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دولت یازدهم دستاورد اقتصادی قابل بیانی
 نداشته است

اعتماد
این روزنامه حامی دولت نوشــته اســت:  دولــت از پرداختن 
تعهــدات خود به بخش هــاي مختلف خودداري كــرد و همين 
موجبات بي اعتمادي گســترده را فراهم كرد. این بي اعتمادي در 
ميان پيمانكاران به  مراتب بيش از بخش هاي دیگر است زیرا دولت 
در اثر نپرداختن بدهي هاي خود به پيمانكاراني كه طرح هایش را 
اجرا كردند، مشــكالت عدیده بســياري را براي پيمانكاران پدید 
آورد و همين بر اعتماد فعاالن اقتصادي به دولت خدشــه بزرگي 

وارد ساخت....
با وجود همه این مشكالت كاستي هاي زیادي در سياست هاي 
اقتصادي دولت وجود دارد كه اگر وجود نداشتند، مشكالت كنوني 
به مراتب كمتر از امروز بود. ولي متاسفانه آن طور از دولت كه انتظار 
مي رود به این سياست ها پرداخته نشد. شاید مهم ترین چالشي كه 
در نگاه دولت به اقتصاد وجود دارد، كم بها دادن به مردم به ویژه 
طبقه كارگر، نيروي كار و جوانان و پربها دادن به نقش سرمایه  و 
آن هم ســرمایه هاي بزرگ است. به همين خاطر بنگاه هاي بزرگ 
و بانك ها به شــدت مورد توجه دولت قرار دارند و دولت در اقتصاد 
تمام هم و غم خود را در این بخش معطوف كرده است. در حالي 
كه دولت با استفاده از ظرفيت هاي بزرگي كه كشور در اختيار دارد، 
با جهت گيري معطوف به ایجاد شــغل، مي توانست دستاوردهاي 
بزرگ تري نســبت به امروز داشته باشد و جامعه را نيز به مراتب 

بيشتر با خود همراه كند...
بنابراین در ســال جــاري، نمي توانيــم از موفقيت مهمي در 
سياست هاي اقتصادي دولت حرف بزنيم. به  واقع تاكنون دستاورد 
چشمگير و قابل بياني در سياست هاي اقتصادي دولت وجود ندارد 
و حتي قراردادهاي اخير با شركت هاي فرانسوي و ایتاليایي، آن  طور 
كه در نشریات خارجي آمده، هم نمي تواند گام هاي موثري در راه 

كاهش بيكاري و توسعه صنعتي در كشور به بار بياورد.
نابسامانی در بازار میوه

جهان صنعت
این روزنامه حامی دولــت نيز درباره قاچاق ميوه گزارش داد: 
در حالی كه همه حواس ها به انتخابات اســت، به نظر می رسد كه 
حواس دولت به وضعيت بازار نيست تا حدی كه دو شب پيش حجم 
وســيعی از انواع ميوه های تابستانه خارجی، شبانه در ميدان ميوه 
و تره بار وارد و توزیع شده است. البته مسئله قاچاق ميوه موضوع 
جدیدی نيست و خيلی وقت است كه گریبانگير بازار است اما این 
موضوع كه چگونه حجم به این گســتردگی از ميوه های خارجی 
می تواند با كانتينر وارد كشــور شود، موضوعی است كه نمی توان 

راه حل توجيه كننده ای برای آن یافت.
با وجود اینكه موضوع كنترل و نظارت بر بازار ميوه و تره بار به 
اصناف و سازمان حمایت سپرده شده به نظر می رسيد كه اوضاع 
بازار ميــوه و تره بار و كنترل قيمت ها و همچنين نظارت بر ورود 
ميوه های قاچاق ســامان یابد اما آنچه امروز شاهد آن هستيم این 
است كه ميوه های خارجی خاص برای افراد خاص و مرفه آن هم 

با حجم گسترده وارد كشور شده و در بازار توزیع می شود.
عبده تبریزي:

با تعیین دستوری نرخ سود بانکی موافقم!
آرمان

حسين عبده تبریزي به روزنامه آرمان گفته است: نرخ سودهاي 
بيــن بانكي به این دليل كاهــش پيدا كرد كه بانك مركزي براي 
بانك هایي كه حساب قرمز دارند، خط اعتباري در نظر گرفته است. 
با وجود این، خط اعتباري نرخ 34 درصد بين بانكي ها به 24 درصد 
كاهش پيدا كرده است. این شيوه با اقدام از طریق بازار متفاوت است 
و عمدتا دستوري است. البته در شرایط كنوني اقتصادي، بنده هم 
با این شــيوه دستوري موافق هستم. در شرایط فعلي كه ابزار هاي 
كنترلي بانك مركزي ضعيف است ناگزیر از شيوه دستوري هستيم.

بنابراین معتقدم بانك مركزي باید با شيوه دستوري عمل كند 
تا نرخ سودهاي بانكي بيش از این هم كاهش یابد یا الاقل متناسب 
با نرخ تورم شود. ولي اگر بانك مركزي نتواند ابزارهاي نظارتي خود 
را تعميق دهد، بانك هاي متخلف، ممكن است همكاري هاي الزم 
را به عمل نياورند و در نتيجه، ممكن است نتوان نرخ هاي سود را 
به طور گسترده كاهش داد. بنابراین براي اینكه بانك مركزي موفق 
شود این نرخ فعلي را اصالح كند باید ابزارهاي نظارتي قوي  تري 
داشته باشد، به گونه اي كه بانك ها و نهادهاي مالي متخلف نتوانند 
از سياست هاي اصالحي بانك مركزي شانه خالي كنند. با این همه، 
به نظر مي رســد در حال حاضر، ابزارهاي نظارتي و كنترلي بانك 

مركزي به قدر كفایت قوي نيست.
توهین آماری دولت

خراسان
خراسان نوشت: روز دوشــنبه آقای جهانگيری در واكنش به 
انتقادات از دولت یازدهم در خصوص نحوه ارائه آمار، تعلل دولت 
در نحوه ارائه آمار را با اشــتباهات و مشكالت قبلی مقایسه كرد و 
به طور ضمنی این انحراف دولت یازدهم را در برابر مشــكالتی كه 

دولت قبل ایجاد كرده، كوچك شمرد.
همگان می دانند كه توجيه یك اشتباه یا قانون شكنی با قانون 
شكنی های گذشته اصال منطقی نيست و اگر هم در شرایطی قابل 
پذیرش باشــد، قطعا در شأن دولت یازدهم نيست. دولتی كه هم 
شعار قانون مداری و انضباط - مخصوصا در حوزه اقتصاد  - را داده 
و هم به طور نسبی به این موضوع در عمل مقيد بوده است. نكته 
دیگری كه باید توضيح داده شود این است كه آنچه آقای معاون اول، 
فقط یك تعلل در ارائه آمار خوانده، قطعا كمی بيش از این است...

موضوع از این قرار است كه در سال 93 بانك مركزی آمار رشد 
اقتصادی را اعالم و مركز آمار ســكوت كرد. اما در سال 94 مركز 
آمار یك گزارش بسيار خالصه و بدون ارائه ارقام سال پایه و سال 
جاری در مورد رشد اقتصادی منتشر كرد و بانك مركزی سكوت 
كرد. جالب است كه بانك مركزی در سال 93 و مركز آمار در شش 
ماهه ســال جاری نرخ رشد را مثبت اعالم كردند. نرخ هایی كه با 
بســياری دیگر از گزارش ها در تناقض بود و مورد انتقاد بسياری 
از كارشناسان قرار گرفت. كسانی كه اندكی با نحوه محاسبه نرخ 
رشد آشنایند، اعالم »یكی بود یكی نبود« نرخ رشد را نوعی توهين 
می دانند. چرا كه نرخ رشد به صورت درصد تغييرات توليد نسبت 
به ســال گذشته محاسبه می شود. بانك مركزی كه سال گذشته 
نرخ رشد را 3 درصد محاسبه كرده، پایه محاسباتی باالتری برای 
ســال جاری دارد. لذا احتماال عدد رشد در سال جاری نسبت به 
سال گذشته نمی تواند باال باشد. )به خاطر باال بودن مقدار محاسبه 
شده در سال 93 یا همان مقدار پایه(. از قضا مركز آمار هم كه سال 
گذشــته سكوت كرده بود در ارائه نرخ رشد امسال، فقط نرخ ها را 

اعالم و از ارائه پایه های محاسباتی خود اجتناب كرد.
 واضح است كه مركز آمار سال گذشته محاسبات رشد را انجام 
داده و مقــدار پایه را در اختيار دارد و بانك مركزی هم امســال 
به خاطر پایين بودن نرخ محاســباتی ســكوت كرده است. نكته 
توهين آميز قصه آن اســت كه با ارائه یك سال در ميان نرخ رشد 
می توان هر سال با احتساب یك پایه مجهول، نرخ های رشد باالیی 
داشت!  لذا بازی های آماری دولت در دو سال گذشته، كمی بيشتر 
از یك »تعلل« ســاده است... سخن آخر با آقای معاون اول اینكه 
هر نوع انحراف و قانون شكنی، مذموم است و نمی توان با فرافكنی 
و پيش نهادن اشتباهات دیگران - حتی بزرگ تر و ضایعه بارتر- از 

زیر بار آن فرار كرد.

اقتصاددرآینهرسانهها

عضو هیئت علمی دانشگاه:

هیچ کدام از وعده های اقتصادی دولت محقق نشد

قیمت سکه و ارز ) به تومان(
قیمت بازارنوع سکه

975000سكه تمام طرح جدید
973000سكه تمام طرح قدیم

491000نيم سكه
264000ربع سكه

180000گرمی
99330هر گرم طالی 18 عيار

نوع ارز
3457دالر
3905یورو
5028پوند

950درهم
1210لير تركيه

باغداران  اتحادیــه  رئیس 
ضمن اعالم نرخ باالی میوه های 
گیالس  همچون  قاچاق  وارداتی 
80 هزار تومانی، کیفیت بسیاری 
از محصوالت مشابه ایرانی را برتر 
از نمونه های خارجی عنوان کرد.

مجتبی شــادلو درباره وضعيت 
قيمت ميوه های وارداتی غيررسمی و 
قاچاق در ميدان مركزی ميوه و تره بار 
تهران اظهار داشــت: در حال حاضر 
قيمت هر كيلوگرم شبرنگ، هلو و آلو 
زرد خارجی از 20 تا 25 هزار تومان، 
گيالس از 60 تا 80 هزار تومان، انگور 
از 15 هزار تا 18 هزار تومان، انبه از 
14 هزار تا 20 هزار تومان و  ســيب 
سبز فرانسوی 18 هزار تومان است.

وی در گفت وگــو با مهر با بيان 
اینكه باغــداران ایرانی رو به نابودی 
هســتند، گفت: قيمت ســيب سبز 
فرانسوی در ميدان مركزی 18 هزار 
تومان است در حالی كه كيفيت این 
ميــوه اصال با انــواع داخلی آن قابل 
مقایسه نيست و سيب هایی در داخل 
كشور توليد می شود كه نظير آنها در 

هيچ كجای دنيا وجود ندارد.

تصریح  باغداران  اتحادیه  رئيس 
كرد: قيمت بهترین سيب قرمز ایرانی 
در مراكز عمده فروشی از 500 تا 2 
هزار تومان و مرغوب ترین سيب زرد 

از 500 تا 3 هزار تومان است.
شادلو با اشــاره به اینكه عده ای 
»دالل صفت« بــا »رابطه بازی« به 
توليد كشور و توليدكنندگان ایرانی 
خيانت كرده اند، افزود: قيمت كيفيت 
پرتقال هــای مصــری و نارنگی های 
پاكســتانی وارد شده به هيچ عنوان 
قابل مقایســه با توليــدات داخلی 
نيســت، به عنوان مثال نارنگی های 
وارد شــده بی كيفيت، كم آب و پر 
از هسته هستند اما با قيمتی حدود 
6 تا 7 هزار تومــان در مراكز عمده 
فروشی عرضه می شوند، این در حالی 
است كه هركيلوگرم نارنگی فارس  با 
كيفيتی به مراتب باالتر حدود 3 هزار 

تومان است.
مــات  قدا ا گفــت:  دلو  شــا
واردكنندگان غيررســمی در ميدان 
مركزی پنهانی است و آنان نمونه هایی 
با خود می آورند تا مشتری پيدا كنند.

وی با اشاره به اینكه پيش از این 

ميوه های خارجی كم و بيش در بازار 
ميوه داخل حضور داشــتند، افزود: 
متاسفانه این مســئله اوج گرفت و 
ناگهان بازار پر شــد، تا جایی كه هم 
اكنون این ميوه ها در اغلب مغازه ها 

عرضه می شود.
شادلو درباره عواقب این واردات 
غيرقانونی هشدار داد و تصریح كرد: 
باید منتظر عواقب ناشــی از این كار 
همچــون آفــات و بيماری هایی كه 
باغات ایران را آلوده خواهد كرد و از 
دســت رفتن سرمایه های كشاورزان 

داخلی باشيم.

مراقب میوه های خارجی باشید
در همين رابطه یك مقام مسئول 
در وزارت جهادكشــاورزی نيز گفت: 
ميوه های خارجی موجود در بازار مجوز 
واردات، گواهی ها و استانداردهای الزم 
را ندارند و به مردم توصيه می كنيم از 

مصرف این ميوه ها خودداری كنند.
جهانگيــر عرب در مــورد عرضه 
نارنگی در  ميوه های خارجی ماننــد 
كشور اظهار داشت: اگر در بازار ميوه 
خارجی وجود دارد، قطعا واردات این 
ميوه مجوزی از وزارت جهادكشاورزی 

نــدارد.وی تصریــح كرد: چــون این 
استانداردهای  و  محصوالت گواهی ها 
الزم را ندارند، به مردم توصيه می كنيم 
از مصرف این ميوه ها خودداری كنند.
عرب تاكيد كرد: كيفيت ميوه های 
توليد داخل بســيار باالست و حجم 
باالی صادرات این محصوالت بيانگر آن 
است كه ميوه های توليد داخل دارای 
اســتانداردهای بين المللی هســتند، 
در غيرایــن صورت به ایــن راحتی 

نمی توانستيم آن ها را صادر كنيم.
وی بــا بيان اینكه تنهــا واردات 
ميوه هایی كه در داخل توليد نمی شود 
مانند موز، آناناس و نارگيل مجوز دارد، 
گفت: مردم مراقب باشــند ميوه های 
سالم مصرف كنند و اگر آنها از خرید 
محصوالت غيرمجاز خارجی خودداری 
كنند، قيمت این محصوالت نيز در بازار 

مصرف افت می كند.
گفتنــی اســت براســاس اعالم 
مســئوالن وزارت جهاد كشاورزی و 
ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش 
كشاورزی و منابع طبيعی، واردات تمام 
اقالم ميوه به اســتثنای موز، آناناس، 
انبه، نارگيــل و پاپایا)خربزه درختی( 

به كشور ممنوع است اما بازار داخلی 
در دوره های مختلف مملو از ميوه های 

خارجی گزارش شده است.
در همين زمينــه رئيس اتحادیه 
بارفروشان ميدان بزرگ ميوه و تره بار 
شــهر تهران با بيان اینكه مسئوالن 
بــا قاچاقچيان ميــوه برخورد جدی 
نمی كنند، گفته بود: روزانه حدود 30 
تن ميوه قاچاق به ميدان وارد می شود.
اتحادیــه  رئيــس  همچنيــن 
فروشندگان ميوه و تره بار از قاچاق ميوه 
از بازارچه های مرزی و با تخلف برخی 
ماموران خبر داد و گفت: پرونده های 
قاچاق كمتر از یك ميليون تومان اصاًل 
تشكيل نمی شود و فرد زمانی كه سود 
و منفعت را می بيند مجدد دســت به 

این كار می زند.
مهاجران هم مانند سایر مسئوالن 
حوزه كشاورزی تأكيد كرد: در حالی 
ميوه های قاچاق وارد می شود كه انواع 
پرتغال، نارنگی بندرعباس، سيرهمدان، 
ليموترش ذزفول در بازار موجود است 
و حتــی در برخی اقــالم طعم و مزه 
محصوالت كشاورزی كشورمان بسيار 

بهتر از سایر كشورهاست.

رئیس اتحادیه باغداران:

کیفیت میوه های ایرانی بسیار باالتر از خارجی هاست

تسلیت
جناب آقای دکتر محمد سدهی

با اندوه فراوان درگذشــت برادر گرامــی و بزرگوارتان را 
تســليت عرض نموده و بــرای آن مرحوم علو درجات و 
رحمت الهی و برای جنابعالی و خانواده معظم تان صبر و 

شكيبایی از درگاه ایزد منان مسئلت می نمائيم.
پزشکان و کارکنان مؤسسه پزشکی غرب

قائم مقام دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارفرمایی گفت: 
رسیدن حداقل مزد کارگران در سال آینده به 1/5 میلیون تومان 

بعید است.
مرتضــی رجبی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشــاره به اینكه 
امروز نشست شورای عالی كار با هدف جمع بندی مباحث دستمزد سال 
95 كارگران به بحث و تبادل نظر می پردازد اظهار داشت: فعال رایزنی ها 
به صورت توافق اوليه جمع بندی شــده اما در نشســت شورای عالی كار 

تصميم گيری نهایی انجام خواهد شد.
وی افزود: وضعيت اقتصادی، پرداخت ميزان افزایش حداقل مزد سال 
95 به تمام سطوح كارگری و سبد معيشت كارگران از جمله مباحث كلی 

مطرح شده در شورای عالی كار خواهد بود.
قائم مقام دبير كل كانون انجمن های صنفی كارفرمایی ایران در واكنش 
به این سوال كه چرا گزارش سبد معيشت را به صورت ناقص در كارگروه 
تعيين حداقل مزد مطرح كرده اید خاطرنشان كرد: باید دید كه از منظر 
كارگران ســبد معيشــت چه ویژگی هایی دارد اما در این سبد معيشتی 

حداقل ها مورد توجه قرار گرفته است.
رجبی تصریح كرد: طبق آخرین رایزنی ها و آمار مراكز رسمی كشور 

خانوار كارگری تقریبا 4 نفره بررسی خواهد شد.
وی در پاســخ به این سوال كه آیا بن كارگری از 130 هزار تومان به 
مبالغ باالتر افزایش پيدا خواهد كرد یا خير و حق مسكن كارگران چطور 
جبران می شود گفت: حق مسكن باید مصوبه هيئت وزیران داشته باشد 
اما بن كارگری سال گذشته از 80 هزار تومان به 130 هزار تومان افزایش 

پيدا كرد كه رقم قابل توجهی بود.
این عضو عالی شــورای كار در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینكه 
آیا حداقل مزد سال آینده كارگران به اضافه مزایای انگيزشی به رقم یك 
ميليون و 500 هزار تومان خواهد رسيد یا خير اظهار داشت: بعيد است 
كه حداقل دســتمزد به یك و نيم ميليون تومان برســد چرا كه بر سایر 
موارد از جمله حمل و نقل، ســنوات، پاداش، اضافه كار، عيدی و هزینه 

تمام شده تاثير مستقيم دارد.
وی همچنين درباره زمان پرداخت عيدی كارگران توسط كارفرمایان 
گفــت: كارفرمایانی كه توانایی مالی دارند از ابتدای اســفند شــروع به 
پرداخت عيدی كارگران خود می كنند اما طبق قانون باید تا پایان اسفند 

پرداخت شود.
رجبی با اشاره به سنوات كارگران گفت: سنوات به سه روش پرداخت 
می شــود كه ابتدا كارگران با قراردادهای دائمی و رسمی در پایان مدت 
خدمت ســنوات می گيرند و مابقی كارگران كه قراردادهای یكساله و یا 
بيشــتر دارند به تناسب تعداد سال در پایان كار و یا حين انجام خدمت 

مزایای پایان كار دریافت می كنند كه مشمول ماليات هم نيست.

عضو شورای عالی کار:
مجموع حداقل دریافتی سال 95 کارگران 

به 1/5 میلیون تومان نمی رسد

یــک عضو کمیســیون 
افزایش  از  مجلس  کشاورزی 
میزان وابستگی کشور به روغن 
اخیر  ســال های  در  خارجی 
متاسفانه  گفت:  و  کرد  انتقاد 
جهت گیری در دانه های روغنی 

به نفع واردکنندگان است.
بهــرام بيرانوند در گفت وگو با 
فارس در مورد اطالعيه ســازمان 
توســعه تجارت مبنــی بر ثبت 
سفارش واردات روغن خام بدون 
نيــاز بــه مجــوز از وزارت جهاد 
كشــاورزی گفت: براساس قانون 
انتــزاع بخشــی از وظایف وزارت 

صنعت، معدن و تجارت از جمله 
صادرات، واردات و تنظيم بازار به 
عهده وزارت جهاد كشاورزی است 
و من نمی دانم نقش وزارت صنعت 
در این معادله یعنی واردات روغن 

چيست.
تاكنون  آنچه  امــا  افزود:  وی 
شــاهد بوده ایــم، جهت گيری در 
ارتباط با دانه های روغنی و بحث 
روغن به نفع واردات تمام شــده 
است و متاسفانه سطح وابستگی 
ما به جای كاهش در ســال های 

اخير افزایش یافته است.
كشاورزی  كميســيون  عضو 

افزود: وابســتگی به واردات روغن 
خام نقيصه بســيار جدی است و 
دشــمنان از این مسئله به عنوان 

یك ابزار می توانند استفاده كنند 
و هر وقــت بخواهند می توانند از 
این ناحيه مشــكالتی را برای ما 

ایجاد كنند.
اخيرا سازمان توسعه تجارت كه 
زیرنظر وزارت صنعت است مدعی 
شده كه با دستور صریح جهانگيری 
رئيس جمهــور،  اول  معــاون 
واردكنندگان روغن خام می توانند 
بــدون محدودیت این كاال را وارد 

كشور كنند.
این در حالی است كه تا پيش 
از این واردكننــدگان روغن ملزم 
بودنــد بــه ازای واردات هر كيلو 
روغن، 3 كيلو دانه های روغنی از 
توليدكنندگان داخلی بخرند. این 
كار سبب حمایت از توليد داخلی 

روغن می شد.
وزارت جهاد اعالم كرده با توجه 
به اینكه هم اكنون 90 درصد نياز 
كشــور به روغن از خــارج تامين 
می شــود لذا واردات این محصول 
ساالنه 4/5 ميليارد دالر ارز كشور 
را به خارج می فرستد. بنابراین عقل 
و تدبير حكم می كند در این شرایط 
برای كاهش سطح وابستگی كشور 
به روغن خارجــی تالش ویژه ای 
صورت گيرد نه اینكه معاون اول 
نامه ای دستور  رئيس جمهور طی 
واردات بدون محدودیت روغن را 

صادر كند.

عضو اقتصاددان هیئت علمی 
گفت:  صادق)ع(  امام  دانشگاه 
آقای  از وعده های  هیچ کــدام 
روحانی محقق نشد، ضمن اینکه 
تورم کاالهای اساسی مانند نان 
و حمل و نقل هم افزایش یافت.

در  عبدالملكــی  حجــت اهلل 
گفت وگو با نســيم درباره عملكرد 
اقتصادی دولت یازدهم در دو سال 
و نيم گذشته اظهار كرد: هيچ كدام 
از وعده های آقــای روحانی محقق 
نشد. دولت آقای روحانی اگر هنری 
داشت باید تورم كاالهای اساسی را 
منفی می كرد كه حداقل این كاالها 
با كاهش قيمت روبرو می شدند. اتفاقا 
دولت در دو سال و نيم اخير قيمت 

كاالهای اساســی مردم مانند نان و 
حمل و نقل را به شدت افزایش داده 
است. سياست اصلی دولت در حوزه 

قيمتی آزادسازی بوده است.
ادامه داد: برخی می گویند  وی 
انضباط مالی دولت موجب كاهش 
تورم شــده در حالی كه این دولت 
در انضباط مالی نه تنها از دولت های 
قبلی بهتر عمل نكــرده بلكه بدتر 
هم عمل كرده است. بهترین شاهد 
این مسئله افزایش پایه پولی است. 
دولتمردان ادعا می كنند دولت قبل 
به دليل طرح مسكن مهر پایه پولی 
را افزایش داده در حالی كه این دولت 
در دو سال و نيم اخير به ميزان 50 
هــزار ميليارد تومان بــه پایه پولی 

افزوده است.
عضو اقتصــاددان هيئت علمی 
دانشگاه امام صادق)ع( تصریح كرد: 
در بحث نرخ ســود بانكی هم این 
دولت بسيار بی انضباط عمل كرده 
و بارها با كاهش و افزایش نرخ سود 
بانكی مواجه بوده ایم و بازار سرمایه 

هم یك ریزش بی سابقه داشت.
عبدالملكی با بيان اینكه وقتی 
قــدرت خرید مردم پایين باشــد، 
نقدینگی تورم زا نيســت افزود: در 
حال حاضر 900 هزار ميليارد تومان 
نقدینگی در اقتصاد كشور وجود دارد 
ولی این پول در اختيار یك جریان 
خاص اســت كه آن را برای دوران 
پساتحریم نگه داشته و می خواهد با 

سفته بازی آن را به سمت یك بازار 
پرسود سوق دهد.

وی با خطرناک دانستن افزایش 
ضریب فزاینده در دولت یازدهم به 
بيش از عدد شــش ادامه داد: وقتی 
ضریــب فزاینده باال بــرود قدرت 
خلق پول بانك هــا افزایش می یابد 
كه این بسيار خطرناک است. خلق 
پولــی كه بانك ها انجــام می دهند 
به ســمت جهتی می رود كه عدالت 
را تحــت تأثير قــرار می دهد. مثال 
بانك ها سهامداران خودشان را فربه تر 
می كنند و به شركت های زیرمجموعه 

خودش پول می دهد.
این اســتاد دانشگاه با ناكارآمد 
دانستن بســته های خروج از ركود 

دولت افزود: نــگاه دولت به اقتصاد 
مقاومتی فرماليته اســت. دولت به 
جای اقتصاد مقاومتی به معيارهای 
بانك جهانــی و صندوق بين المللی 
پــول توجه می كنــد و ضد اقتصاد 
مقاومتی عمل كرده اســت. امثال 
آقای نهاوندیان اقتصاد مقاومتی را 
با درهم تنيده شدن با اقتصاد غربی 

برابر می دانند.
عبدالملكــی بــا بيــان اینكه 
رئيس جمهــور طی دو  ســفر 50 
ميليارد دالر تعهد برای كشور ایجاد 
كرد، گفت: ســفر آقای روحانی به 
فرانسه و ایتاليا تنها دستاورد منفی 
برای كشور داشت. خرید هواپيما كار 
خوبی است ولی در حال حاضر وقت 

این كار نبود. وقتی 14 هزار بنگاه ما 
به طور مطلق تعطيل است و بخش 
زیادی از مزارع ما تعطيل شــده و 
چند صد هــزار مهندس و كارگر را 
بيكار كرده ایم خریدن هواپيما چه 

اولویتی دارد.
این استاد دانشگاه تصریح كرد: 
مردم تحمل سوق دادن مشكالت به 
تحریم ها و دولت قبل را ندارند زیرا 
دولتمردان متكبرانه هيچ ســهمی 
برای خود در مشــكالت اقتصادی 
قائل نيستند. مشــكالت اقتصادی 
باید با فوریت حل شود نمی توان اميد 
واهی به مردم داد. عقب انداختن حل 
مشكالت اقتصادی زندگی را به مردم 

سخت خواهد كرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

میزان وابستگی کشور به روغن خارجی افزایش یافته است

معاون سابق مرکز پژوهش های مجلس از افزایش دو برابری هزینه های 
جاری دولت روحانی در سال جاری خبر داد.

لطف اهلل فروزنده در گفت وگو با »نسيم آنالین« در خصوص عملكرد اقتصادی 
دولت یازدهم گفت: در این دولت چالش ها و مشكالت فراوانی برای اقتصاد كشور 
به وجود آمد كه مردم با تمام وجود آنها را درک می كنند. در حال حاضر مهمترین 
معضل مردم، بيكاری و اشتغال جوانان است. متاسفانه در این دو سال و نيم دولت 

شرایطی ایجاد كرد كه كسانی كه شاغل بودند هم بيكار شدند.
وی افزود: نزدیك به 6 ميليون نفر در صنایع دســتی شاغل بودند كه امروز 
تعدادشان به یك ميليون نفر رسيده است. 15 هزار واحد صنعتی تعطيل شده كه 
اگر به طور متوسط 100 كارگر هم داشته باشند نشان دهنده افزایش سرسام آور 
ميزان افراد بيكار در جامعه است. در حال حاضر اكثر بخش های توليدی ما تعطيل 

است. بسياری از توليدكنندگان نابود شده اند و دیگر نمی توانند احيا شوند.
معــاون رئيس جمهور ســابق با انتقاد از عمل نكــردن روحانی به وعده های 
انتخاباتی خود گفت: دولت قول داده بود 100 روزه مشــكالت مردم را حل كند، 
آقای روحانی قول داده بود هم چرخ سانتریفيوژها بچرخد و هم چرخ كارخانه ها 
ولی امروز 14 هزار ســانتریفيوژی كه داشــتيم از حركت ایستاده است و چرخ 

كارخانه ها هم نمی چرخد. فروزنده بيان كرد: قرار بود دولت بودجه های جاری را 
كاهش دهد در حالی كه سال 92 با 90 هزار ميليارد تومان بودجه جاری، كشور 
را تحویل گرفتند، امروز و در سال 94، 174 هزار ميليارد بودجه جاری در كشور 
هزینه می شــود. این نشــان می دهد كه بودجه جاری تقریبا دو برابر شده است. 
یعنی دولت یازدهم ریخت و پاش كرده، حقوق بعضی از مدیران را افزایش داده 

و تشریفات  خود را زیاد كرده است.
وی تصریح كرد: اكثر پروژه های عمرانی كشــور خوابيده است، در حالی كه 
حدود 2 ميليون نفر در این پروژه ها كار می كردند و امروز دولت مطالبات سنگينی 
را به آنها دارد. قبل از دولت یازدهم نظام بانكی با فشــاری كه وجود داشت و در 
بخش های توليدی كشور و یا در بخش هایی مانند مسكن مهر مشاركت می كرد 
ولی امروز شــاهد این هستيم كه كار نظام بانكی این شده كه با اعطای سود باال 
به ســپرده های مردم كاری كند تا رغبت آنها برای حضور در بخش های توليدی 

كشور كاهش یابد.
معاون ســابق مركز پژوهش های مجلس بــا بيان این مطلب كه »دولت افق 
روشنی برای آینده كشور ندارد و تنها تالش كرده كه تحریم ها را بردارد« گفت: 
متاسفانه در مبادالت تجاری دولتمردان ما به جای اینكه بازار بگيرند، بازار كشور را 

در اختيار خارجی ها قرار داده اند و خبری از واردات تكنولوژی و صنایع »های تك« 
نيست. قرارداد خرید هواپيما و واگن قطار بسته می شود در حالی كه بسياری از 

كارخانه های واگن سازی كشور با 30 درصد ظرفيت كار می كنند.
فروزنده خاطرنشــان كرد: آقای روحانی دو سال پيش به مردم وعده هایی در 
خصوص حل مشــكالت اقتصادی داد و آنها هم به ایشان اعتماد كردند، ولی در 
دو ســال و نيم گذشته نه تنها مشــكالت حل نشد، بلكه زندگی مردم سخت تر 
شــد، دولتمردان یازدهم در این مدت بارها حرف های متناقضی را در ميان افكار 
عمومی مطرح كرده اند. آقای رئيس جمهور قبل از انتخابات ریاست جمهوری 92 
اعالم كردند كه اگر مدیریت كشــور صحيح بود، تحریم ها اثری بر اقتصاد كشور 

نمی گذاشت اما در دو سال و نيم اخير همه چيز را به تحریم ها گره زدند.
فروزنده خاطرنشان كرد:  پاشنه آشيل دولت روحانی واردات است. واردات از 
42 ميليارد به 52 ميليارد رســيده است. تمام قراردادهایی هم كه بعد از برجام 
بسته اند در راستای هجوم كاالهای خارجی به داخل بوده است. مطمئن باشيد كه 
در این قراردادها كسانی ذینفع هستند. بخشی از ذینفعان در اتاق بازرگانی هستند 
و بخشی از آنها به عنوان مسئولين سابق اتاق بازرگانی هستند و در نهاد ریاست 
جمهوری فعاليت می كنند و نفوذشان در دولت از امثال آقای طيب نيا بيشتر است.

معاون سابق مرکز پژوهش های مجلس:

هزینه های جاری دولت دو برابر شد

معاون سابق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: با حذف 
نظام کارتی و حذف 19 میلیون کارت سوخت عمال زیرساخت این 

طرح ملی نابود می شود.
حسين هاشــمی در گفت وگو با فارس با تاكيد بر اینكه فساد حذف 
سهميه بندی بنزین از فساد عرضه دو نرخی بيشتر است، گفت: تك نرخی 
كردن بنزین كار دقيقی نبود و تا جایی كه بنده اطالع دارم سال گذشته 

رئيس جمهور با این كار مخالف بودند.
وی اظهار داشت: تك نرخی كردن بنزین كار دقيقی نبود و تا جایی 
كه بنده اطالع دارم ســال گذشته رئيس جمهور با این كار مخالف بودند، 

اما در سال 94  این كار با فشار آقای زنگنه عملياتی شد.
وی تصریح كرد:  ســاختار اقتصادی كشور و لزوم توجه به محرومان 
اقتضا می كند تا قيمت حمایتی بنزین در قالب سهميه بندی حفظ شده و 
نرخ دوم برای طبقه مرفه جامعه با در نظر گرفتن عوارض و سایر هزینه ها 

اعمال شود.
معاون ســابق ســتاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ادامه داد: یكی 
از توجيهات وزیر نفت برای حذف ســهميه ها موضوع فســادپذیر بودن 
سهميه بندی بنزین بود اما باید گفت واضح است كه در مدل فعلی فساد 

به مراتب بيشتر و كالن تر خواهد بود.
هاشمی افزود: در یكسال گذشته علی رغم افزایش قيمت شاهد افزایش 
مصرف بوده ایم و این نشان می  دهد  نظام سهميه بندی در كنترل مصرف و 

ایجاد فرهنگ درست مصرف كردن نقش مهمی ایفا كرده است.
وی تصریح كرد: متاســفانه كارشناســی دقيقی بــرای حذف نظام 
سهميه بندی در وزارت نفت انجام نشده و بنده بعضا در جلسات مشاهده 
می كردم وزیر محترم می گفت چون فالن ســتاد یا طرح به احمدی نژاد 
و دولت قبل برمی گردد به اصطالح مزخرف اســت، اما این دليل كافی و 
صحيحی برای حذف یك طرح ملی محسوب نمی شود و برای حذف طرحی 
كه تاثير بی نظيری در كاهش مصرف ســوخت و صرفه جویی در مصرف 

انرژی داشته است باید شواهد كارشناسی ارائه شود.
معاون ســابق ستاد سوخت اظهار داشت: براساس سياست های كلی 
اصالح  الگوی مصرف تا پایان برنامه ششــم شــدت مصرف انرژی باید به 
نصف ميزان فعلی برسد، اما با بی برنامگی موجود، شدت مصرف افزایش 

یافته است.
وی كمك به یكپارچه شدن اطالعات و شفافيت اطالعات را از جمله 
مزایای حفظ كارت های سوخت دانست و گفت: كارت سوخت این اشكال 
را دارد كه از آمار و اطالعات آن به شكل مناسب استفاده نشده تا بتوان 
در تصميم گيری ها از آن اســتفاده كرد، اما حذف شدن آن مشكالتی را 
برای كشور ایجاد می كند كه مهم ترین آن افزایش قاچاق سوخت است.

رئیــس شــورای رقابت 
جلسه  در  این شــورا  گفت: 
شفافیت،  برای  دوشنبه،  روز 
رقابتی شدن بازار و جلوگیری 
از انحصار با خروج محصوالت 
پتروشــیمی از بــورس کاال 

موافقت نکرد.
گفت وگــو  در  شــيوا  رضــا 
با خبرگزاری تســنيم، بــه ارائه 

توضيحاتی در مورد جلســه روز 
دوشــنبه شــورای رقابت كه به 
منظور بررســی عرضه محصوالت 
پتروشــيمی در بورس كاال برگزار 
شده بود پرداخت و اظهار داشت: 
در این جلسه نمایندگان اتحادیه 
سراسری تامين نياز صنایع پایين 
دستی پتروشيمی ، انجمن صنفی 
كارفرمایان صنعت پتروشيمی به 

همراه برخــی از توليدكنندگان و 
نمایندگان بورس كاال حاضر بودند 
و نظرات موافقان و مخالفان عرضه 
محصوالت پتروشــيمی در بورس 

كاال مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی با بيان اینكه در این جلسه 
گزارش تكميلی مركز ملی رقابت 
هم قرائت شد، افزود: نهایتاً شورای 
رقابت با بررســی نظرات موافقان 

و مخالفــان با خــروج محصوالت 
پتروشيمی از بورس كاال موافقت 

نكرد.
اشاره  با  رئيس شورای رقابت 
بــه اینكه بــرای ارزیابی بيشــتر 
عرضه محصوالت پتروشــيمی در 
خــارج از بورس كاال یك كارگروه 
تشكيل شــده است، تصریح كرد: 
این كارگروه كه متشــكل از تمام 

نماینــدگان موافــق و مخالــف 
عرضه محصوالت پتروشــيمی در 
بورس كاال اســت، سه ماه فرصت 
دارد، تمــام ابعاد ایــن موضوع را 
بررسی و در نهایت راهكار مناسب 
بــرای رضایــت مصرف كنندگان 
محصــوالت  توليدكننــدگان  و 

پتروشيمی را اتخاذ كند.
شيوا اضافه كرد: در حال حاضر 

شورای رقابت برای شفافيت بازار و 
جلوگيری در انحصار و رقابتی شدن 
بازار با خروج محصوالت پتروشيمی 

از بورس كاال موافقت نكرد.
بنابر این گزارش: پيش از این 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
شخص وزیر صنعت تالش هایی را 
برای خروج محصوالت پتروشيمی 

از بورس كاال ابراز داشته اند.

معاون سابق ستاد سوخت:
حذف کارت سوخت

 زیرساخت یک طرح ملی را نابود می کند

شیوا: شورای رقابت با خروج محصوالت پتروشیمی از بورس کاال مخالفت کرد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی از کاهش 
35 درصدی صادرات زعفران طی 10 ماهه امسال خبر داد.

غالمرضا ميری در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: طی 10 ماهه امسال 
بيش از 76 تن زعفران به ارزش بيش از 160 ميليون دالر به 47 كشــور 
صادر شــده كه نســبت به همين بازه زمانی در سال گذشته 35/8 درصد 
كاهش داشته است كه نشان می دهد نوسانات قيمت در بازار زعفران و اینكه 
صادركنندگان ایرانی نتوانسته اند به تعهدات خودشان عمل كنند، باعث شده 

تقاضا برای خرید این محصول در بازار جهانی كاهش یابد.
وی بــا بيان اینكه ركود به وجود آمــده در بازار جهانی نيز در كاهش 
صادرات زعفران موثر بوده اســت، افزود: صادركننــدگان ایرانی به دليل 

نداشــتن نقدینگی نمی توانند در بازه زمانی كه مشــتریان خارجی دارند 
زعفران را با قيمتی مشخص تامين كنند و این در حالی است كه اسپانيا با 
مشتریان خارجی اش قراردادهای یكساله می بندند، چرا كه اسپانيایی ها با 
دریافت تسهيالت 1/5 درصدی زعفران ایرانی را خریداری و در انبارهایشان 
نگهداری می كنند و به همين دليل می توانند مشتریان خارجی خود را از 

ثبات بلندمدت مطمئن كنند.
رئيس اتحادیه صادركنندگان زعفران خراسان رضوی ادامه داد: نوسانات 
قيمتی در بازار زعفران طی ســال های اخير بی ســابقه بوده است، چرا كه 
هم اكنون قيمت هر كيلوگرم زعفران در بازار داخلی از پنج ميليون و 100 
هزار تومان تا شش ميليون و 700 هزار تومان متفاوت است و این محصول 

در بازار جهانی نيز بسته به نوع و اندازه بسته بندی ها از كيلویی 1500 دالر 
تا 2300 دالر به فروش می رسد كه البته در برخی موارد نيز قيمت زعفران 

به كيلویی حدود 3000 دالر نيز می رسد.
ميری با اشاره به اینكه صادركنندگان ایرانی نمی توانند با تسهيالت بانكی 
24 درصــدی نقدینگی مورد نياز خود را برای ایجاد ثبات در بازار زعفران 
تامين كنند، گفت: اگر صادركنندگان به جای این تســهيالت، تسهيالت 
ارزان قيمت در اختيارشــان قرار گيرد ضمن تامين و ذخيره سازی زعفران 
برای مشتریانشــان می توانند دســت دالالن را از بازار این محصول قطع 
كنند؛ به گونه ای كه هر وقت دالالن به بازار ورود پيدا كردند، صادركنندگان 

می توانند از ذخایر  خود برای تنظيم بازار استفاده كنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی:

کاهش 35 درصدی صادرات طالی سرخ


