 
عالی اقتصاد را می توان به منزله تداوم كنترل 
قيمت ها و برخورد با متخلفان به شمار آورد. 
به گزارش »جوان«، عبدالناصر همتي تقريباً در 
اوج هرج و مرج در بازار ارز و تجارت سكاندار بانك 

مركزي شد، از طرفي بهاي هر دالر در بازار آزاد 
به محدوده 20 هزار تومان رس��يده بود و انتظار 
براي ارز 50 ه��زار توماني در بي��ن تحليلگران 
مطرح بود و از طرف ديگر ع��ده اي وارد كننده و 
دريافت كنندگان ارز 4200توماني يا به تعهدات 
خود عمل نكرده  يا اينكه اعتبارات را عودت نداده 
بودند در اين ميان ع��ده اي صادر كننده كاال نيز 
ارزهاي خود را يا به كش��ور باز نمي گرداندند يا 
اينكه ارزها را با نرخ هاي بسيار باال در بازار عرضه 
مي كردند، در چنين شرايطي سكان بانك مركزي 

در اختيار رئيس كل جديد قرار گرفت. 
عبدالناص��ر همتي كه به نظر مي رس��يد عالوه بر 
فاكتورهاي اقتصادي از ابزارهاي نظارتي و قضايي 
و همچنين رواني و شفاف س��ازي براي مديريت 
ش��رايط بحراني آن روز كم��ك گرفت طي مدت 
زمان سپري شده از دوران مديريتي اش توانست 
ثبات نس��بي در بازار ارز ايجاد كند،  به طوري كه 
بهاي دالر امروز در مح��دوده 12 هزار تومان قرار 
گرفته اس��ت و گوي��ا پيگيري حقوق��ي و قضايي 

قاچاقچيان ارز 4200توماني،  برخورد با سفته بازان 
و دالالن ارزي، پايش و پااليش عرضه و تقاضاي ارز 
و همچنين ساماندهي مطالبات معوق بانكي كالن 
نيز در جريان است، به طور كل به نظر مي رسد بانك 
مركزي طي يكسال گذشته به كمك ساير نهادهاي 
نظارتي و قضايي توانسته است ثبات نسبي در بازار 
برقرار كند كه همين ثبات گويا فرصت برخورداري 
از اختيارات ويژه را به طور مجدد نصيب مديريت 

كنوني بانك مركزي كرد. 
علي ربيعي،  سخنگوي دولت در مورد مصوبات 
امروز جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با 
حضور سران قوا گفت: مجموع مصوبات مربوط به 
به كنترل قيمت ها، ثبات نسبي خوبي كه در بازار 
از ايجاد شده و حمايت از مديران مباحث مهمي 

بود كه در اين جلسه صورت گرفت. 
وي ادامه داد: يكي ديگ��ر از مصوبات اين بود كه 
قرار ش��د اختيارات بانك مركزي در ساماندهي 
بازار ارز تا يك سال ديگر تمديد شود. امروز با يك 
ثبات قابل قبول در بازار از مواجه هستيم و ادامه 
اين روند نياز داش��ت كه اختيارات رئيس بانك 
مركزي تمديد شود. س��خنگوي دولت تصريح 
كرد: يكي ديگر از مصوب��ات در خصوص تنظيم 
بازار كاال و خدمات بود كه برخي اش��كاالت در 
مصوبه قبلي مورد بحث قرار گرفت. بر اين اساس 
تصميم گرفته شد تا يك س��ال ديگر مصوبه اي 
كه دولت داده است، تمديد ش��ود و چند قيمتي 
م��واردي از اين قبيل صورت نگي��رد. همچنين 
كنترل قيمت ها و اقدام به برچسب درج قيمت 

كاال از ديگر مصوبات بود. 
ربيعي بيان داشت: يكي ديگر از بحث ها تعيين 
اختيارات س��ازمان تعزي��رات حكومتي بود كه 
مقرر شد تا يك هفته قوه قضائيه و دولت اليحه 
يك فوريتي را براي مجلس ارس��ال كنند. ما در 
خصوص تعزيرات حكومتي هم اختياراتي را به 
سازمان تعزيرات حكومتي داديم كه بر اساس آن 
اختيارات مي توانند با كم فروشي، گران فروشي 
يا خ��ودداري از عرضه كاال به مي��زان متعارف، 
تبعيض در فروش و موادي از اين قبيل دستشان 
باز ش��ود تا بتوانند ثبات نس��بي را كه در بازار 
ايجاد شده اس��ت، به طور كامل كنت��رل كنيد. 
وي در مورد ديگر مصوبات جلسه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي با حضور س��ران قوا گفت: 
حماي��ت از توليد و رف��ع موانع تولي��د از ديگر 

مصوبات اين جلسه بود. 
در اين ميان هرچند بازار ارز ثبات نسبي را تجربه 
مي كند اما بايد پذيرفت ك��ه تقويت پول ملي و 
حل چالش تورم در اقتص��اد ايران به اصالحات 
همه جانبه نظ��ام بانكي و بودج��ه اي، مالياتي، 
 كس��ب و كار نيازمند اس��ت ام��ا از آنجايي كه 
90درصد نظام تأمين مال��ي اقتصاد ايران بانك 
محور اس��ت بي ش��ك رئيس كل بانك مركزي 
نقش ويژه اي در تقويت ق��درت پول ملي و حل 

مسئله تورم خواهد داشت.

مأموريت جديد كنترل قيمت ها
اختيارات رئيس بانك مركزي در مورد ثبات بازار ارز يك سال ديگر تمديد شد

 برنامه كنترل قيمت ها 
در قبال انفعال اتاق ها 

متأسفانه ويروس ناكارآمدي مس��ري يا عامدانه در حال انتشار 
اس��ت و برخي از فعاالن اقتصادي با سوء استفاده از اين شرايط 
همچنان به دنبال حداكثر كردن سود خود هستند و در مقابل 
بس��ياري از بخش هاي اقتصادي در ركود عميق فرو رفته اند و 
احتماالً اين ركود عميق در ادامه با توجه به قيمت تمام ش��ده 
كاالها و هزينه هاي انبار داري به تدريج به افزايش قيمت ها دامن 
خواهد زد، به خصوص آنكه هزينه توليدات عمده كشور به دليل 
دولتي بودن يا متأثر بودن از اقتصاد دولتي غير قابل اجتناب و 

سنگين تر مي شود. 
نگارنده تاكنون در باره آرامشي كه اين روزها در بازار ها حاكم است، 
هش��دار هاي متعددي را داده با اين حال ظاهراً دولتمردان از همين 
وضعيت نيز خرس��ندند و آنچه  آنها را نگران ك��رده احتمال افزايش 
قيمت ها در آينده اس��ت. نگاهي ب��ه مصوبات ش��وراي هماهنگي 
اقتصادي كه متشكل از س��ران سه قوه است نش��ان مي دهد كه به 
طور خالص��ه برنامه هاي اقتصادي دس��ت كم در ماه ه��اي پيش رو 
بيش��تر متمركز بر س��ركوب قيمت ها اس��ت كه اگر چ��ه در مقابل 
زياده خواهي هاي بخش هاي مختلف اقتصادي الزم اس��ت،اما بايد 
بدانند كه اين نسخه اقتصاد دستوري به خصوص در حوزه سركوب 

براي همه حوزه ها عملي نيست. 
 خالصه مهم تري��ن مصوبات ش��وراي هماهنگي اقتصادي بيش��تر 
متمركز بر تشكر از همتي رئيس كل بانك مركزي و ادامه مسيرش 
در ب��ازار ارز و يكس��ال آينده، اس��تفاده از برچس��ب قيمت ها روي 
كاالها و باز گذاش��تن دس��ت تعزيرات به عنوان نهادي دولتي براي 

كم فروشي، گراني و احتكار است. 
البته ربيعي در يك جمله نيز به حماي��ت و رفع موانع توليد هم 
اشاره كرده است،  اما آنچه در س��ال هاي اخير با آن مواجه بوديم 
نش��ان مي دهد كه حمايت از توليد بيش��تر كارب��ردي در ميان 
سخنان مسئوالن و سخنراني ها دارد تا در عمل شاهد رفع موانع 

توليد باشيم. 
نكته قابل تأمل در چنين فضايي كه مي تواند به عنوان فرصت طاليي 
توليد داخل تلقي ش��ود، اين است كه متأس��فانه نمايندگان بخش 
خصوص��ي از اتاق هاي تعاون، اصن��اف خانه صنع��ت و به خصوص 
اتاق بازرگاني ايران جز گاليه بر كارهاي انجام ش��ده چيزي مشاهد 
نمي شود و در چند هفته اخير مهم ترين كار شاخصشان موضع گيري 
در خصوص قانون تجارتي بود كه در كمتر از نيم س��اعت در مجلس 
به تصويب رسيد و اين اعتراض نيز بعد از تصويب در حكم نوشدارو 

بعد از مرگ سهراب بود. 
بايد قبول كرد كه در قب��ال خأل برنامه ريزي دولتي اگر قرار اس��ت 
اقتصاد كش��ور از اقتصاد بدون نف��ت عبور و تهدي��د تحريم ها را به 
فرصت بدل كند تنها بخش خصوصي يك ص��دا و با برنامه به عنوان 
يك فرص��ت، مي تواند اين نق��ش را ايفا كند، اما آنچه ما ش��اهد آن 
هستيم، اين است كه اتاق ها به طور كلي كاركرد خودشان را چه در 
حوزه مطالبات جدي و تعاملي با خود و چه در حوزه تعاملي با دولت 

از دست داده اند. 
هر چند ترجيح تمام دولت ها اين بوده كه اتاق ها را تحت سلطه خود 
داشته باشند يا از كارايي و مطالبه گري تهي سازند، اما اين نهاد بخش 
خصوصي هيچ گاه تا به اين حد دچار انفع��ال و بي برنامگي و انتظار 
نبوده حال آنكه همان طور كه در باال اشاره شد، اكنون فرصتي تاريخي 
است تا صنايع پايين دستي و بخش هاي خصوصي مولد فضا را براي 

فعاليت بيشتر فراهم كنند. 
اگر به جاي غر زدن و حرف هاي به اصطالح ژورناليستي نمايندگان 
بخش خصوصي صدايي جدي و برنامه اي عملي از دل اين نهادهاي 
بخش خصوصي بيرون بزند، دولت چاره اي ج��ز تمكين ندارد، زيرا 
بدون درآمدهاي��ش نفتي قادر ب��ه ترجيح دادن اقتص��اد دولتي به 

خصوصي نيست. 
بخش خصوصي مولد اكنون كه فضا مستعد تر از گذشته است، نبايد 
در انتظار كليدي باش��د كه هيچ گاه از جيب م��ردان دولتي بيرون 
نيامده اس��ت،  بلكه بايد به فكر بهينه كردن و ب��ه صرفه كردن توليد 
باشند و در اين راه مي توانند معافيت هاي مالياتي رفع موانع و كاهش 
هزينه توليد را فرياد بزنند و س��اير مش��وق هاي ديگر را نه در قالب 
اظهار نظرهاي رسانه اي يا كلوني هاي كوچك منفعت نگر كه در هيبت 

يك بخش خصوصي داراي طلب كنند. 
بخش خصوصي اكنون مي داند كه افزايش قيمت دالر انگيزه توليد و 
صادرات را بيشتر نكرد، اما مي تواند براي توليدات داخلي كه در داخل 
و كشورهاي همس��ايه بازار مصرف دارد برنامه هاي جدي تعريف و 
موانع سرمايه گذاري در اين حوزه ها را رفع كند، اگر صاحبان تريبون 
بخش خصوصي، تمركزش��ان از واردات و اخذ رانت به بخش توليد 

هدايت شود. 
از س��وي ديگر اكنون كه دامنه ق��درت و نفوذ در بدنه تصميم س��از 
با هم��ت آدم هاي ذي نفوذ كه حكم از امام داش��تند ك��م يا محدود 
ش��ده بخش خصوصي واقعي چاره اي جز نماي��ش همصدايي براي 
خواس��ت هاي بحق و منطقي و ناجي اقتصاد ندارن��د و نبايد بخش 
خصوصي نيز به مانند دولت منتظر اتمام دوره دولت دوازدهم شود، يا 
خداي ناكرده به دليل حضور رئيس اس��بق اتاق بازرگاني در سمت 

معاونت اقتصادي دچار رودربايستي هاي رخوت بار شود. 

 سفره  مردم در يكسال گذشته 
چقدر كوچك تر شده است  

ن�رخ ت��ورم خ�وراك�ي ها و آش��امي�دني ه�ا در م��رداد ماه 
امس��ال ح�كاي�ت از ك�وچ�ك ت�ر ش��دن پن��ج ب�راب�ري 
س�ف�ره ه�اي م��ردم ط��ي ي�ك س��ال گ�ذش�ت�ه دارد. 
به گزارش »تسنيم«، دولت دوازدهم حسن روحاني كه با كمك 
ش��ايان جريان سياس��ي اصالح طلب روي كار آم��ده، عملكرد 
اقتصادي بسيار نامطلوبي به جا گذاشته و در حالي بيشترين توان 
دولت طي سال هاي گذش��ته صرف مذاكرات سياسي براي حل 
مشكالت اقتصادي شده  بود كه كمتر به مسئله اقتصاد مقاومتي 
كه حل مش��كالت اقتصادي از درون را تأكيد مي كند، پرداخته 

شده است. 
يكي از نتايج اس��ف بار عملكرد اقتصادي دولت افزاي��ش ركوردگونه 
نرخ تورم طي يكي دو س��ال اخير اس��ت و در اين بين اقالم خوراكي و 

آشاميدني بيشترين رشد قيمت را شاهد بوده است. 
بر اس��اس گزارش مركز آمار ايران، در حالي نرخ تورم اقالم خوراكي و 
آشاميدني در مرداد ماه سال گذش��ته 12/1 درصد بوده است كه نرخ 
تورم اقالم خوراكي و آش��اميدني در مردادماه امس��ال با رشد بيش از 
پنج برابري ب��ه 6۳/۳ درصد افزايش يافته كه حاكي از كوچك ش��دن 

وحشتناك سفره هاي مردم است. 
به نظر مي رسد، جريان سياسي اعتدال گرايان و اصالح طلبان اين روزها 
بيش از آنكه به فكر مطالبات اصلي مردم و حل مش��كالت اقتصادي و 
معيشتي آنها باشند، به حاشيه سازي هاي مختلف در حوزه هاي سياسي، 
فرهنگي، اجتماعي و بعضاً امنيتي دامن مي زنند و با كارنامه مردودي 
و غيرقابل قبول در حوزه اقتصاد، اعتماد مردم به خودش��ان را بيش از 

گذشته از دست داده اند.
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