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تأثير منفي تغييرات نرخ ارز در توليد شكر
کشاورزان به جای چغندر، گوجه و 

هندوانه کاشتند
حجت�ي ب�ا بي�ان اينك�ه تغيي�رات ن�رخ ارز، نظ�ام كش�ت در 
كش�ور را تح�ت تاثي�ر ق�رار داده اس�ت، گفت: اي�ن تغيي�ر در 
كش�ت محصوالت�ي مث�ل چغندرقن�د تأثي�ر منف�ي داش�ته و 
كش�اورزان ب�ه ج�اي آن، گوج�ه فرنگ�ي و هندوانه كاش�تند. 
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، محمود حجتي روز 
يك شنبه در نشست ادواري با رؤساي مؤسسات تحقيقات كشاورزي 
گفت: سرانه مصرف آبزيان در كشور با رش��د ۱۰ برابري از حدود يك 

كيلوگرم به بيش از ۱۰ كيلوگرم افزايش يافته است. 
وي با بيان اينكه افزايش بهره وري از منابع توليد، راهبرد اساسي وزارت 
جهاد كشاورزي اس��ت، تصريح كرد: الزم است با گس��ترش ارتباط، 
تعامالت بين المللي، بهره گيري از دان��ش و تكنولوژي هاي روز و نيز 
يافته هاي جديد تحقيقاتي در زمينه افزاي��ش بهره وري، در توليدات 

كشاورزي از جمله محصوالت شيالتي اقدام شود. 
وزير جهاد كش��اورزي بر ضرورت توجه به اثربخشي نتايج تحقيقات 
كشاورزي تأكيد كرد و افزود: در تحقيقات علوم شيالتي بايد زنجيره 
توليد از مولدسازي تا عوامل مؤثر بر افزايش توليد آبزيان در مزارع و 
همچنين حفظ س��المت و مراقبت اين محصوالت در برابر بيماري ها 

مورد توجه قرار گيرد. 
........................................................................................................................

قيمت بنزين افزايش نمي يابد
وزي�ر نف�ت ب�ا اش�اره ب�ه جلس�ه هماهنگي س�ران ق�وا گفت: 
تصميم�ي در خص�وص افزاي�ش قيم�ت حامل ه�اي ان�رژي 
نمي ش�ود.  گ�ران  بنزي�ن  قيم�ت  و  نشده اس�ت  گرفت�ه 
به گزارش »فارس« بيژن زنگنه در حاش��يه برگزاري نمايشگاه ايران 
پالس��ت در جمع خبرنگاران با اشاره به جلس��ه روز گذشته نشست 
اقتصادي سران قوا و تصميم گيري در مورد افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي گفت: هيچ برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين نداريم و قانون 
نيز اجازه انجام اين كار را به ما نداده است. تا كنون تصميمي در مورد 

افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيز اتخاذ نشده است. 
اين مقام مسئول درباره صحبت هاي اخيري كه در مورد افزايش گوگرد 
بنزين مطرح شده است، گفت: من تا كنون اين صحبت ها را از سازمان 
محيط زيست كه مس��ئول اين موضوع است نش��نيده ام و بخش هاي 

ديگري اين صحبت ها را مطرح مي كنند. 
........................................................................................................................

 بازار داغ جعل برند قطعات يدکي 
و رشد يك باره قيمت 

رئيس اتحاديه تعميركاران خودرو تهران با بيان اينكه در حال حاضر 
اگر كسي بخواهد پرايد مدل پايين را يك تعمير اساسي كند بايد معادل 
قيمت خودرو هزينه پرداخت كند، گفت: ب�دون هيچ اتفاقي يكباره 
قطعات الكترونيك خودرو ناياب شده و رشد ۱۰ برابري پيدا كرده است. 
عليرضا نيك آيين در گفت وگو با »تس��نيم«، با اشاره به اينكه تزريق 
قطعات يدكي به بازار از محل توليدكنندگان داخلي و واردات مختل 
شده است، اظهار داشت: افزايش قيمت ها و كمبود قطعات يدكي عاملي 
ش��ده تا هزينه تعمير خودروها افزايش پيدا كند و مردم اشتياقي به 

تعمير خودروهاي خود نداشته باشند. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر اگر كسي بخواهد پرايد مدل پايين را 
يك تعمير اساسي كند بايد معادل قيمت خودرو هزينه پرداخت كند، 
افزود: با وجود كاهش قيمت دالر برخي با اين بهانه كه قطعات را با دالر 
گران تهيه يا توليد كرده اند حاضر به كاهش قيمت ها نيستند، اما جالب 
اينجاست اخيراً در بازار قيمت برخي از قطعات يكباره بدون هيچ دليل 
گران مي شود. رئيس اتحاديه تعميركاران خودرو تهران تصريح كرد: 
به عنوان نمونه بدون هيچ اتفاقي يكباره قطعات الكترونيك خودرو در 
بازار ناياب شده و رشد ۱۰ برابري قيمت پيدا كرده كه هيچ كس هم 

در اين رابطه پاسخگو نيست.
 به اعتقاد من اگر بازار مديريت داشت نبايد اين افزايش قيمت ها آن هم 
بدون هيچ دليل روشني انجام مي شد. وي در ادامه به ايجاد مراكز جعل 
برند در بازار قطعات خودرو اش��اره كرد و افزود: هيچ برخوردي با اين 
مراكز نمي شود و آنها به صورت غير قانوني قطعات تقلبي را به نام برند 

در بازار به فروش مي رسانند. 
وي با اعالم اينكه در حال حاضر گارانتي قطعات نيز در بازار بي معني 
اس��ت، گفت: اين روزها قطعات تقلبي و قاچاق به راحتي به عنوان 
قطعات شركتي در بازار به فروش مي رسند و وقتي مردم در استفاده 
از آنها دچار مش��كل مي ش��وند نمي توانند به هيچ مرجعي مراجعه 
كنند. عالوه بر اين وضعيت قطعات داخل��ي و وارداتي هم وضعيت 
مشابه در حوزه گارانتي دارند و پاسخگويي كافي را به مشتريان در 

زمان خرابي قطعه ندارند.

صرفه جويي ۳۰۰ ميليارد توماني حذف 
قبوض کاغذي برق در کشور

با حذف قبوض كاغذي برق، ۳۰۰ ميليارد تومان صرفه جويي مالي 
صورت گرفته و مقرر شده است همزمان با آغاز سال تحصيلي 
جديد از محل منابع مالي صرفه جويي شده اين طرح ۱۰۰ هزار 
بسته آموزشي در ميان دانش آموزان مناطق محروم توزيع شود. 
از ابتداي مهرماه امسال قبوض كاغذي برق حذف و به جاي آن قبض هاي 
الكترونيكي و پيامكي در اختيار مش��تركان قرار خواهد گرفت. دراين 
خصوص رضا اردكانيان، وزير نيرو با تأكيد بر اينكه اجراي اين طرح مانع 
از قطع ۱2 هزار درخت در س��ال براي چاپ قبوض كاغذي برق خواهد 
شد، گفت: تنها از محل چاپ اين قبوض حدود 3۰۰ ميليارد تومان در 
س��ال صرفه جويي مالي صورت خواهد گرفت كه بر اساس برنامه ريزي 
صورت گرفته مقرر شده اس��ت، همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد از 
محل منابع مالي صرفه جويي شده اين طرح ۱۰۰ هزار بسته آموزشي در 

ميان دانش آموزان مناطق محروم توزيع شود. 
اردكانيان با اشاره به اينكه اين طرح را در بخش آب نيز دنبال خواهيم 
كرد، افزود: پرسنل بخش توزيع قبوض كاغذي برق نيز پس از اين در 
ساير بخش هاي صنعت برق مشغول به فعاليت خواهند شد و خللي در 

زمينه فعاليت كاري آنها به وجود نخواهد آمد. 
وزير نيرو در بخش ديگري از سخنان خود با اش��اره به پايان سال آبي 
98- 97 گفت: بارندگي هاي مناسب يك سال اخير موجب شده است 
تا در س��ال آبي جاري ش��رايط به مرات��ب بهتري را ب��راي تأمين آب 
شرب، بهداش��ت و كش��اورزي تجربه كنيم. وي تأكيد كرد: بر اساس 
پيش بيني هاي سازمان هواشناسي، در س��ال آبي جديد نيز كه از اول 
مهر آغاز خواهد شد بارندگي هاي فصل پاييز در شرايط نرمال خواهد 
بود؛ البته اميدواريم با نهادينه شدن عادت خوش مصرفي در ميان مردم 

شاهد ثمرات بيشتري نسبت به وقوع ترسالي در كشور باشيم. 
........................................................................................................................

زمزمه دالل هاي خيابان فردوسي: 
دالر زير قيمت صرافي ملي مي فروشيم

در حال�ي ع�ده اي ت�اش داش�تند بع�د از تحري�م توخال�ي 
اخي�ر بان�ك مرك�زي از س�وي امري�كا از آب گل آلود سياس�ت 
ماه�ي گرفته و ب�ار ديگر بر طب�ل گران�ي دالر بكوبند ك�ه امروز 
اكث�ر دالالن خيابان فردوس�ي فروش�نده دالر ش�ده و حاضرند 
زيرقيم�ت صرافي ه�اي بانك�ي دالرهايش�ان را بفروش�ند. 
بعد از اعمال تحريم ه��اي اخير امريكا و تحريم دوب��اره بانك مركزي 
عده اي از سوداگران ارزي تالش داشتند بار ديگر در بازار ارز خودنمايي 
كرده و با قيمت هاي نجومي از آب گل آلود تحريم ها به نفع خودش��ان 

ماهي بگيرند. 
روز شنبه، زماني كه بازار  آغاز به كار كرده بود، عده اي از دالل هاي خيابان 
فردوس��ي دالر را با قيمت ۱2 هزار و 6۰۰ تومان ه��م براي فروش به 
خريداران پيشنهاد مي كردند آن هم درحالي كه قيمت فروش صرافي 
ملي و ساير بانك ها و ساير صرافي هاي بانكي ۱۱ هزار و 4۰۰ تومان بود؛ 
دالل ها در حالي با ۱2۰۰ تومان اختالف تالش داشتند استارت گراني 
قيمت ارز را بار ديگر از خيابان فردوس��ي بزنند كه اين تالششان ناكام 
ماند و روز گذشته نه تنها دالر در صرافي هاي بانكي و بازار آزاد گران نشد 

كه نسبت به ديروز ارزان تر هم شده است. 
مشاهده ميداني »تسنيم« از خيابان فردوسي نشان مي دهد كه اكثر 
دالل هاي خيابان فردوس��ي كه شغلش��ان خريد و فروش ارز در بازار 
آزاد با اختالف قيمت نس��بت به صرافي هاي بانكي است، حاضرند زير 
قيمت اين صرافي ها دالرهاي خود را بفروشند. زمزمه اكثر دالل هاي 
فردوس��ي فروش دالر زير قيمت صرافي هاي بانكي اس��ت؛ اين افراد 
مي گويند بازار فعاًل مشتري ندارد و معلوم نيست باز هم دالر ارزان تر 
مي شود يا نه به همين دليل مي خواهند جنس نقد خود را سريع تر به 
ريال تبديل كنند. دعواي زرگري دالل هاي خيابان فردوسي اين بار 
بر سر فروش دالر ارزان تر به مردم اس��ت، البته اين در حالي است كه 
متقاضيان خريد ارز مي توانند از صرافي هاي بانكي به راحتي ارز مورد 

نياز خود را تأمين كنند. 
هم اكنون قيمت دالر در صرافي هاي بانك��ي براي فروش به مردم ۱۱ 
هزار و 4۰۰ تومان اس��ت، اما دالل ها حاضرند با قيمت ۱۱ هزار و 38۰ 
تومان هم دالر را به مردم بفروشند. اختالف قيمت دالر در بازار آزاد و 
صرافي هاي بانكي هم اكنون بسيار كم است و تابلوي اكثر صرافي هاي 
آزاد در اين خيابان نيز مشابه صرافي هاي بانكي و حتي كمتر از آن است. 
بازار ارز در حالي روزهاي آرام خود را س��پري مي  كند كه امريكا تالش 
دارد با جنگ رواني و تحريم هاي پي در پي و البته تكراري يك بار ديگر 
تالطم را به خيابان فردوسي برگرداند، اما واقعيت اين روزهاي بازار ارز 
نشان مي دهد كه اين بار سياست هاي بانك مركزي قوي تر از تحريم هاي 
امريكا عمل كرده و آرامش حاكم در اين خيابان تأييد مي كند كه حداقل 

اين بار بازار تحت تأثير اخبار و تحريم ها رنگ عوض نمي كند.

 

آق�اي آخون�دي وزير س�ابق و با س�ابقه چند 
ده س�اله در باالترين س�طوح مديريتي دولت 
طي مطلبي با عنوان » همدس�تي پوپوليس�م 
و مركانتليس�م « مدعي شده اس�ت كه ريشه 
ناكارآمدي ها، سوداگرايي نهادي و تركيب آن 
با اقتصاد كان پوپوليستي )عوام گرايانه( است. 
نخست آنكه بايد اعتراف كرد كه ايرادهاي وارد در 
ش��كل گيري رانت ها و وجود امتيازات ويژه براي 
ش��خصيت هاي حقيقي و حقوقي غيرقابل انكار 
اس��ت، اما اگر قوانين به گونه اي ب��ود كه مديران 
به تناس��ب مسئوليتش��ان در چارچ��وب قانون 
پاسخگو مي شدند بي شك هر مدير، وزير و حتي 
رئيس جمهوري نه تنها در دوره مس��ئوليت بلكه 
در دوره انتظار و كارهاي انتخاباتي براي س��مت 
جديد هم، پاسخگو بود نه اپوزيسيون و طلبكار! 
به خصوص مسئوالني كه س��ال ها شعار تكراري 
اقتصاد بازار آزاد رقابتي را سر مي دهند بايد از دو 
جهت باز خواست شوند، يكي براي وضعيت موجود 
اقتصادي كه توليد و نيروي انس��اني مهجورند و 
سوداگري محبوب و ديگري عدم تحقق شعارهاي 

چند ده ساله اقتصاد بازار آزاد! 
مطلب آقاي آخوندي كه س��عي در بيان نكاتي 
درب��اره آن داريم متش��كل از دو بخش متفاوت 
اس��ت كه يك بخش آن تك��رار حرف ها و نكات 
دكتر نيلي و آمارهاي ترس��يمي ايش��ان است و 
بخش دوم حمله يا پاتك سياسي به دكتر توكلي 
و شهردار اسبق است كه نگارنده تمايلي به ورود 

بين دعواهاي سياسي ندارد. 
  مركانتليسم حاصل ش�عارچندين ساله 

اقتصاد بازار است
جناب آخوندي شكل گيري مركانتليسم نه از 
يك بس��تر با نوع تفكر قالب دولتي در اقتصاد 

ك��ه برخاس��ته از گرايش��ات افراط گرايانه به 
اصال��ت دادن به افراد و س��ود حداكثري افراد 
به وي��ژه ش��خصيت هاي متصل ب��ه قدرت و 
ثروت ش��كل گرفته،بنابراي��ن وقتي مديريت 
در اقتصادي كه دولت سهم بسيار دارد به جای 
اينكه بر نظارت روي ش��ركت ها و بخش های 
مختل��ف تأكي��د ش��ود و دائم مفاهي��م كلي 
اقتصاد بازار آزاد مانور بده��د  و  در چارچوب 
نظري باورهايشان هم حركت نكنند، وضع به 

مركانتليست رفاقتی منتهي مي شود. 
به عبارت بهتر كار به جايي مي رسد كه 2۰ شركت 
بزرگ معدني و صنعتي س��ودي 76 هزار ميليارد 
توماني در يك سال تحصيل مي كنند و شركت هاي 
خودروسازي در بازار شبه انحصاري داخلي با زيان 
هزاران ميلياردي بازارها را به هم مي ريزند و واردات 

با ارز ارزان را به  عده اي محدود مي دهند. 
اتكاي بسيار بر سود حداكثري افراد و در نتيجه 
تعادل در نقطه بهينه را به دس��ت آدام اسميت 
س��پردن به جاي تمركز   روي نحوه توزيع رانت 
براي جهت دهي منابع به سوي توليد بي  آنكه از 
مديران مدعي حساب كشي كنيم، نتيجه تكرار 
تاريخ مركانتليسم تجاري است كه براي اشخاص 
حقوقي صاح��ب نفوذ بازارهاي ش��به انحصاري 
خودرو و فوالد و در اندازه ه��اي كوچك تر براي 
رفق��اي متصل ب��ه مس��ئوالن ، چيزي ش��بيه 
بازارهاي مركانتليستي استثمارگران انگليسي و 
شركت هاي صادرات و واردات انحصاري امريكاي 

جنوبي، هند و مالزي فراهم مي كند. 
حرمت دهي به كلمات به جاي ريشه يابي 

وضعيت موجود قاب��ل دفاع نيس��ت، اما به جاي 
ريش��ه يابي صحيح مس��ائل ب��ا صورت مس��ئله 
صحي��ح و فرض اولي��ه اقتصاد دولت��ي، به دنبال 

حرمت دهي به كلمات��ي چون اقتصاد ب��ازار آزاد 
باشيم و بي آنكه به بايد هاي اس��تقرار نظرياتمان 
بپردازيم، مي گويي��م: »در اي��ران اصطالح ها در 
جاي خود به كار برده نمي ش��وند. به سادگي نظام 
سوداگرايي )مركانتليسم( به جاي نظام بازاِر آزاِد 
رقابتي منصفانه و متكي بر حاكميت قانون به كار 

برده مي شود. «
 استاد گرامي، جناب آخوندي ! اين خطاي برداشت 
از واژه ها و پوستين وارونه را كساني مرتكب شده اند 
كه حرف و نتيجه كارش��ان يكي نيست و نبوده و 

نخواهد بود. 
در كدام كش��وري با چنين ذخاي��ر عظيم منابع 
زير زميني و انرژي در اختي��ار دولت و بنگاه هاي 
بزرگ و صناي��ع بزرگ در يد دول��ت مي توانيد به 
نوع اقتصاد آرماني مد نظر شما رسيد بي آنكه هيچ 
مقدمه اي را اجرا نكنيم و سال ها بر مسند باشيم ؟ 
بنابراين بايد كالم آقاي دكتر توكلي را اصالح كرد 
كه به شما لقب »وزير شيفته نظام سرمايه داري« 
داده اس��ت، زيرا فارغ از نگاه نگارن��ده در كاركرد 
صحيح نسخه اقتصاد بازار آزاد در اتمسفر اقتصادي 
كشور اين شما و دوستانتان هستيد كه در تعريف 
اقتصاد بازار پوستين وارونه و آدرس اشتباه داده ايد 
و در هر دوره با اس��م رمز اقتصاد بازار آزاد فضاي 
كسب و كار را براي توليد واقعي محدود و محدود تر 
كرده ايد و هدف اقتصاد را حداكثر كردن سود با هر 

روش ومسلكي را جا انداختيد!  
هيچ از خود پرسيده ايد كه چرا تحقق شعار اقتصاد 
بازار آزاد رقابتي و بهبود وضعيت از بعد از جنگ و 
سال هايي كه شما و دوستانتان بر مسند بوده ايد 
به تورم و بانك هاي خاطي، بنگاه هاي بزرگ زورگو 
منتهي شده است؟ يا همچنان سعي داريد تركيب 

مركانتليسم وپوپوليسم را رقبا منتسب كنيد؟ 

در فضاي تئوريك و تصميم سازي و حتي فضاي 
رس��انه اي در تمام اين س��ال ها چه ن��وع تفكري 
غالب بوده اس��ت ؟ آيا جريان مدع��ي اقتصاد بازار 
آزاد از بعد از جنگ اساساً فرصت تأثير گذاري در 
تصميم گيري ها را داشته يا منافع تئوريسين هاي 
اقتصاد بازار همواره آنها را در مس��ند به س��كوت 
و تمكين در مقاب��ل تصميمات سياس��تمداران 

واداشته؟ از چه كسي و چه انتقاد مي كنيد؟ 
  چند س�ال زم�ان ب�راي اس�تقرار نظام 

فكريتان نياز داريد ؟ 
به اين جمله خود توجه كنيد: »نتيجه حاكميت 
س��وداگري بر اقتصاد نيز چيزي جز رانت جويي، 
فساد و توسعه فقر نبوده و نيست. همان پديده هايي 
كه هم اكنون تا مغز استخواِن گروه هاي كم درآمد 
يا با درآمد متوسط را مي س��وزاند « آيا اين جمله 
پوپوليس��تي نيس��ت ؟ چند س��ال ديگر فرصت 
مي خواهيد تا با عملكرد ش��ما و دوستانتان مثاًل 
اقتصاد بازار آزاد رقابتي اس��تقرار يابد و گروه هاي 

كم درآمد و متوسط جان بگيرند ؟ 
اش��اره هاي بجاي��ي درب��اره توزيع ران��ت انرژي 
ارزان در تولي��د برق، گاز و پتروش��يمي كرده ايد 
و آن را نشان هاي مركانتليس��م دانسته ايد، اما آيا 
مركانتليسم موجود مشمول توزيع قير براي اتمام 
پروژه ها، ايجاد چندين ش��ركت مرتبط با وزارت 
راه و شهرسازي نمي ش��ود ؟ آيا مركانتليسم باعث 
واگذاري پروژه ها به افراد حقيقي و حقوقي خاص 
ويا انصراف از واگذاري به اشخاص محق در دوره 

تصدي شما نشده است؟ 
آيا سر بريدن گوسفند و عكس يادگاري جلوی يك 

هواپيماي وارداتي پوپوليسم نيست؟  
شما چرا همين كه از مركب قدرت پياده شديد و 
آالت موسيقي از لب و دس��تانتان افتاد، سمفوني 

موجود را ناكوك ديديد؟ 
 اي كاش يك بار هم كه ش��ده به جاي فعال شدن 
در جريان پوپوليسم - انتخاباتي نقش خود را در 
شكل گيري وضعيت موجود به خصوص در حوزه 
مسكن و مستغالت براي مديران جديد و آيندگان 

به نقد بكشيد؟ 
گفته ايد: »در روند گرفتاري ايران در تورم مزمن به 
نقش بدهي 7۰۰ هزار ميليارد توماني دولت اشاره  
و س��ؤال كرده ايد كه ذينفعان ايجاد اين بدهي ها 
چه كساني هستند؟و چرا تاكنون اراده جدي براي 
توقف اين روند نبوده است، پرسش بنيادين اقتصاد 

سياسي ايران است!« 
پاسخي واضح  تر از عملكرد خود در حوزه مديريتي 
و ميزان دارايي هاي خود در طول اين سال هايي كه 
تصدي امور را بر عهده داشته ايد، مي بينيد؟ به گفته 
خودتان »سوداگرايي مگر چيزي جز اين جريان 
ثروت و قدرت از مردم به اشخاص حقيقي و حقوقي 

مرتبط با حكومت است؟«
تو كز سراي طبيعت نمي روي بيرون
كجا به كوي طريقت گذر تواني كرد

جمال يار ندارد نقاب و پرده ولي
غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد

بيا كه چاره ذوق حضور و نظم امور
به فيض بخشي اهل نظر تواني كرد

ولي تو تا لب معشوق و جام مي خواهي
طمع مدار كه كار دگر تواني كرد

پاسخي به آقاي آخوندي در باره مطالب قابل تأمل

فرياد پوپوليستي براي بقای مرکانتليست رفاقتی ! 
سوداگرايي موجود حاصل شعار حاميان اقتصاد بازار است كه در سال هاي اخير همواره تريبون ها و مسئوليت هارا برعهده داشته اند

مهران ابراهيميان 
  گزارش   یک


