
بررس�ي آماره�اي مرك�ز آم�ار اي�ران نش�ان 
مي دهد كه به رغ�م تخصي�ص ارز 4200 توماني 
ب�راي كاالهاي اساس�ي همچن�ان مواد غذايي و 
آش�اميدني ها در قي�اس ب�ا س�اير بخش ه�اي 
اقتص�ادي بيش�ترين نرخ ت�ورم را داش�ته اند. 
اي�ن در حالي اس�ت كه رئي�س س�ازمان برنامه 
و بودجه به رغ�م بی اثر ب�ودن توزي�ع ارز ارزان 
برای كنترل تورم بخش غ�ذا  از تداوم تخصيص 
ارز 4200 تومان�ي در بودجه 99 خبر داده اس�ت. 
بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده كل كشور نرخ 
تورم كل كشور در آبان  ماه 1٣٩٨ برابر 41/1 درصد 
اس��ت كه در دهك هاي مختلف هزين��ه اي در بازه 
40/7 درصد براي ده��ك اول )فقيرترين دهك( تا 
42/7 درصد براي دهك دهم )ثروتمندترين دهك( 

نوسان دارد. 
همچنين محدوده تغييرات تورم 12 ماهه در گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نشان 
مي ده��د كه اين ش��اخص بي��ن 5٣/6 درصد براي 
دهك اول ت��ا 51/5 درصد براي دهك دهم اس��ت. 
اين در حالي است كه در مورد گروه عمده »كاالهاي 
غير خوراكي و خدمات« بين 2٩/٨ درصد براي دهك 

اول تا ٣٨/5 درصد براي دهك دهم است. 
  قدرت خريد همه دهك ها كاهش يافت

مركز آمار با انتش��ار اي��ن ش��اخص هاي قيمتي از 
مصرف كنندگان براساس دهك هاي هزينه اي آبان 
ماه 1٣٩٨ در عمل اثبات كرده كه قدرت خريد همه 
دهك ها در ماه قبل كاهش يافته و افزايش حقوق ها 
چه در بخش حقوق بگيران دولت��ي و چه در بخش 
كارگري نمي تواند به پاي ت��ورم خوراكي ها و حتي 

خدمات و غيرخوراكي ها برسد. 
كارش��ناس اقتصادي دراين باره به »جوان« گفت: 
»در ماه آذر امس��ال به ط��ور قطع هزين��ه افزايش 
حمل و نقل ناش��ي از تصميم ناگهان��ي بنزيني نرخ 
تورم بخش خدم��ات و غير خوراك��ي را تحت تأثير 
قرار خواهد داد و البت��ه در ماه هاي آتي نيز بر بخش 
مواد غذايي تا حدودي اثر گ��ذار خواهد بود، اما آنچه 
از ش��اخص هاي فعلي مي توان دريافت اين اس��ت 
كه دولت با دخالت هاي بي جا ب��ا نيت حفظ قدرت 
خريد خ��ود عامل افزايش ت��ورم در بخش خوراكي 
می باشد، زيرا بيش��ترين دخالت را در اين باره انجام 

داده است.« 
  جبران كم كاري قبلي با بس�ته معيش�تي 

بنزيني 
مهدي سرخابي تأكيد كرد: »البته شايد با توجه به 
همين ش��اخص ها دولت به منظور جبران بخشي از 
كاهش قدرت خريد مردم به خصوص هشت دهك 
كش��ور كه به گفت��ه رئيس جمه��ور نيازمند كمك 
هس��تند، تصميم به باز توزيع پول درآمد ناش��ي از 
افزايش قيمت بنزين كرده تا حداقل براي دهك هاي 
پايين كه از خودرو و سوخت، كمتر يارانه مي گيرند؛ 

كمك خرجي باشد.« 
 اين كارش��ناس با بيان اينكه اگر دولت نتواند تورم 
بخش خوراكي و آشاميدنی ها را  كه سهم زيادي در 
دهك هاي پايين دارند،  كنترل كند، آثار بسته كمك 

معيشتي دولت از محل افزايش بنزين در ميان مدت و 
حتي كوتاه مدت بخار خواهد شد، گفت: »دولت به اين 
موضوع كمتر توجه دارد كه تورم تابعي از نقدينگي و 
سرعت گردش مالي است و هر چيزي كه اين تعادل 
نيم بند فعلي را به هم بزند مثاًل سرعت گردش پول را 

باال ببرد، نتيجه اش تورم است.« 
وی افزود: »نكته قابل تأملي كه بايد برنامه ريزان به 
آن توجه كنند اين اس��ت كه باالترين نرخ تورم در 
گروه هاي كااليي و غير كااليي كه در سبد محاسبه 
نرخ تورم لحاظ مي شود، متعلق به گروه مواد غذايي و 
آشاميدني هاست كه اتفاقاً دولت در اين باره بيشترين 
دخالت را از راه هاي مختلف اهم از تخصيص يارانه به 
برق و آب كشاورزان و يارانه ارز4200 توماني دارد.« 
سرخابي ادامه داد: »دستكاري و دخالت بيش از حد 
دولت در قيمت اين گروه از كاالها نشان مي دهد كه 
تا اصالح ساختاري در حوزه كنترل رشد نقدينگي 
و هدايت پذيري نقدينگي به س��مت بخش مولد در 
سياس��ت ها نمود پيدا نكند، هر ن��وع تصميماتي از 
قبيل افزايش نرخ بنزين و باز توزيع درآمدي در بين 
مردم نه تنها اثري كوتاه مدت دارد، بلكه آثار تورمي 
آن قدرت خريد مردم را كمتر و هزينه دولت را بيشتر 

خواهد كرد.« 
اين كارشناس اقتصادي همچنين درباره اثر تخصيص 
ارز 4200 تومان��ي به كاالهاي اساس��ي به رغم نرخ 
حدود 60 درصد تورم در كاالهاي مواد غذايي توضيح 
داد: »تخصيص ارز 4200 توماني در اين شرايط يك 
اجبار از پيش تحميل شده اس��ت و مصداق »خود 
كرده را تدبير نيس��ت«، مي باش��د. دول��ت مي داند 
كه انحراف هاي قبلي تخصي��ص ارز 4200 توماني 
همچنان ادامه دارد و منجر به دس��تگيري چندين 
نفر در وزارتخانه هاي مختلف اهم از جهاد كشاورزي 

شده است.« 
او افزود: »لذا اين نوع تخصيص ارز اگرچه از يكس��و 
منجر به انحراف منابع و حتي قاچاق مي شود، اما از 
سوي ديگر ناچار به تخصيص منابع ارزي ارزان است، 
زيرا در چنين شرايطي نه تنها آثار حداقلي آن از بين 
مي رود، بلكه محرك بزرگي براي بيدار ش��دن غول 

تورم انتظاري خواهد بود.« 
  كاالهاي اساس�ي در س�ال 99 با ارز 4200 

توماني تأمين مي شود
استدالل اين كارش��ناس را مي توان در بيان معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه ديد كه 

در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت از تأمين كاالهاي 
اساسي در س��ال ٩٩ با ارز 4200 توماني خبر داد و 

گفت: »دولت خواهان مهار تورم است.« 
محمدباقر نوبخت، تصميم دولت را براي استفاده از 
ارز 4200 توماني قطعي عنوان كرده و درباره داليل 
اس��تفاده از ارز ارزانقيمت براي كاالهاي اساس��ي 
توضيح داد: »دولت به دنبال مهار تورم است و اگر به 
جاي دالر 4200 توماني، از ارز نيمايي استفاده شود، 
يعني پذيرفته ايم از ابتداي فروردين ماه ٩٩، مرغ و 
شكر با دالر حدود 11 هزار توماني تأمين شود كه در 

اين شرايط همه چيز گران خواهد شد.« 
رئيس س��ازمان برنام��ه و بودجه در پاس��خ به اين 
پرسش كه آيا دولت در اليحه بودجه ٩٩ از كاالبرگ 
الكترونيك كه يكي از روش هاي مجلس براي تأمين 
كاالهاي اساسي در بودجه ٩٨ بود، استفاده نمي كند، 
توضيح داد: »در حال حاضر تأمين كاالهاي اساسي با 
دالر 4200 توماني در كشور به رويه اي عادي تبديل 

شده است.« 
وي اضافه كرد: »در يك دوره، با وجود استفاده از ارز 
4200 توماني، قيمت ها افزايش پيدا مي كرد، اما در 

حال حاضر اين روش مسلط شده است.« 
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باالترين تورم با دخالت دولت !
بررسي آماري نشان مي دهد كه به رغم بيشترين دخالت دولت در بخش مواد غذايي و آشاميدني ها و تخصيص 

ميلياردها دالر ارز 4200 توماني، بيشترين نرخ تورم در همين بخش بوده است

800 میلیارد دالر براي حل بحران غذايي آسیا 
منطق�ه آس�يا در يك ده�ه آين�ده ني�از ب�ه 800 ميلي�ارد دالر 
س�رمايه گذاري دارد ت�ا بتوان�د بح�ران غذايي را برط�رف كند. 
به گزارش فارس، جمعيت منطقه آسيا طي يك دهه آينده تقريباً 250 
ميليون نفر افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه مصرف كنندگان 
دنبال غذاي پايدار، سالم و بهداشتي هستند و يك مطالعه جديد نشان 

مي دهد كه اين قاره قادر به رفع اين چالش به تنهايي نخواهد بود. 
منطقه آسيا وابس��ته به واردات محصوالتي است كه از منطقه امريكا، 
اروپا و آفريقا مي آيد.  گ��زارش جديد حاكي از اين اس��ت كه اگر اين 
سرمايه گذاري در منطقه آسيا انجام نشود اين قاره براي تأمين تقاضاي 
جمعيت رو به رشد با مشكل مواجه خواهد شد و شرايط براي افراد فقير 

بدتر مي شود. 
انتظار بر اين است كه سرمايه گذاري در حوزه غذا تا سال 20٣0 دو برابر 

شود و اين در حالي است كه رقم فعلي 4 تريليون دالر است. 
آمارهاي گ��زارش تجارت بين المللي نش��ان مي ده��د در حالت كلي 
كشورهايي در امريكاي التين، شرق آفريقا و جنوب آسيا صادر كنندگان 
غذا هستند و بقيه كش��ورهاي اين منطقه وارد كنندگان غذا محسوب 

مي شوند. 
اين گزارش حاكي اس��ت كه تغييرات آب و هوايي و رشد جمعيت به 
مشكالت منطقه اضافه خواهد كرد، نوسان قيمت محصوالت هم شرايط 
را بدتر مي كند. سرانه زمين هاي قابل كشت براي هر فرد در منطقه آسيا 
تا سال 20٣0 ، 5 درصد كاهش خواهد يافت و اينها تصوير تاريكي را از 
آينده اين قاره نشان مي دهد و نياز به سرمايه گذاري در اين منطقه را 

بسيار ضروري مي سازد. 
ريچارد اسكينر معتقد است اگر ما به اين مشكالت فائق نياييم در طي 

10 سال آينده شرايط بسيار سختي خواهيم داشت. 
فرصت س��رمايه گذاري ٨00 ميليارد دالري در حوزه صنايع غذايي و 
كشاورزي منطقه آسيا وجود دارد كه بايد در يك دهه آينده حتماً انجام 
شود. اسكينر معتقد است كه استفاده از تكنولوژي و نوآوري مي تواند 

براي رفع اين مشكالت كارساز باشد. 

افزايش سرمايه گذاري خارجي در چین
درص�دي   6/6 افزاي�ش  از  چي�ن  بازرگان�ي  وزارت 
داد.  خب�ر  كش�ور  اي�ن  در  خارج�ي  س�رمايه گذاري 
به گزارش س��اوث چاينا مورنين��گ پس��ت، وزارت بازرگاني چين در 
گزارش��ي اعالم كرد در ٩ ماه نخست امسال س��رمايه گذاران خارجي 
در مجموع 752/41 ميليارد يوآن سرمايه گذاري در اين كشور انجام 
داده اند كه اين رق��م 6/6 درصد بيش ت��ر از مجموع س��رمايه گذاري 
خارجي ثبت ش��ده در دومين اقتصاد بزرگ جهان در ٩ ماه نخس��ت 

سال قبل است. 
به گفته اين نهاد چيني، ط��ي اين مدت در مجم��وع ٣٣ هزار و 407 
شركت توسط اتباع خارجي در اين كشور به ثبت رسيده است. صنايع 
هاي تك با جذب ٣0 درصد كل س��رمايه خارج��ي در بين بخش هاي 
مختلف پيشتاز بوده اند به گونه اي كه با افزايش ٣٩/5 درصدي مجموع 
سرمايه گذاري خارجي در اين بخش در مقايسه با سال قبل، چين در ٩ 
ماه نخست 222/4 ميليارد يوآن سرمايه گذاري خارجي در اين بخش 

جذب كرده است. 
بر مبناي دالري نيز حجم سرمايه گذاري خارجي جذب شده ٩ ماهه 
نخس��ت امس��ال توس��ط چين 110/7٨ ميليارد دالر بوده است كه 
2/٩درصد بيش��تر از رقم ثبت شده براي بازه مش��ابه در سال گذشته 
است. در ماه اكتبر 6٩/2 ميليارد يوآن سرمايه خارجي جذب شده كه 

7/4 درصد بيشتر از رقم مشابه سال قبل است. 
در بي��ن مناطق مختلف چي��ن، بيش��ترين افزايش س��رمايه گذاري 
خارجي نسبت به سال گذش��ته مربوط به ماكائو بوده است كه در آن 
56/2 درصد بيشتر از سال قبل سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته 
است. مناطق آزاد تجاري چين نيز شاهد افزايش 2٣/٩ درصدي حجم 

سرمايه گذاري ها در مقايسه با سال قبل بوده اند. 

رشد كم جان اقتصادهاي اروپايي
منطق�ه  كش�ورهاي  س�وم  ماه�ه  س�ه  رش�د  ن�رخ 
ش�د.  اندازه گي�ري  درص�د   0/3 تنه�ا  ي�ورو 
به گزارش مركز آمار اتحاديه اروپا، اندازه گيري نهايي نسبت به برآورد 
اوليه نشان مي دهد در سه ماهه سوم امسال متوسط رشد اقتصادي 1٩ 
كشورهاي عضو منطقه يورو و 2٨ كش��ور عضو اتحاديه اروپا به ترتيب 
0/2 درصد و 0/٣ درصد بوده است كه در مقايسه با رشد سه ماهه دوم 
امسال در منطقه يورو 0/1درصد و در سطح اتحاديه اروپا بدون تغيير 
باقيمانده است.  همچنين رشد اقتصادي در 12 ماه منتهي به اكتبر در 
سطح منطقه يورو به طور متوسط 1/2 درصد ودر سطح اتحاديه اروپا 
به طور متوس��ط 1/٣ درصد بوده است.  در بين كش��ورهاي اروپايي، 
بيشترين رشد اقتصادي در سه ماهه سوم امسال متعلق به لهستان با 
1/٣ درصد بوده است و پس از اين كش��ور، مجارستان با 1/1 درصد و 
بلغارستان، دانمارك، قبرس ولتوني با 0/7 درصد بوده است. از طرف 
ديگر كمترين رشد اقتصادي مربوط به آلمان، ليتواني و اتريش همگي 

با 0/1 درصد بوده است. 
در بين ديگر كشورهاي اروپايي، رشد س��ه ماهه سوم بلژيك، هلند و 
اسپانيا 0/4 درصد، فرانسه، انگليس و پرتغال 0/٣ درصد و فنالند 0/5 

درصد اندازه گيري شده است. 
در بين بخش هاي مختلف، رش��د مخارج نهاي��ي مصرفي خانوارها در 
سطح منطقه يورو 0/2 درصد و در سطح اتحاديه اروپا 0/٣ درصد بوده 
است. اين رقم براي سرمايه ثابت ناخالص به ترتيب 0/5 درصد و 0/4 
درصد و براي واردات در س��طح منطقه ي��ورو 0/2 درصد افزايش و در 

سطح اتحاديه اروپا 1/4 درصد كاهش بوده است. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت منطقه يورو ش��امل 1٩ كش��ور بلژي��ك، آلمان، 
استوني، ايرلند، يونان، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، 
لوكزامبورگ، مالت، هلند، اتريش، پرتغال، اسلووني، اسلواكي و فنالند 
اس��ت كه از يورو به عنوان واحد پولي خود استفاده مي كنند. اتحاديه 
اروپا نيز داراي 2٨ عضو است كه شامل 1٩ كش��ور عضو منطقه يورو 
به عالوه انگليس، بلغارستان، مجارس��تان، لهستان، دانمارك، سوئد، 

كرواسي، جمهوري چك و روماني است. 

لبه تحريم هاي سوئیفت امريكا كند شد
ب�ه  موس�وم  س�وئيفت  جايگزي�ن  از  اس�تفاده  روس�يه 
سيس�تم پرداخ�ت »مي�ر« را ب�ا انگلي�س كلي�د زد ك�ه 
در واق�ع پاس�خ محكم�ي ب�ه تحريم ه�اي امري�كا اس�ت. 
به گزارش راشاتودي، روسيه سيستم پرداخت ملي خود موسوم به مير 
را در منطقه اروپا توسعه مي دهد. بر اساس اين گزارش سيستم پرداخت 
مير در پاسخ به تحريم هاي غرب طراحي شده و قرار است در بازارهاي 

اروپا مورد استفاده قرار گيرد. 
پروژه پايلوت استفاده از اين سيستم پرداخت بين روسيه و انگليس در 
لندن آغاز خواهد شد. بر اساس اين گزارش )پي اكسپرت( گيرنده كارت 
مير در اروپا خواهد شد و انگليس هم به عنوان نخستين كشوري خواهد 

بود كه اين سيستم پرداخت روسيه را اجرايي مي كند. 
سيس��تم پرداخت روس��يه انتظار مي رود دسترس��ي به بازار مصرف 
روسيه را باز كند و گردش مالي بين روسيه و انگليس را افزايش دهد؛ 
چراكه استفاده از اين سيستم تراكنش هاي پرداختي را براي مشتريان 
و همچنين ش��ركت هاي مختلف بس��يار س��اده مي كند. بخش هاي 

گردشگري هم قرار است از انجام اين پروژه ها سود ببرند. 

افزايش ۷0 درصدي تولید لوازم خانگي 
س�خنگوي انجم�ن توليدكنن�دگان لوازم خانگي با بي�ان اينكه 
قب�ل از تحريم ه�ا ۷0 درصد ب�ازار لوازم خانگي كش�ور در قبضه 
خارجي ها بود، گفت: پس از تحريم ها شرايط براي توليدكنندگان 
داخلي بهتر ش�ده و ۷0 درصد بيش�تر از برنامه، توليد داشته اند. 
به گزارش تس��نيم، حميدرضا غزنوي افزود: پس از اعمال تحريم ها و 
همينطور بروز بحران ارزي در كشور واردات لوازم خانگي به داخل كشور 
ممنوع شد تا بتوان مديريت ارزي بهتري در جامعه اعمال كرد. قبل از 
تحريم ها و اعمال ممنوعيت واردات 60 تا 70 درصد بازار لوازم خانگي 

داخل در قبضه توليدات شركت هاي خارجي بود. 
سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي گفت: پس از ممنوعيت 
واردات كاالي لوازم خانگي شرايط بهتر براي توليدكنندگان داخلي 
فراهم شد، به نحوي كه موفق ش��دند 60 تا 70 درصد بيشتر از برنامه 
توليد كاال به خصوص يخچال، فريزر و ماش��ين لباسش��ويي داشته 

باشند. 
وي افزود: اين نشان مي دهد كه اگر بازار داخلي در اختيار توليدكنندگان 
ايراني قرار گيرد، ضمن بزرگ تر شدن و رسيدن به مقياس اقتصادي جدا 
از كاهش قيمت ها مي توانند كيفيت كاالها خود را با تقويت واحدهاي 
تحقيق و توس��عه بنگاه هاي اقتص��ادي رضايتمندي بيش��تر مردم از 

محصوالت ساخت داخلي را فراهم كنند. 
غزنوي تصريح كرد: متأسفانه با وجود تغيير ذائقه مصرف كنندگان به 
لوازم خانگي خارجي در اثر تبليغات گسترده و در عين حال ممنوعيت 
واردات اين كاالها از سال گذشته هم اكنون بازار داخلي با پديده بي رويه 

قاچاق در حوزه مزبور مواجه شده است. 
وي ادامه داد: به رغم تمامي مشكالت توليد لوازم خانگي به لحاظ كميت 

و كيفيت در كشور از شرايط خوبي برخوردار است. 
س��خنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي از وج��ود هزار و 500 
كارخانه توليد لوازم خانگي در كش��ور خبر داد و گف��ت: چنين آمار و 

ارقامي شايد در دنيا بي سابقه باشد. 
وي با بيان اينكه فقط بيش از 200 كارخانه توليد يخچال در كش��ور 
احداث ش��ده اس��ت، افزود: وجود اين تعداد كارخانه هم تهديد و هم 

فرصت است. 
غزنوي تصريح ك��رد: تهديد از اين جهت كه بيش از س��ه تا چهار برند 
لوازم خانگي بيشتر نبايد در كشور وجود داشته باشد و فرصت از اين نظر 
كه رقابت در حال حاضر بين توليدكنندگان بسيار زياد است، بنابراين 
هر شركتي كه بخواهد در اين بازار بسيار بزرگ ماندگار شود با اين همه 

تنوع توليد كننده چاره اي جز ارتقاي كيفيت كاال ندارد. 

 ۴0درصد اليحه تجارت تغییر كرده است
در وضعيت جنگ اقتصادي اليحه تجارت جديد نه تنها كمك كننده 
نيست، بلكه بدليل ابهاماتي كه دارد مشكالتي هم ايجاد مي كند. 
بهرام بهرامي، حقوقدان و قاضي بازنشس��ته ديوان عالي كشور كه در 
دهه ٨0 نماينده وقت قوه قضائيه در تدوين اليحه تجارت بوده است، در 
گفت وگو با مهر در خصوص نقش قوه قضائيه در تدوين اليحه تجارت 
در اوايل دهه ٨0 گفت: براي تدوين قانون تجارت خود قانون را به چند 
فصل تقسيم كردند و به برخي اساتيد دانشگاه سپردند، اما در جلسات 
اصلي تدوين اليحه تجارت عالوه بر متخصصين حدود پنج تا شش نفر 
از مديران بانك ها و وزارتخانه هايي مثل تعاون، اقتصاد و دادگس��تري 

نيز حضور داشتند. 
قاضي بازنشسته ديوان عالي كش��ور افزود: اين طور نيست كه اليحه 
فعلي تجارت كارشناسي نشده باشد ، اما از حيث شكلي و هم محتوايي 
قابليت بازنگري دارد، ولی عمده ايرادهاي مطرح ش��ده روي 41 ماده 

اوليه آن است. 
 اين حقوقدان درب��اره تغييرات اليحه فعلي تجارت نس��بت به اليحه 
تجارت اوليه گفت: 1٨ سال از اين ماجرا گذشته و قطعاً تغييراتي رخ 
داده، اما اينكه چند درصد تغيير كرده مستلزم يك بازبيني مجدد است، 
ولي همينطور كه من نگاه كردم نزديك به ٣0 تا40 درصد اين اليحه 

تغيير كرده است. 
بهرامي افزود: موضوع ديگري كه بايد بررسي شود هدف از تدوين اليحه 
تجارت است؛ آيا هدف گرته برداري از مقررات جديد كشورهاي ديگر 
است؟ يعني چون قانون فرانسه تغيير كرده پس ما هم تغييرات انجام 
دهيم؟ يا هدف بومي سازي مقررات بوده است؟ به نظر من در حال حاضر 

هدف از اين اليحه معلوم نيست. 
وي با انتقاد از ماده 5 اليحه تجارت گفت: اين ماده باعث تزلزل بيش از 
پيش برخي از مواد قانون ثبت و روابط تجاري مي شود؛ همچنين تعداد 
پرونده هاي دادگستري را نيز افزايش مي دهد. الزم بود در اين ماده به 
جاي اينكه روي ادله اثبات بحث كنند و بگويند تشريفات الزم نيست، 

مقداري به روابط تجاري سهولت مي دادند. 
قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور اضافه كرد: به جاي اينكه بر اساس 
اين ماده بگوييم هيچ تش��ريفاتي براي انعقاد قرارداد الزم نيست و به 
اين وسيله مردم را به جان هم بيندازيم مي ش��د تمهيدات الزم براي 

دادگاه هاي تخصصي را در متن اليحه در نظر مي گرفتيم. 
بهرامي افزود: قانونگذار مي توانس��ت در متن اليحه پيامك را هم جزو 
اسناد در نظر بگيرد تا ضمن سهولت قابل استناد نيز باشد، البته ماده 
5 عالوه بر بحث سند، موضوع ادله اثبات را به هم زده و شهادت شهود 
رجحاني به ساير ادله يافته است كه اين امر براي دادگاه ها توليد دعوا 

مي كند. 
اين حقوقدان گفت: ماده 16 اليحه تجارت اش��كاالتي دارد، چراكه 
بيان مي كند ش��روع مذاكره و ادامه آن بايد با ه��دف حصول توافق 
صورت گيرد در حالي كه افراد در تجارت با 10 نفر مذاكره مي كنند 
و يك مورد به نتيجه مي رسد در نتيجه اگر توافق صورت نگرفت چه 

پيش مي آيد؟
بهرامي در پايان خاطر نشان كرد: در ادامه ماده 16 اليحه آمده است 
كه طرفين مذاكره مكلف هس��تند تمامی اطالعاتي را كه عرفاً براي 
تصميم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد الزم است به طرف مقابل 
ارائه دهند، اما مشخص نيست كه اين تكليف از كجا آمده است و اگر 
فردي قس��متي از اطالعات را فراموش كرد يا حتي نمي دانست چه 

اتفاقي مي افتد.

2ه�زار و 400 نفر 44درص�د وام ه�ا را براي 
طرح هايي باالتر از ني�م ميليارد تومان به باال 
درياف�ت كرده اند. كدام روس�تايي مي تواند 
وثيقه يا ضمانت وام نيم ميلياردي فراهم كند؟

حجت ورمزي��اري، عض��و هيئت علم��ي گروه 
مديريت و توسعه كش��اورزي دانشگاه تهران در 
گفت وگو با تسنيم، درباره تحقق  نيافتن اهداف 
قانون اشتغال پايدار روستايي از محل صندوق 
توس��عه ملي گفت: پولي كه از صندوق توسعه 
ملي به صورت ارزان قيمت به اسم ايجاد اشتغال 
روستايي برداشته شد، آمارها نشان مي دهد كه 

موفق نبوده است. 
وي ادام��ه داد: به رغم آمارهايي كه مس��ئوالن 
براي ايجاد اش��تغال ارائه و بيان مي كنند كه با 
طرح اشتغال روستايي س��هم ايجاد اشتغال در 
روستاها به 25 درصد رس��يده است، بايد گفت 
كه اين گونه نيست، چراكه اين آمار در سال ٩6 
صفر و در س��ال ٩7 به 25 درصد رسيده است و 
اين آمار صحيح نيس��ت، چراكه اجراي قانون از 
سال ٩7 آغاز ش��د و تا فرد بخواهد وام دريافت 
كند و روند كار خود را انج��ام دهد، چندين ماه 
زمان مي برد، بنابراي��ن نمي توانيم بگوييم صرفاً 
با اجراي اين قانون تحمل عظيمي در اش��تغال 

روستايي ايجاد شد. 
ورمزياري اظهار داش��ت: عده اي بيان مي كنند 
كه آمارهايي كه درباره اش��تغال روستايي ارائه 
مي ش��ود، بر اساس آمار س��طحي طرح ها است 
كه مي گويند ميزان ايجاد اش��تغال روستايي به 
25 درصد رسيده ، اما در اصل اين مسئله اشتباه 
اس��ت، چراكه آماري كه بيان مي شود بر اساس 
پيش بيني هاي ايجاد ش��غل و هنوز اجرا نشده 
اس��ت، به طور مثال فردي كه تقاضاي دريافت 
وام دارد، طرحي را مي نويسد و پيش بيني ايجاد 
شغل مي كند، بر اساس آن پيش بيني مسئوالن 

به ارائه آمار مي پردازند. 

عضو هيئ��ت علمي گ��روه مديريت و توس��عه 
كشاورزي دانشگاه تهران افزود: آمارهاي وزارت 
كار نشان مي دهد كه 44درصد وام ها به 2هزار 
و 400 نفر پرداخت شده است، وام هايي كه اين 
2هزار و 400 نفر درياف��ت كرده اند، طرح هايي 
باالت��ر از نيم ميلي��ارد به باال بوده اس��ت. كدام 
روس��تايي مي توان��د وثيقه يا ضمان��ت وام نيم 
ميلياردي فراهم كند؟! اين موضوع نشان دهنده 
اين است كه يك انحراف جدي در اهداف قانون 
اش��تغال پايدار روس��تايي افتاده اس��ت، اينكه 
2ه��زار و 400 نف��ر در كش��ور به تنهايي موفق 
شده اند حدود 44 درصد وام پرداخت شده را به 
خود اختصاص دهند جاي سؤال دارد و نيازمند 

بررسي جدي از سوي نهادهاي نظارتي است. 
وي با بي��ان اينكه حدود ٨7 درص��د افرادي كه 
تسهيالت اشتغال روستايي را دريافت كرده اند 
مدرك ديپلم و كمتر از ديپلم داشته اند، افزود: 
در حالي كه در سياست هاي كلي اشتغال بارها 
به ايجاد اشتغال فارغ التحصيالن و ايجاد اشتغال 

دانش بنيان اشاره كرده ايم. اين برداشت مي شود 
كه تسهيالت اشتغال روستايي بيشتر به افرادي 
كه سرمايه دار و تاجر بوده اند و سطح سواد پاييني 

داشتند پرداخت شده است. 
عضو هيئ��ت علمي گ��روه مديريت و توس��عه 
كشاورزي دانش��گاه تهران ادامه داد: برخي نقد 
مي كنند كه شركت هاي دانش بنيان نمي توانند 
در روس��تا فعاليت كنند، در صورتي كه اشتغال 
دانش بني��ان صرف��اً آن ش��ركت هاي مرس��وم 
دانش بنيان نيس��ت. وقتي مي گويي��م اقتصاد 
دانش بنيان، يعن��ي اينكه هر واح��د اقتصادي 
و هر بن��گاه اقتص��ادي و هر مزرع��ه و هر واحد 
گردشگري براساس اصول علمي مديريت شود 
كه بتواند به��ره وري را باالتر ببرد. زماني كه ٨7 
درصد تسهيالت به افراد ديپلم و كمتر از ديپلم 
پرداخت مي شود و هيچ سازوكار بهبود بهره وري 
براي آنها تعريف نمي شود، انتظار اشتغال پايدار و 
باثبات كه باعث بهبود محيط زيست و پايدار شود 
نبايد داشته باشيم. اين مسائل موضوعاتي است 

كه بايد توجه ش��ود. زماني كه تسهيالتي بدون 
اصالح زيرس��اخت توزيع مي شود اشكاالتي در 

كار ايجاد مي شود. 
ورمزياري با ابراز اينكه ما نمي گوييم كه اجراي 
اين طرح كاًل بي نتيجه بوده است، اما نتيجه اي 
كه پيش بيني مي ش��د هم ديده نش��ده است، 
گف��ت: برداش��ت 1/5ميلي��ارد دالر از صندوق 
توس��عه ملي بايد به گونه اي پرداخت مي شد كه 
شاهد تحوالت جدي مي بوديم. هنگام تصويب 
اين قانون هشدارهايي داده شد كه اگر الزاماتي 
در نظر گرفته نش��ود، طرح به نتيجه مناس��بي 

نخواهد رسيد. 
وي گفت: عده اي در مقابل اينكه حدود 44درصد 
تسهيالت در طرح هاي باالتر از نيم ميليارد رفته 
است، مي گويند ما به دنبال پخش پول نيستيم 
كه بخواهيم 20ميليون به اقش��ار فقير بدهيم، 
اگر اين را به چند بنگاه بزرگ بدهيم، هم نظارت 
بهتري دارند و هم مي توانند پول را راحت تر خرج 
كنند، يعني مهم ترين جوابي كه مي توان به اين 
موضوع داد اين است كه بافت اقتصاد روستايي 
و عش��ايري بافت كوچك، خرد و متوسط است 
و زماني مي توانيم اين حرف را درس��ت در نظر 
بگيريم كه بگوييم كش��ور در مناطق روستايي 
و عشايري اتحاديه بزرگ دارد و روستاييان در 
قالب اين اتحاديه ها سازماني شده اند و حاال اين 
وام را به اين اتحاديه مي دهيم و اتحاديه زنجيره 
ارزش مستقر مي كند و كارخانه احداث مي كند 
و ارزش افزوده آن به روستاييان برمي گردد كه 
عضو اين روستا هس��تند، ولي زماني كه چنين 
س��اختاري را نداريم و هنگام تصويب اين طرح 
بيان شد، اما كس��ي به آن توجه نكرد، آن وقت 
نمي توانيم افتخار كنيم كه 44درصد تسهيالت 
را به طرح هاي نيم ميلياردي پرداخت كرديم و 
سپس ادعا كنيم كه اش��تغال روستايي ايجاد 

كرده ايم. 

۲۴۰۰نفر ۴۴درصد منابع  اشتغالزایی را بلعيدند
انحراف جدي منابع صندوق توسعه ملی  در طرح اشتغال روستايي
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 ايهاي هزينهكل كشور بر اساس دهك شاخص قيمت مصرف كننده
 1398 آبان

 03/09/1398 :تاريخ انتشار

 
درصد براي دهك  40,7اي در بازه هاي مختلف هزينهدرصد است كه در دهك 41,1برابر  1398ماه  آباننرخ تورم كل كشور در 

ها و ها، آشاميدنيخوراكي«گروه عمده  محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در دارد. نوسان دهمدهك درصد براي  42,7تا  اول
در مورد گروه عمده مذكور درصد براي دهك دهم است. هم چنين اطالع  61,5درصد براي دهك اول تا  53,6بين » دخانيات

 1.است دهمبراي دهك درصد  5,83تا  اولبراي دهك  رصدد 8,92بين » كاالهاي غير خوراكي و خدمات«
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 اعداد تا يك رقم اعشار گرد شده است. ١ 
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29.8 31.7 31.9 32.0 32.4 32.5 33.8 34.3 35.6 38.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

نرخ تورم گروه هاي عمده

خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات كاالهاي غير خوراكي و خدمات
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 ايهاي هزينهكل كشور بر اساس دهك شاخص قيمت مصرف كننده
 1398 آبان

 03/09/1398 :تاريخ انتشار
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در مورد گروه عمده مذكور درصد براي دهك دهم است. هم چنين اطالع  61,5درصد براي دهك اول تا  53,6بين » دخانيات
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100=13981395شاخص قيمت مصرف كننده و نرخ تورم خانوارهاي كل كشور بر حسب دهك هاي هزينه اي در آبان ماه 

خوراكي ها، 
آشاميدني ها و 

دخانيات

كاالهاي غير 
خوراكي و 
خدمات

كل
خوراكي ها، 
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دخانيات
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كل
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آشاميدني ها و 
دخانيات

كاالهاي غير 
خوراكي و 
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43.3056.70185.5204.2171.340.753.629.8دهك اول
41.0858.92188.2208.7174.041.754.831.7دهك دوم
38.2861.72188.6211.6174.441.655.831.9دهك سوم

36.6363.37188.7213.1174.541.656.532.0دهك چهارم
34.3065.70188.7214.7175.141.657.432.4دهك پنجم
32.4067.60188.5215.7175.441.357.832.5دهك ششم
30.1669.84189.4216.9177.541.758.333.8دهك هفتم
27.5672.44189.5218.7178.441.759.534.3دهك هشتم
24.3375.67190.0219.7180.441.959.935.6دهك نهم
17.2282.78191.5222.7185.042.761.538.5دهك دهم
27.2472.76187.8217.0176.841.158.633.8كل كشور
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