
با اطالعيه ش�ركت ملي پخ�ش فرآورده هاي 
نفت�ي، آغ�از دور جدي�دي از واقعي س�ازي 
قيم�ت بنزين و س�هميه بندي آغاز ش�د، هر 
چند ك�ه نارضايتي ه�اي پيش آم�ده در اين 
مس�ير، تبعات اش�تباهات شش س�اله اخير 
دولت يازده�م و دوازدهم را نش�ان مي دهد. 
با اين حال ش�فافيت هزينه كرد درآمد شوک 
بنزين ب�رای هم�ان 18ميليون خان�واری كه 
دول�ت مدع�ی آن اس�ت، می توان�د توجيه 
مناس�بی ب�رای اي�ن اق�دام دول�ت باش�د. 
به گزارش »جوان«، دولت دوازدهم قصد داشت 
در ارديبهش��ت 98 قيمت بنزين را افزايش دهد 
و س��هميه بندي را احيا كند كه به دليل درز اين 
خبر از مسئوالن ش��ركت ملي پااليش و پخش و 
هجوم مردم به پمپ بنزين ها، اين برنامه متوقف 
شد. از آن روز به بعد، زمزمه هاي بسياري درباره 
آغاز سهميه بندي شنيده شد. اين بار دولت سعي 
كرد در سكوت كامل و با بهره گيري از روش شوك 

خبري، قيمت بنزين را افزايش دهد. 
دولت در اولين دقايق روز جمعه 24 آبان، خبر را 
از شبكه 5 سيما اعالم كرد و 60 ليتر سهميه براي 
دارندگان خودرو به قيمت 1500 تومان اختصاص 
داد. هر خودرويي هم بخواهد بي��ش از 60 ليتر 
س��هميه خود بنزين مصرف كند بايد به ازاي هر 
ليتر 3 هزار تومان پرداخت كند، بنزين سوپر هم 
سهميه اي ندارد و هر ليتر آن 3 هزار و 500 تومان 

عرضه خواهد شد. 
رئيس جمهور هم در توضيح تصميم اتخاذ شده 
گفته اس��ت برخي معتقد بودند كه قيمت انرژي 
در ايران با قيمت آن در كشورهاي منطقه فاصله 
زيادي دارد كه البته اين موض��وع موجب ايجاد 
مفاسدي از جمله قاچاق خواهد بود و اگر بخواهيم 
اين معضل را از بين ببريم بايد به گونه اي قيمت 
را افزايش دهيم ك��ه تقريباً با قيم��ت انرژي در 
كشورهاي همسايه برابري داشته باشد و ما با آن 
مخالفت كرديم. روحاني افزود: البته اين اقدام از 
سوي دولت انجام نشد به خاطر اين بود كه معتقد 
بوديم اين افزايش قيمت به نرخ هايي مثل 5 هزار 
تومان براي هر ليتر بر زندگي مردم تأثير مستقيم 

داشته و موجب افزايش تورم خواهد بود. 
رئيس جمهور يادآور ش��د: بايد اين را براي مردم 
توضيح دهيم كه اين اقدام به نف��ع آنان خواهد 
بود و دولت به رغم مش��كالت اقتصادي كه دارد 
هرگز قصد برداش��ت از اين پول را نداش��ته و هر 
چه درآمد از اين محل عايد ش��ود ب��ه خانوارها 

بازخواهد گشت. 
    اشتباه اول چه بود؟

با اعالم رسمي قيمت هاي جديد از سوي شركت 
ملي پخش، تحليل ها و گزارشات بسياري در سطح 
رسانه ها پخش شد كه عمدتاً معتقد بودند دولت 
در واقعي سازي قيمت بنزين بد عمل كرده است. 
در اين باره بايد گفت دولت دچار دو اشتباه بزرگ 
در اصالح سياست هاي قيمتي به منظور كنترل 

مصرف و گسترش عدالت يارانه اي شد. 
اش��تباه نخس��ت به روند افزايش قيمت بنزين 

بود؛ دولت يازدهم و دوازدهم اين اختيار را طبق 
قانون باالدستي كش��ور داشت كه بهاي بنزين را 
هر س��اله افزايش دهد. حتي برخي كارشناسان 
اين پيش��نهاد را مطرح كرده بودند كه دولت اگر 
ماهانه مبلغ اندكي را روي بنزين اضافه مي كرد، 
نه پرش قيمتي اتفاق مي افتاد و نه انتظار تورمي 
به وجود مي آمد. دولت طي چهار سال گذشته به 
داليل سياسي از افزايش قيمت بنزين خودداري 
كرد در شرايطي كه كارشناسان نسبت به اهمال 

دولت در اين باره هشدار مي دادند. 
نكته قاب��ل تأمل اينجاس��ت كه روحان��ي نيز با 
افتخار به اين موضوع اشاره كرد و گفت كه دولت 
چهار س��ال روي قيمت بنزين تغيي��ري اعمال 

نكرده است! 
  اشتباه دوم

يكي ديگر از خطاهاي دولت يازدهم، حذف كارت 
سوخت و سيس��تم مديريت هوش��مند سوخت 
بود. در اواخر دولت اصالح��ات و آغاز دولت نهم 
مصرف بنزين با افزايش عجيبي مواجه ش��د كه 
بخش مهمي از آن صرف قاچاق بنزين مي ش��د. 
دولت نهم تصميم گرفت با افزايش قيمت بنزين و 
نهادينه كردن سيستم پايش مصرف، ميزان دود 
شدن سرمايه هاي ملي را در مرحله اول كنترل و 

در مرحله بعد كاهش دهد. 
در همان روزها گفته مي ش��د چنانچه اين روند 
اصالح نش��ود، ميزان مصرف بنزين ب��ه بيش از 
85 ميليون ليتر افزايش مي كند،بنابراين دولت با 
سهميه بندي بنزين و صرف هزينه هاي ميلياردي 
براي ديجيتالي شدن عرضه و مصرف سوخت، با 
همه دس��ت  اندازهايي كه وجود داشت، توانست 
مصرف بنزي��ن را در همان ماه هاي نخس��ت 10 

ميليون ليتر در روز كاهش دهد. 
طي س��ال هايي كه بنزي��ن با كارت س��وخت و 
سهميه ها عرضه مي شد، ميانگين مصرف بنزين 
بين 63 تا 65 ميليون ليتر در روز بود. البته نبايد 
اشكاالتي كه در ابتداي راه اندازي سيستم مديريت 
مصرف سوخت به وجود آمده بود، به راحتي عبور 
كرد، اما با گذش��ت يكس��ال تقريباً اين سيستم 

توانست اشكاالت خود را برطرف كند. 

دولت يازدهم كه بر س��ر كار آم��د، موضع گيري 
خاصي درباره كارت س��وخت نداش��ت تا اينكه 
زمزمه تك نرخ��ي كردن بنزي��ن و حذف كارت 
س��وخت ش��نيده ش��د. وزير نفت كه در ابتدا از 
كارآيي كارت سوخت تمجيد كرده بود، چند ماه 
بعد اعالم كرد كه اين اب��زار چيزي جز آزار دادن 
مردم نيست. وي به »ايسنا« گفته بود: »به كاري 
كه در هيچ كجاي دنيا انجام نشده است و ما آن را 

انجام دهيم، بايد شك كرد.« 
زنگنه كه براي حذف كارت سوخت اصرار داشت 
داراي چنين استداللي بود: »چرا ما مي خواهيم 
مردم را اذيت كنيم؟ اين براي مردمي كه مصرف 
معقول دارند نوعي آزار اس��ت ك��ه بگوييم حتماً 
با كارت س��وخت بنزين مصرف كنند، چراكه به 
طور متوس��ط مردم از 60 ليتر نيز بيشتر مصرف 

نمي كنند.« 
در هم��ان روزها مركز پژوهش ه��اي مجلس در 
سلسله گزارش هايي به اهميت ادامه كار سيستم 
مديريت مصرف و كارت سوخت پرداخت و رسماً 
اعالم كرد اجراي سهميه بندي بنزين با استفاده 
از سامانۀ هوشمند سوخت در طول هشت سال، 
۷5 ميليارد دالر از مح��ل كاهش مصرف بنزين 

عايد كشور كرده است. 
با اين وجود، دول��ت و وزارت نفت تصميم گرفت 
كارت سوخت حذف شود تا افسار مصرف بنزين 
افزايش يابد و به بيش از 110 ميليون ليتر در روز 
افزايش يافت. يارانه هايي كه از جيب همه مردم 
پرداخت مي ش��د به جيب واردكنندگان بنزين 
رفت و شبكه قاچاق سوخت نيز روزانه ميليون ها 
ليتر بنزين از كش��ور خارج كرد. اي��ن در حالي 
اس��ت كه با كاهش مصرف مي توان بنزين مازاد 
را – حداقل 10 ميليون ليت��ر- 5 هزار تومان به 

ازاي هر ليتر صادر كند. 
   آغاز اصالحات

دولت با حذف ابزارهايي كه مي توانس��ت مصرف 
بنزين را كنترل كند از يك سو و ثابت نگهداشتن 
قيمت بنزين از س��وي ديگر موجب حيف و ميل 
ش��دن ثروت ملي ش��د. دولت چند ماهي است 
كه متوجه اش��تباهات خود شده است و با توجه 

به اتفاقات تلخي كه در بس��تر تصميمات اشتباه 
گذشته خود رخ داده، تصميم گرفته هم سيستم 
مديريت مصرف را احيا كرده و هم قيمت بنزين را 
بر اساس اختياري كه قوانين به آن داده، افزايش 

دهد. 
درآمدهاي دولت از مح��ل افزايش قيمت بنزين 
بيش��تر از گذشته خواهد ش��د و اين درآمدها به 
دولت اين امكان را خواه��د داد تا بتواند در حوزه 
عدالت اقتص��ادي – اجتماع��ي عملكرد بهتري 
داشته باش��د. در همين باره، محمد باقر نوبخت، 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به آغاز 
مرحله جديد اجراي قان��ون هدفمندي يارانه ها 
و اصالح قيمت حامل هاي انرژي گفت: سازمان 
برنامه مكلف شد عيناً همه منابع حاصل از اصالح 
قيمت حامل هاي انرژي را به حساب سرپرستان 
خانوارها واريز كند. دولت به خانوارها از يك نفر تا 
پنج نفر، به ميزان 55 تا حداكثر 205 هزار تومان 

پرداخت خواهد كرد. 
رئيس س��ازمان برنام��ه و بودج��ه تصريح كرد: 
اين كمك معيش��تي يك هفته ت��ا 10 روز ديگر 
به حساب سرپرس��تان 18 ميليون خانوار واريز 
مي شود. دولت به رغم داش��تن مجوز قانوني در 
شش سال گذش��ته، تنها دو بار قيمت بنزين را 
اصالح كرد و منابع حاصل ازآن نيز عمدتاً صرف 
حمايت از مددجويان تحت پوشش كميته امداد 

و بهزيستي شد. 
وي توضيح داد: رئيس جمهور نظر داشت كه اگر 
قرار اس��ت اصالحي در قيمت بنزين انجام شود 
حتماً بايد منابع آن به مردم پرداخت شود؛ از اين 
جهت با تعريفي كه صورت گرفت و در ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي س��ه ق��وه به تصويب 
رسيد، قرار بر اين شد كه صد درصد منابع حاصل 
از اص��الح قيمت ه��ا و س��هميه بندي به صورت 
حمايت معيش��تي بي��ن خانوارهاي م��ورد نظر 

توزيع شود. 
نوبخ��ت ادام��ه داد: وزارت تع��اون، كار و رف��اه 
اجتماعي نيز موظف ش��د با ضوابط��ي كه داردو 
توضيحات بيش��تر آن در روزه��اي آينده اعالم 
خواهد شد، فهرس��تي از اين 18 ميليون خانوار 
را كه ش��امل 60 ميليون نفر مورد نظر مي شود، 

آماده كند. 
   تفاوت يارانه نقدي با بسته حمايتي

رئيس س��ازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراين 
از اين به بعد اين س��ازمان هر ماه سه پرداختي 
خواهد داشت؛ يك حقوق و مزايا و پرداخت هاي 
مربوط به طرح هاي عمراني كه هر ماه از خزانه 
ص��ورت مي گي��رد، دوم پرداخ��ت يارانه ها كه 
معموالً 26 هر ماه انجام مي شود و از اين به بعد 
پرداخت ديگري ني��ز صورت مي گي��رد كه در 
قالب بسته هاي حمايت معيش��تي خواهد بود. 
بر اساس اين گزارش، به خانوارهاي تك نفره 55 
هزار تومان، دو نفره 103 هزار تومان، س��ه نفره 
138 هزار تومان، چهارنف��ره 1۷2 هزار تومان 
و پنج نفره و بيش��تر205 هزار تومان پرداخت 
خواهد شد. با توجه به اين اظهارات نوبخت به نظر 
می رسد اگر دولت در يك سايت به صورت آنالين 
هزينه كرد اين درآمد بنزين را به مردم گزارش 

كند، از تبعات آن خواهد كاست.
   افزايش نظارت در بازار

با توج��ه به ام��كان افزاي��ش قيم��ت كاالها در 
كش��ور، اين نگراني وجود دارد كه شايد عده اي 
با سوءاس��تفاده از افزايش قيمت بنزين، كاالها 
را درگير افزايش قيم��ت كاذب كنند. يك مقام 
مسئول در وزارت صمت به خبرگزاري مهر گفته 
اس��ت با توجه به فراواني كاال و وضعيت مناسب 
ذخاير استراتژيك، هرگونه افزايش قيمت كاال در 

بازار ممنوع است. 
وي افزود: بر اين اساس تمام تدابير انديشيده شده 
تا با توجه به وضعيت ذخاير استراتژيك كااليي و 
وفور كاال در مبادي عرضه، كاالهاي اساسي هيچ 
گونه افزايش قيمتي نداشته باشند؛ بر اين اساس، 
هماهنگي هاي الزم با توليد كنن��دگان به عمل 
آمده و در عين حال در سطح عرضه نيز بازرسان 
با قدرت و ق��وت به بازار نظ��ارت خواهند كرد تا 
هيچ گونه افزايش قيمتي ب��ه بهانه گراني بنزين 

در بازار رخ ندهد. 
وي تصريح كرد: قيمت بايد روي كاالها درج شده 
باشد و عرضه كنندگان هم مكلفند تمامي كاالها 
را با برچس��ب قيمت عرضه كنند. به هر واحدي 
كه برچسب قيمت را نصب نكرده باشد با تخلف 

گرانفروشي مواجه خواهد بود.
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سهميه بندي و واقعي سازي بهاي بنزين رسماً كليد خورد

دولت درآمد جدید بنزینی را شفاف  گزارش کند

اس�ناد مال�ي يك�ي از ش�ركت هاي تابع�ه اي�ران خ�ودرو 
حاك�ي از پرداخ�ت دو فق�ره چ�ك ب�ه مبل�غ 20 ميلي�ارد 
ري�ال ب�ه نه�اد رياس�ت جمه�وري اس�ت؛ موضوعي ك�ه 
مي باش�د.  مربوط�ه  مس�ئوالن  شفاف س�ازي  نيازمن�د 
به گزارش»خط بازار«يكي از ايرادات وارده به ساختار صنعت خودرو، 
نظام غيرشفاف و تو در تو ش��ركت هاي تابعه خودروسازي است كه 
ناشي از مديريت دولتي طي چند دهه گذشته است. به طوري كه به 
علت تعدد شركت ها و روابط چند ضلعي شان با يكديگر گاهي برخي 
از ارقام و آمارها در نگاه اول قابل ارزيابي دقيق نيست، مگر اينكه خود 
ش��ركت مربوطه شفاف س��ازي كند. به طور مثال در ترازهاي مالي 

منتهي به سال 139۷ شركت ايساكو آمده كه يكي از پرداختني هاي 
غيرتجاري اين شركت پرداخت دو فقره چك به مبلغ 20 ميليارد ريال 
به نهاد رياست جمهوري بوده است. نظر به اينكه در توضيح تفسيري 
اين پرداخت هيچ يادداشتي در اسناد مالي ديده نشد، از اين رو اين 

موضوع نيازمند شفاف سازي مسئوالن شركت ايساكو است. 
شركت ايساكو يكي از اصلي ترين بازوهاي گروه ايران خودرو است 
كه افراد پرآوازه از جمله كيوان خسروي)س��خنگو ش��وراي امنيت 
ملي( و ميرصالح سيدزاده اقدم)از مديران ارش��د وزارت صمت( را 
در تيم هيئت مديره آن حضور داش��ته اند. همچنين در چند س��ال 
گذشته سيدرضا حس��يني نيز از جمله افراد عضو هيئت مديره اين 

شركت بوده است. 
طبق اساسنامه فعاليت اين شركت:»خريد، فروش، صادرات و واردات 
انواع خودروی س��واري، اتوبوس، ميني بوس، كاميون، وانت و مانند 
آن – ارائه خدمات پس از فروش به كليه محصوالت ايران خودرو و 
شركت هاي تابعه آن- تهيه و توزيع، خريد و فروش، صادرات و واردات 
قطعات و لوازم يدكي انواع خودرو و خدمات پس از فروش آنها- انجام 
معامالت بازرگاني و غير بازرگاني- تأس��يس شركت با مشاركت يا 
بدون مش��اركت اش��خاص داخلي و خارجي- خريد كارخانجات و 
سهام شركت ها- انجام هر عمليات مجاز سود آور- مبادرت به هرگونه 

فعاليتي براي انجام مفاد باال يا تسهيل در اجراي آن« است. 

سايه دولت بر سر خودروسازي
پرداخت 20 ميليارد ريال به نهاد رياست جمهوري توسط شركت تابعه خودروسازي

  خودرو

هادی  غالمحسینی

چرا سرمایه داخلي قفل شده ؟ 
اين روزها بيشتر مطالب معطوف به افزايش قيمت بنزين است كه گفته 

مي شود، اين كار نيز بر اساس شرايط موجود كشور ناگزير بود. 
 اختالف قيمت هاي س��وخت داخلي و خارجي عماًل جذابيت قاچاق 
را بيش��تر كرده، مصرف داخلي هم ب��ه دليل ارزاني بنزي��ن و گراني 
تفريحات بيشتر شده، انگيزه خودرو سازان در تحول و حركت به سمت 
خودروهاي هيبري ) دوگانه سوز( مرده و بسياري از سرمايه گذاري هاي 
ديگر را كه مي تواند ب��ه عنوان موتور محرك اقتصاد به ش��مار بيايند، 

بي ثمر كرده است. 
اين در حالي است كه اقتصاد ايران مانند هر كشور ديگري براي دستيابي 
به رشد اقتصادي پايدار نياز به سرمايه گذاري دارد و نفت و فرآورده هاي 
آن در طول س��اليان گذش��ته به جاي اهرم قرار گرفتن و افزايش نرخ 
رشد، توسط آحاد مردم دود شده و هوا را آلوده كرده يا توسط برخي از 
خاص ترها قاچاق شده و جيب عده اي را  پر كرده كه نتيجه اش هرچه 

بوده، توسعه و پيشرفت پايدار نبوده است ! 
 از سوي ديگر وضعيت فعلي به گونه اي ست كه حتي همين يارانه هاي 
نامتوازن در اقتصاد ايران جاذبه جذب سرمايه هاي خارجي ندارد، هر 
چند كه نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي 
در ايران طي يك دهه گذشته حدوداً در محدوده 5 /0 تا يك درصد در 
نوسان بوده است، در حالي كه طي يك دهه گذشته به طور متوسط در 

جهان اين نسبت بين 5 /1 تا پنج درصد در نوسان بوده است. 
به عبارت بهتر با همين فرماني كه دولت در اختيار دارد و مسيري كه 

طي مي كند اقتصاد هر روز كوچك تر مي شود. 
با اين اوصاف چه بايد كرد ؟ در نگاه س��اده، جذب منابع مالي، چنانچه 
توأم با انتقال فناوري و مش��اركت در توليد با هدف صادرات محصول 
باش��د، زمينه رش��د اقتصادي پايدار را فراهم خواهد كرد و اكنون كه 
نمي توان به جذب س��رمايه هاي خارجي اميد داشت آيا تنها راه دولت 
تأمين منابع از محل هاي تكراري و ناديده گرفتند فعاليت هاي عمراني 

و توسعه اي است ؟ 
پاسخ بدون شك در جذب س��رمايه گذاري اعم از داخلي و خارجي به 
ثبات در تصميم گيري ها است. ما نمي توانيم مكرراً قيمت ها را تا سطح 
براي مدتي ثابت نگه داريم و ناگهان بدون پشتوانه قابل قبول براي مردم 
يا سرمايه گذار قيمت ها را هر موقع كه خواستيم دستكاري بكنيم. اين 
كار باعث بر هم خوردن تعادل هاي ساختاري و نگاه كوتاه مدت بازيگران 

اقتصادي به فضاي اقتصاد مي شود. 
 به عبارت بهتر، تورم مزمن ناشي از تصميمات خلق الساعه و غير قابل 
پيش بيني دولت هيچ س��رمايه گذار محاسبه گري را )كه سرمايه خود 
را بر اس��اس ميزان منطقي سود و بازگشت س��رمايه وشرايط محيط 
كس��ب و كار فعال مي كند(، حاضر به قبول ريس��ك س��رمايه گذاري 
نمي كند،بنابراين كسب و كارهاي موجود يا متكي بر رانت هاي اعطايي 

است يا متأثر از تصميمات قيمتي دولتي است. 
 بديهي است در چنين فضايي عالوه بر كاهش سرمايه گذاري، فرصت 
رشد منطقي بنگاه هاي خود جوش و نوپا هم فراهم نمي شود و ما شاهد 
بنگاه هاي بزرگ غير دولتي نيستيم. به عنوان مثال چندي پيش يك 
سرمايه گذار گفته بود: »كسي كه در كار توليد است حتماً بايد از خود 

چندين ملك براي پوشش ريسك و ادامه فعاليتش داشته باشد.«
همچنين چنين فضايي افراد را مترصد فرصت ها مي كند كه سرمايه هاي 
خود را به جاي نگاه بلند مدت براس��اس تورم س��االنه و حتي ماهانه 
و تصميماتي بكند كه مس��تقيماً از اتاق جلس��ه هيئت دولت يا احياناً 
مجلس و كميسيون هاي مجلس ) در سال هاي اخير كمتر ( به بيرون 

درز مي كند. 
مجموعه فضايي كه در باال ترسيم ش��ده همان چيزي اس��ت كه رتبه 
كشور ما را در شاخص سهولت كسب و كار بانك جهاني و با وجود منابع 
زير زميني معدني و انرژي فراوان و نيروي كار زياد در بين 190 كشور 
در جايگاه 12۷ جهان قرار داده است. البته مي توان در اين باره به موارد 
ديگري مانند، ضعف نظام بانكي و مالي كش��ور، ضعف زيرساخت هاي 
اساس��ي و همچنين منافع برخي گروه هاي ذي نفع، تأثير رقابت هاي 
سياسي در تداوم شرايط موجود اشاره كرد، اما حقيقت موضوع دقيقاً 
نامعلوم بودن وضعيت اقتصاد در يك نگاه بلند مدت و تغييرات پي درپي 
سياست هاي و دخالت هاي قيمتي بي تأثير در روند پيشرفت است كه 
بيشتر براي رتق و فتق امور دولتي اتخاذ مي شود تا افزايش واقعي سهم 

مردم در اقتصاد.

  گزارش   یک

توسعه بخش تعاون مدیر کارکشته می خواهد 
اگر چه بخش تعاون در ساختار قانوني اقتصاد ايران داراي جايگاه مي باشد و 
سهم 25درصدي براي اين بخش در اقتصاد تعريف شده است، اما ساليان سال 
است كه سهم اين بخش از اقتصاد در حوالي عدد  هفت جاخوش كرده است، 
بدين ترتيب به رغم توجه قانونگذار به رشد اين بخش گويا سياستگذاران 
و مديران از توس��عه اين بخش ناتوان هستند. بي ش��ك حوزه تعاون فراتر 
آن چيزي اس��ت كه بخواهيم نقش آن را صرفاً حضور در خصوصي سازي 
شركت هاي دولتي يا واگذاري بنگاه هاي ش��ركت سرمايه گذاري سازمان 
تأمين اجتماعي يا صندوق بازنشستگي كشوري خالصه كنيم، از اين رو با 
توجه به اينكه نه تنها مانعي براي رشد اين بخش در اقتصاد نيست،  بلكه در 
قوانين باالدستي كشور به توسعه بخش تعاون تأكيد شده است، بايد ديد علت 

عدم توسعه كيفي و كمي بخش تعاون در اقتصاد ايران چيست ؟
اگر نگاهي به گذش��ته بخش تعاون بيندازيم، مي بيينم كه اين بخش با 
چالش مديريت و راهبري روبه رو است، چه آن زماني كه تعاوني ها در حوزه 
مالي و اعتباري به شدت توسعه يافتند كه در نهايت نيز براي بخش پول 
و بانك اقتصاد ايجاد چالش كردند و چ��ه در زمان فعالي كه حتي عالئم 
حياتي شان در اقتصاد ايران هم چندان احساس نمي شود، چالش مديريت 

و سياستگذاري و راهبري و هدايت بخش تعاون مشهود بوده است. 
در حوزه اقتصاد كشور ايران اتاق هاي پارلماني متعلق به بخش خصوصي، 
اصناف و تعاون وجود دارد كه بالطبع نام و قوانين موضوعه شان حقوق اعضا 
و حوزه مربوطه را دنبال مي كنند ، با توجه به رشد بخش هاي بخش هاي 
خصوصي و اصناف بايد نس��بت به ضعف بخش تعاون نگ��ران بود، زيرا 
تعاوني هايي كه روزگاري در حوزه هاي مختلف توليد، توزيع و خدماتي 
چون ساخت و ساز مسكن،  كشاورزي و  حمل و نقل فعال بودند امروز در 
اين عرصه غيبت دارند. ضعف بخش تعاون در كش��ور در ش��رايطي رخ 
داده است كه قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسالمي ايران به طور 
جدي بر توسعه اين بخش تأكيد داشته است و حتي ماده 4 قانون تعاون 
دولت و كليه سازمان هاي وابسته را موظف كرده كه در اجراي طرح ها و 

پروژه هاي خود در شرايط مساوي اولويت را به بخش تعاوني بدهند. 
در اين بين، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي معاونتي با موضوع امور 
تعاون وجود دارد، كه بايد ديد براي توسعه بخش تعاون چه كرده است و 
چه برنامه جدي دارد و حال آنكه اگر اين معاونت صرفاً مفاد قانوني تعاون 
را در كش��ور دنبال  يا حداقل اين مفاد را براي مردم تبيين كرده بود، هم 

اكنون جايگاه بخش تعاون از وضعيت كنوني بهتر بود. 
با توجه به اينكه دهه ها است كه به بخش تعاون اجحاف شده و اين بخش 
در توسعه دچار يك عقب ماندگي است، انتظار مي رود به جاي به كار گيري 
اشخاصي براي راهبري بخش تعاون ايران كه وضعيت دانش، خدمت و 
تجربه آنها محل بررسي جدي بيشتر دارد، از مديراني با سطح تحصيالت 
و تجربه بس��يار باال و مرتبط با بخش اقتصاد و تعاون براي توسعه بخش 
تعاون در كشور استفاده شود. در نهايت بايد دانست براي پايداري توسعه 
تعاون حتماً به آموزش جوانان نيز نيازمند هستيم، بدين ترتيب مي توان 
ضمن ارائه آموزش مرتبط با بخش تعاون ب��ه مديران جوان، آنها را براي 
اخذ تجربه در بخش هاي دولتي، نيمه دولت��ي و خصوصي به كارگيري 
كنيم تا بعد از آب ديده شدن، بتوانند با كار جهادي و شبانه روزي و دانش و 
تجربه اي كه اندوخته اند ضمن جبران عقب ماندگي بخش تعاون در مسير 
توسعه اقتصاد ايران، زمينه را براي توسعه پايدار اين بخش فراهم آورند 
به طوري كه دولت بتواند با خيال آسوده بخش اعظمي از وظايف اجرايي و 

شركت داري هاي خود را به بخش تعاون محول كند.

نفت سنگين ایران 58 دالر 
اوپك در جديدترين گ�زارش خود اعالم كرد، تمام�ي انواع نفت 
اين س�ازمان طي م�اه اكتبر كاهش قيمت داش�تند و هر بش�كه 
نفت ايران با 2 دالر و 38 س�نت كاه�ش به 57/94 دالر رس�يد. 
به گزارش »فارس«، سازمان كش��ورهاي توليد كننده و عرضه كننده 
نفت، اوپك در جديدترين گزارش اعالم كرد، متوسط قيمت هر بشكه 
نفت سنگين ايران در ماه اكتبر 2019 )مهر 98( با 2 دالر و 38 سنت 

كاهش نسبت به ماه پيش از آن به 5۷/94 دالر رسيد. 
بر اس��اس اين گزارش، هر بشكه نفت س��نگين ايران در ماه سپتامبر 
60/32 دالر به فروش رس��يده بود. بر اس��اس گ��زارش ماهانه اوپك، 
تمامي انواع نفت كش��ورهاي اوپك در اين ماه كاهش قيمت داشتند 
كه بيشترين كاهش به ِمِري ونزوئال با 16 دالر و 10 سنت تعلق داشت. 
متوس��ط قيمت نفت ايران طي س��ال 201۷ برابر با 49/60 دالر به ازاي 
هر بشكه و در سال 2018 نيز 69/59 دالر در هر بشكه عنوان شده است. 
همچنين متوسط قيمت نفت ايران در 10 ماه نخست 2019 برابر با 61/۷۷ 
دالر برآورد شده است. متوسط قيمت س��بد نفتي اوپك در ماه اكتبر با 2 
دالر و 45 سنت كاهش نسبت به ماه قبل از آن به 59/91 دالر در هر بشكه 
رسيده است. اين رقم براي سبد نفتي اوپك در ماه سپتامبر 62/36 دالر 
در هر بشكه بوده است. نفت عربس��تان نيز با يك دالر و ۷5 سنت كاهش 
60/99 دالر در هر بشكه فروخته شد. هر بشكه نفت برنت درياي شمال 
نيز به طور متوسط در اين ماه 59/۷3 دالر به فروش رفته است كه 2 دالر و 
84 سنت نسبت به ماه پيش از آن كاهش يافته و هر بشكه نفت خام امريكا 

با 2/88 دالر كاهش 53/93 دالر معامله شده است. 
........................................................................................................................

 تكاپوي دالل ها
 براي افزایش کاذب قيمت دالر

س�وداگران ارزي درحال�ي ت�الش دارن�د از طري�ق كانال ه�اي 
تلگرام�ي معان�د ب�ر گران�ي كاذب دالر بدمن�د و از دالر 12 هزار 
توماني بع�د از س�هميه بندي بنزي�ن خب�ر مي دهند ك�ه از روز 
پنج ش�نبه بازار ارز تعطيل بود و قيمتي در اين بازار تعيين نش�د. 
به گزارش »تسنيم«، هر چند قيمت ارز در بازار آزاد و رسمي طي روزهاي 
اخير بنا به داليل سياسي و فصلي افزايش 2 تا 3 درصدي داشته است، ولي 
از شب جمعه و بعد از اعالم خبر افزايش قيمت بنزين و آغاز سهميه بندي، 
س��وداگران ارزي كه اتفاقاً هر كدام س��هم بزرگي در فعاليت كانال هاي 
تلگرامي معاند دارند، دس��ت به كار ش��دند تا قيم��ت ارز را در كانال هاي 
تلگرامي افزايش��ي تعيين كنند. كامران س��لطاني زاده، با تأكيد بر اينكه 
دالالن بازار ارز با انتشار هرگونه خبر اقتصادي و سياسي در صدد ايجاد موج 
و هيجان به منظور كسب منافع شخصي خود هستند، تأكيد كرد: دالالن 
ارزي با تحليل هاي ناصحيح درصدد ايجاد تالطم در بازار و تعيين نرخ هاي 
كاذب باشند. رئيس شوراي عالي كانون صرافان با بيان اينكه خوشبختانه 
با همكاري نهادهاي امنيتي، نظامي و بانك مركزي شاهد برچيده شدن 
بساط دالالن هستيم، افزود: با بسته شدن بازار هاي كاذب، دالالن به فضاي 
مجازي روي آورده اند و در بستر شبكه هاي اجتماعي به تعيين نرخ هاي 
كاذب ارز مبادرت مي كنند و از جانب ديگر رس��انه هاي معاند با ارس��ال 

سيگنال هاي منفي درصدد ايجاد آشفتگي در بازار ارز هستند.

 تسخير سياستگذاري 
و کميسيون انرژي مجلس 

 علي مروي، عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي در رشته 
توئيتي از تسخير كميسيون انرژي مجلس خبرداده و نوشته است:  
»كارنامه برخي نماينده ها در اين موضوع ) اصالح قيمت حامل هاي 
انرژي ( ب�ا ارائه طرح اعطاي س�هميه ب�ه كد مل�ي، از دولت قابل 
دفاع تره. هر چند كميسيون انرژي مجلس تحت نفوذ وزارت نفته 
و تالش هاي اين چنيني در اونجا مسدود شده. اين هم طبيعي است 
نمايندگاني از اين كميس�يون رابطه كاري ب�ا وزارت نفت دارن!«

به گزارش »جوان« وي با انتقاد از اينكه چرا دولت زير بار عادالنه سازي 
يارانه ها نمي رود، گفته است: »فهم اعضاي مؤثر كابينه از اين كار به نفع 
دهك هاي فقير و متوس��طه، ]اين اس��ت كه[ اين دهك ها هيچ وقت 
طرفدار دولت نمي شوند؛ از طرف ديگر، دهك هاي ثروتمند كه متضرر 
مي شوند اكثراً طرفدار دولت هستند و با اين كار پايگاه اجتماعي دولت 
آس��يب مي بيند.] در حالي كه[ عادالنه س��ازي يارانه ها، رانت قاچاق 
سوخت را به شدت كاهش مي دهد. حدس غالب بر اين است كه بخش 
قابل توجهي از پول ه��اي كثيفي كه هزينه ه��اي انتخاباتي مجلس و 
رياست جمهوري را تأمين مالي مي كند، از اين محل مي آيد و اين پول ها 

مسير اصالح يارانه هاي ظالمانه را مسدود كرده است. 
مدير انديشكده حكمراني ش��ريف با اشاره به تسخير سياستگذاري ها 
در اجراي بهت��ر هدفمند ك��ردن يارانه ها افزوده اس��ت: »بخش��ي از 
قاچاق سوخت را به كسري ايجاد شده در مس��ير پااليشگاه و جايگاه 
نسبت مي دهند. جالب است كه آمار نرخ كسري در انحصار نهادهاي 
مربوط نفتي و افراد ذينفوذ در اين نهادهاس��ت. عمده بار البي ها براي 
منتفي شدن هر طرحي به جز سهميه كارت سوخت هم بر دوش اين 

نهادها بوده است.«
مروي خاطر نشان كرده است: » با همه اين احوال، از ته دل براي اجراي 
خوب، كارآمد و بدون مخاطره همين تصميم هم دعا مي كنم. خصوصاً 
در اين شرايط كه عده اي به دنبال سوء استفاده از اين تصميم براي ايجاد 
ناامني در كش��ور از طريق فعال كردن گس��ل هاي قومي و به انحراف 

كشاندن اعتراضات كارگري هستند. «

نمای نزدیک

   سقف 20 ليتري براي كارت جايگاه داران 
برداشته شد. 

  نرخ كرايه دو شركت تاكسي هاي اينترنتي 
به دليل اينكه به رانندگان آنها سهميه بنزين 

تعلق گرفته، افزايش نخواهد يافت. 
  نرخ CNG بدون تغيير خواهد بود. 

  خودروه��اي همه دس��تگاه هاي اجرايي 
دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات 

كشوري، سهميه بنزين تعلق نمي گيرد. 
  قيمت گازوئيل با كارت سوخت جايگاه دار 

بدون تغييرخواهد بود. 

   نخس��تين س��هميه 60 ليتري بنزين در 
كارت سوخت هاي شخصي ش��ارژ شده و تا 

شش ماه در كارت ها باقي مي ماند. 
  از لحظه اعالم خبر افزايش قيمت بنزين، 
جايگاه ه��اي عرضه در آرامش كامل به س��ر 

بردند. 
   بلي��ت هواپيما تغيير نمي كند؛ س��وخت 

هواپيما فعاًل ليتري 600 تومان است. 
   مديركل مسافري سازمان راهداري گفت: 
فعاًل قرار نيس��ت كرايه خودروهاي سواري 

كرايه بين شهري افزايش يابد.

محمد  محسن زاده   |     ميزان

 مهران  ابراهیمیان


