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مهران ابراهيميان

افكار عمومي شفاف سازي هزينه هاي 
خودروسازان را می خواهد

 در حالي خودروسازان موضوع افزايش قيمت خودرو را مطرح مي كنند 
كه ش��اهد افزايش ش��ديد قيمت خودرو در كارخانه و بازار هس��تيم. 
خودروسازان بر اين مدعا هستند كه به داليل مختلف از جمله افزايش 
ارز و فاصله شديد قيمت كارخانه تا بازار، فروش خودرو با قيمت نزديك 
به بازار مي تواند در ميان مدت منجر به كاهش قيمت شود. همچنين 
قطعه س��ازان نيز به دليل افزايش قيمت مواد اوليه خواس��تار افزايش 
قيمت خودرو مي باشند؛موضوعي كه در اين بين حايز اهميت است، اين 
است كه علت اصلي درخواس��ت خودروسازان مبني بر افزايش قيمت 
خودرو صرفاً مسائل مترتب بر فشارهاي خارجي و افزايش قيمت مواد 

اوليه است يا موضوعات ديگري مطرح است؟
به طور كلي در خصوص ريش��ه افزايش قيمت خ��ودرو طي ماه هاي 
اخير چند نظريه مطرح است: برخي ممنوعيت واردات خودرو را علت 
اصلي مي دانند، برخي به متغيرهاي برون زا و تحميلي به اقتصاد ايران 
از جمله تحريم ها و افزاي��ش قيمت ارز اش��اره مي كنند، برخي وجود 
دالالن را در بازار به عنوان عامل افزايش قيمت برمي شمارند و برخي 
ديگر نيز ناكارآمدي مديريتي را ريشه مشكالت عنوان مي كنند. فارغ 
از اينكه كدام يك از عوامل مديريت ناكارآمد خودروس��ازان، ش��رايط 
بازار يا فشارهاي خارجي علت اصلي افزايش قيمت و حتي درخواست 
خودروسازان براي افزايش مجدد قيمت اس��ت، بايد توجه داشت كه 
ريشه موضوع را مي توان در ساختار هزينه هاي خودروسازان و مبناي 

قيمتگذاري خودروها يافت. 
به بيان ديگ��ر تا زماني كه م��دل تعيين قيمت خودرو ب��ه طور دقيق 
مشخص نشود نمي توان اظهارنظر كرد كه علت نوسانات قيمتي اخير در 
بازار چيست. تا زماني كه ميزان، نوع و سرفصل هزينه هاي خودروسازان 
مشخص نگردد، نمي توان هزينه هاي اضافي و ضروري خودروسازان را 
به همراه سهم عوامل مختلف در افزايش قيمت مشخص كرد،بنابراين 
شفاف س��ازي در نوع هزينه و قيمتگذاري خودرو، حلق��ه مفقوده در 

ريشه يابي مسئله است. 
 با توجه به ش��رايط كنون��ي صنعت خودرو، به نظر مي رس��د همچون 
انتشار ليست دريافت كنندگان ارز دولتي، صنعت خودروسازي به ويژه 
خودروسازان دولتي نيازمند ش��فافيت هستند. شفاف سازي هزينه ها 
به ويژه نوع هزينه ها كه يكي از پايه هاي اصل��ي تعيين قيمت خودرو 
است، مسئله الزم االجرايي است. بر اين اساس افكار عمومي خواستار 
روشن شدن واقعيت هاي موجود در خودروسازان است تا بتواند قضاوت 

منصفانه اي داشته باشد. 
قدر مسلم با انتشار دقيق دخل و خرج خودروسازان، مردم و مسئوالن به 
راحتي مي توانند در خصوص علت افزايش قيمت خودروها و درخواست 
خودروسازان مبني بر افزايش مجدد قيمت اعالم نظر كنند، وگرنه ادامه 
همين روش با اعالم صورت  هاي مالي تلفيقي و شركت هاي تو در تو هر 
روز به جاي بهره وري، خالقيت، ن��وآوري در توليد و كاهش هزينه ها، در 
ترازنامه هاي شركت هاي زير مجموعه خودرو س��ازها كه در بورس ارائه 
مي شود، مانند بودجه كشور تراز كردن حساب هاي مالي بر اساس هزينه ها 
صورت مي گيرد؛ هزينه هايي كه بر اساس پرداخت حقوق هاي نامتعارف، 
استخدام هاي سفارشي، باال رفتن هزينه هاي تأمين منابع، گران خريدن 

قطعات در زنجيره هاي مشكوك و. . . در حال باال رفتن است.
 كارشناس ارشد اقتصاد

عرضه بنزين سوپر از سر گرفته شد 

آمار مصرف بنزين كماكان محرمانه است 
افزاي�ش مص�رف بنزي�ن و ركورد ش�كني مص�رف آن در فص�ل 
تابس�تان موجب شد تا مس�ئوالن ش�ركت ملي پااليش و پخش 
آم�ار مصرف بنزي�ن را محرمانه اع�ام كنند،اما ب�ا ورود به فصل 
پاييز و كاهش مصرف توزيع بنزين سوپر مجدداً از سر گرفته شد. 
به گزارش »فارس« بيش از دو ماه از آغاز اختالل در توليد و عرضه بنزين 
سوپر در كشور مي گذرد. در حالي كه پيش بيني ها از حل اين مشكل از 
ابتداي مردادماه حكايت داشت، اما با گذشت مرداد و شهريور ماه اين 

اختالل همچنان در مراكز عرضه بنزين در كشور وجود دارد. 
به هر حال اواخر هفته گذشته شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي اعالم كرد توزيع بنزين سوپر از بعدازظهر دوشنبه )نهم مهرماه( 

در تهران آغاز شده است. 
در نبود سياست هاي كنترل مصرف بنزين، در ابتداي تابستان شاهد 
روند رو به رشد مصرف بنزين در كشور بوديم تا اينكه در روز سي و يكم 
تيرماه سال جاري با ثبت مصرف 121 ميليون و 800 هزار ليتر در يك 

شبانه روز ركورد جديدي در تاريخ مصرف بنزين كشور ثبت شد. 
در ميانه تيرماه با ش��دت گرفتن مصرف بنزي��ن، صنعت پااليش نفت 
كش��ور، توليد با تمامي ظرفيت را در دس��تور كار ق��رار داد و در ادامه 
ركوردش��كني هاي مصرف افسارگس��يخته بنزين، بنزين سوپري كه 
روزانه به ميزان 3 ميليون ليتر توليد مي شد، با اختالط با بنزين پايه و 
نفتا به 10 ميليون ليتر بنزين با اكتان 87 تبديل شده و به جايگاه هاي 
عرضه سوخت ارسال مي شد. اكنون كه ظاهراً مصرف بنزين كاهش پيدا 

كرده ، عرضه بنزين سوپر در جايگاه ها از سر گرفته شده است. 
بايد گفت آمار مصرف بنزين از پايان تيرماه تاكنون محرمانه است و حتي 
روابط عمومي وزارت نفت نيز از انتشار اين آمار خودداري مي كند و اين 
محرمانه نگهداشتن آمارها با شفافيت در تضاد است و بهتر آن است كه 
مسئوالن ش��ركت ملي پااليش و پخش به جاي محرمانه نگهداشتن 
آمار هاي مصرف سوخت هر چه سريع تر به دنبال راهكاري براي كنترل 
مصرف بنزين در كشور باشند. كار شناسان بازگشت به سهميه بندي و 
استفاده از كارت سوخت ش��خصي را به عنوان بهترين راهكار كنترل 

مصرف بنزين معرفي مي كنند. 
........................................................................................................................

 اختصاص ۲۰۰ ميليون دالر اعتبار
براي اجراي پروژه هاي آبخيزداري در كشور

رئي�س س�ازمان جنگل ه�ا، مرات�ع و آبخي�زداري كش�ور 
از اختص�اص ۲۰۰ ميلي�ون دالر اعتب�ار از محل صندوق توس�عه 
مل�ي ب�ه اج�راي پروژه ه�اي آبخي�زداري كش�ور خب�ر داد. 
به گزارش» فارس« به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي 
خليل آقايي در بازديد از پروژه هاي آبخيزداري شهرستان مشگين شهر 
در حوزه رضي چايي با بيان اين مطلب افزود: اين مبلغ با عنايت مقام 
معظم رهبري، همكاري دولت و تصويب مجلس شوراي اسالمي محقق 

شده است. 
وي گفت: هم اكنون عمليات آبخيزداري در 3۵0 شهرستان كشور و در 

۶۴0 حوزه در قالب 2 هزار كارگاه سازندگي در حال انجام است. 
رئيس س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخيزداري كش��ور تصريح كرد: 
خوشبختانه روند اجراي پروژه هاي آبخيزداري در استان اردبيل نيز از 

وضعيت مناسبي برخوردار است. 
آقايي جلوگيري از فرس��ايش خاك، كنترل سيالب، افزايش آب هاي 
زير زميني و ايجاد اش��تغال را از اهداف اجراي پروژه هاي آبخيزداري 
بيان كرد و افزود: همزمان با اتمام س��ازه هاي آبخيزداري در اس��تان 
اردبيل، عمليات بيولوژيكي از جمله كشت گياهان دارويي نيز در اطراف 

حوزه آغاز خواهد شد.

با نزديك شدن به تحريم هاي نفتي امريكا 
عليه ايران، شاهد افزايش بهاي جهاني نفت 
هس�تيم، به طوري كه برخي از تحليلگران 
تحقق نف�ت 1۰۰دالري را بعيد نمي دانند در 
عين حال برخي از مش�تريان نفت ايران با 
قوت بيش�تري اعام كرده اند كه خواستار 
معافي�ت از امريكا باب�ت ادام�ه واردات از 
اي�ران هس�تند كه ب�ه نظر مي رس�د عدم 
موافقت امريكا با اي�ن معافيت براي امريكا 
هزينه هاي اقتص�ادي و سياس�ي به همراه 
داش�ته باش�د و عده اي ديگر از مشتريان 
مانند چي�ن به جدي�ت اع�ام كرده اند كه 
كاري ب�ا تحريم هاي امري�كا ندارند، در اين 
ميان با توجه به تن�ش امريكا با چين به نظر 
مي رسد چين در عزم خود ثابت قدم باشد. 
به گ��زارش »جوان«، با نزديك ش��دن به موعد 
تحريم ه��اي نفتي امري��كا عليه اي��ران قيمت 
جهاني نفت نيز به كانال 90 دالر نزديك مي شود 
كه اين اتفاق روي اقتصاد بسياري از شركت هاي 
واردكنن��ده نفت اث��ر منفي مي گ��ذارد، از اين 
رو كارشناس��ان اقتصادي احتم��ال مي دهند 
با رش��د بهاي جهاني نفت مش��تريان ايران كه 
پيش از اين تحت رايزني ها و فشارهاي امريكا، 
اظهار نظر هايي در رابطه با قطع واردات نفت از 
ايران داشته اند،  در رابطه با مواضع عملي خود 
تجديد نظر كنند يا اينكه هزينه هاي اقتصادي 
را كه از ناحيه قطع واردات نفت به آنها تحميل 
مي ش��ود، به طريق��ي از امريكا طل��ب كند كه 
ب��ا تخفيف هايي كه اي��ران براي مش��تريانش 
اعمال مي كند، هزين��ه اين قطع هم��كاري تا 
جايي مي توان��د افزايش يابد ك��ه ضعيف ترين 
كشورها را در برابر امريكا براي سرپيچي از اولين 
اقتصاد دنيا تهييج كند، به طور نمونه تأس��يس 
ش��ركت هاي كوچك براي هم��كاري نفتي با 
ايران مي توان��د يك نوع از اين س��رپيچي هاي 

مخفيانه  باشد. 
   سايه بدهی بر سر اقتصاد امريكا

گفتني اس��ت اخيراً اعالم ش��د ك��ه حجم 
بدهي هاي اياالت متح��ده از 20/۵تريليون 
دالر نيز عبور كرده است و سايه اين بدهي ها 
همچنان بر س��ر اقتص��اد امريكا س��نگيني 
مي كند، از اين رو دولت امري��كا براي همراه 
كردن مشتريان نفت ايران جهت صفر كردن 
واردات كه امري محال به نظر مي رس��د بايد 
متحم��ل هزينه ه��اي س��نگين اقتصادي و 
سياسي شود كه بعيد اس��ت امريكا با توجه 
به حجم بدهي هايش و همچنين تنش هاي 
سياسي متعدد با ساير كشور توانايي تحقق 
چنين امري را داشته باشد، با توجه به اينكه 
هر چند اقتصاد امريكا در دوره ترامپ به  ظاهر 

رو به  رشد بوده است، اما همچنان شكنندگي 
خ��ود را حف��ظ كرده اس��ت و كوچك ترين 
خطايي كه ب��ه افزايش ريس��ك در اقتصاد 
بينجامد مي تواند معادالت را به س��رعت در 
اقتصاد امريكا برهم بزند،  به ويژه اينكه اخيراً 
نيز نرخ به��ره بانكي نيز تقويت ش��د و عماًل 
بهاي تأمين مالي در اين كشور افزايش يافت 

كه به زيان بنگاه ها است. 
  عدم تبعيت چين از امريكا

در اي��ن مي��ان،  كش��ورهايي ك��ه اقتصاد هاي 
قوي تري دارند، مانند چي��ن با توجه به حمالت 
بي س��ابقه اي كه امريكايي ها به دومين اقتصاد 
برتر دنيا داشته اند،  به نظر مي رسد مسئله رقابت 
و اختالفات امريكايي ها با چين به مسائلي فراتر 
از اقتصاد كشيده ش��ده و مقوله هاي سياسي و 
حقوق بش��ري را نيز در بر گرفته است، از اين رو 
پيش بيني مي ش��ود كه چين همچنان در صف 
مشتريان نفت ايران باقي بماند كه ايران نيز بايد 

از اين فرصت بهره ببرد. 
امريكا 18 ارديبهش��ت س��ال جاري به صورت 
يكجانبه از برجام كه مورد تأييد جامعه جهاني و 
شوراي امنيت سازمان ملل بود، خارج شد و اعالم 
كرد با خروج از برجام تمام تحريم ها عليه ايران 
طي ماه هاي آينده بازگردانده مي شود. واشنگتن 
همچنين تهديد كرد هر كش��وري كه تحريم ها 
را عليه ايران نقض كند، با پيامدهاي آن روبه رو 

خواهد شد. 
  رشد قيمت بنزين در ژاپن و كره

در حالی كه پيش از اين كره ای ها كاهش واردات 
نفت را از ايران عامل افزايش بهای بنزين دانسته 
بودند، ژاپني ها رسماً اعالم كردند با قطع واردات 
نفت از ايران قيمت بنزين در ژاپن نيز باال مي رود و 
اين كشور به شكل جدي به دنبال گرفتن معافيت 
از امريكا بابت ادامه واردات نفت از ايران است. در 
مذاكرات،  ژاپن به امريكا گفته كه توزيع باثبات 
انرژي اش نبايد با تحريم هاي واشنگتن عليه ايران 

دچار اختالل شود. 
به عنوان مثال چيني ها رس��ماً اع��الم كرده اند 
كاري به تحريم ندارند و براس��اس منافعش��ان 
تصميم گرفته و نفت مورد نياز خ��ود را از ايران 
وارد مي كنن��د. در اين ميان برخي از كش��ور ها 
مانند هند و ژاپن نيز كه مي خواهند رابطه شان 
را با اياالت متحده امريكا حف��ظ كنند به دنبال 
گرفتن معافيت از امريكا هستند. در سوي مقابل 
كره اي ها رسماً واردات نفت و ميعانات گازي را از 

ايران قطع كرده اند. 
   بازگشت هند به سمت خريد نفت ايران 

صادرات نفت امريكا را كاهش داد
در شرايطي كه هندي ها واردات نفت را از ايران 
كاه��ش داده اند، اما قطع نكردند. يك مؤسس��ه 

اطالعات خطوط كشتيراني اعالم كرد: هندي ها 
واردات نفت را از امريكا كاهش داده اند و به سمت 

خريد نفت از ايران روي آوردند. 
به گ��زارش »فارس« به نقل از تايم��ز آو اينديا، 
مؤسس��ه كپلر كه در زمين��ه اطالعات خطوط 
كش��تيراني و بارگيري ه��اي نفت��ي فعالي��ت 
مي كند، اع��الم كرده اس��ت ك��ه ماه گذش��ته 
ميالدي صادرات نفت امريكا به هند 7۵ درصد 
س��قوط كرده و به تنها به 8۴ هزار بشكه در روز 
رسيده است. اين در حالي است كه امريكا در ماه 
ژوئن روزانه 3۴7 هزار بشكه نفت به هند صادر 

كرده است. 
به طور كلي هند 12 درصد از نفت مورد نياز خود 
را در ماه ژوئن از امريكا وارد كرد، اما ماه گذشته 
خريداران نفت هندي با 111 هزار بشكه افزايش 
نسبت به آگوست روزانه ۵02 هزار بشكه نفت از 
ايران وارد كردند كه بخش قابل توجهي از كاهش 
نفت از امريكا از محل افزايش واردات نفت از ايران 

جبران شد. 
بنا به گزارش سازمان اطالعات انرژي امريكا در 
يك هفته پاياني ماه سپتامبر صادرات نفت اين 
كشور 917 هزار بشكه در روز كاهش يافته و به 
1/7 ميليون بشكه در روز رسيده است. اصلي ترين 
دليل كاهش صادرات نفت امريكا تقويت دالر در 
بازار جهاني ارز و كاهش جذابيت نفت امريكا در 

بازار بوده است. 
به رغم آنكه هند يكي از واردكنندگان اصلي نفت 
امريكا در آسيا محس��وب مي شود، اما اين كشور 
همچنان دومين واردكننده نفت ايران محسوب 
مي شود. هفته گذش��ته صادرات نفت امريكا به 
بازارهاي آسيايي 73 هزار بشكه در روز كاهش 
يافت و به ۴27 هزار بشكه رسيد. صادرات امريكا 
به اروپا نيز 102هزار بش��كه افت كرد و به ۵۴3 

هزار بشكه در روز رسيد. 
اين در حالي است كه صادرات نفت ايران به چين 
با 29 هزار بش��كه در روز افزاي��ش در اين مدت 

به ۶20 هزار بشكه رش��د كرد. به دليل اختالف 
تجاري با امريكا چين واردات نفت از اين كشور را 

كاهش داده است. 
   بلومبرگ: افزايش قيمت نفت مي تواند 

ترامپ را به نرمش در برابر ايران وادار كند
يك رس��انه امريكايي در تحليلي نوشته افزايش 
بهاي نفت خ��ام در بازارهاي جهان��ي مي تواند 
رئيس جمهور امريكا را به نرم��ش در برابر ايران 

وادار كند. 
به گزارش »ف��ارس«، يك رس��انه امريكايي در 
گزارشي به نقش يك گروه تازه تشكيل شده در 
وزارت خارجه امريكا ب��ه نام »گروه اقدام ايران« 
در پيشبرد سياست ضد ايراني »دونالد ترامپ«، 

رئيس جمهور امريكا پرداخته است. 
به نوش��ته بلومبرگ، اعضاي گروه اق��دام ايران 
تا كنون به بيش از 30 كش��ور س��فر ك��رده  و با 
مقام هاي ارشد دولت ها و نمايندگان شركت ها 

ديدار كرده اند. 
بلومبرگ نوش��ته هدف اصلي اين سفرها مطلع 
كردن شركت ها از جديتي است كه دولت امريكا 
براي وارد كردن فشار اقتصادي بر آنها، در صورت 

ادامه تجارت با ايران دارد. 
بلومبرگ مي گويد: تالش هاي اين گروه محكي 
براي اين گزاره است كه اقتصاد امريكا و دالر به 
عنوان ارز ملي اين كش��ور داراي نقشي آنچنان 
محوري در نظام اقتصاد هستند كه مي توانند به 
تنهايي و بدون همراهي متحدان، اقتصاد ايران را 

منزوي كنند. 
هوك و كاركنانش وع��ده داده اند صادرات نفت 
ايران را به صفر برسانند؛ اميدواري آنها اين است 
كه س��اير توليدكنندگان نفت، مانند عربستان 
س��عودي و كويت بتوانند كمبود نفت ايران در 
بازارها را جب��ران كرده و قيمت ه��ا را ثابت نگه 
دارن��د. اين در حالي اس��ت كه قيم��ت نفت در 
روزهاي گذش��ته به باالي 8۵ دالر ب��ه ازاي هر 

بشكه رسيده است. 
بلومبرگ نوش��ته افزايش قيمت نفت مي تواند 
ترامپ را نگران سرنوشت حزب جمهوري خواه 
در انتخابات مي��ان دوره اي كنگره كرده و او را به 

نرمش در برابر ايران وادار كند. 
اين رسانه نوشته است: »اين خطر وجود دارد كه 
ترامپ درباره ايران تغيير رويه دهد؛يعني همان 
اتفاقي كه درباره كره شمالي رخ داد و او مواضعش 
را از مبارزه طلب��ي به س��مت تمايل ب��ه معامله 
چرخش داد.« »اسكات مادل«، افسر سابق سيا 
كه در حال حاضر رئيس »گروه انرژي راپيدان« 
است، گفت: »ترامپ در ابتدا طوري رفتار مي كند 
كه گويي تسليم نخواهد شد، اما اين تاكتيك او 
براي مذاكره است و او در نهايت به دنبال معامله 

با ايران است. «
»مادل« در ادامه تأكيد كرد: »او مش��كلي با اين 
ندارد كه فعاًل برخي جوانب مربوط به رفتارهاي 
بد ايران را متوقف كند و براي دستيابي به توافق 
گس��ترده تر وارد گفت وگوهاي طوالني ش��ود، 
به ويژه آنكه انجام اي��ن كار بهترين روش براي 
حفظ قيمت بنزين امريكا زير 3 دالر به ازاي هر 

گالن است.«
   پوتي�ن: امريكا در از بين ب�ردن اعتماد 

جهان به دالر اشتباه بزرگي مي كند
در اين ميان در ش��رايطي كه گفته مي شود يك 
چهارم جمعيت دنيا در تحريم به س��ر مي برند، 
رفتارهاي عجيب و غريب دونالد ترامپ كشورها 
را به اين دولت بسيار بد بين كرده است، به طوري 
كه بسياري از كشورها براي كاهش ريسك هاي 
ناش��ي از امريكا در اولي��ن گام دالر را كم كم از 

مبادالت خود كنار مي گذارند.
در همي��ن رابطه  پوتين رئيس جمهور روس��يه 
در حاش��يه نشس��ت هفته انرژي روسيه اعالم 
كرد:امري��كا بس��يار كار اش��تباهي مي كند كه 
باعث مي ش��ود اعتماد كشورهاي جهان به دالر 

از بين برود. 
وي در اين نشست گفت: االن اجماع جهاني براي 
حذف دالر از مبادالتشان و جانشين كردن آن با 
ارزهاي ملي با سرعت بيش��تري پيش مي رود و 
اعتماد جامعه جهاني به اين نوع ارز كه سال ها بر 

اقتصاد جهاني سلطه دارد، از بين رفته است.

»ايرنا« سخنان احمد توكلي را تحريف كرد  
خبرگ�زاري ايرنا روز چهارش�نبه گذش�ته خبري را از نشس�ت 
ديده ب�ان ش�فافيت و عدال�ت در مازن�دران روي خروجي خود 
قرار داد كه س�خنان احمد توكلي را در اين نشست تحريف كرد. 
 به گزارش »الف«، خبرگزاري ايرنا س��خنان دكتر توكل��ي را با تيتر 
»احمد توكلي: ۴0 سال پس از انقالب قدرت در اختيار عده اي بيسواد، 
پررو، پسرخاله، رفيق و همكالسي بود« روي خروجي خود قرار داد كه 
تحريف آشكار است. هرچند »ايرنا« پس از يك روز اين خبر را بدون 
هيچ توضيحي تصحيح كرد، اما متأس��فانه اين تيتر در فضاي مجازي 

بسيار دست به دست شد. 
ايرنا 2۴ ساعت بعد از آنكه س��خنان تحريف شده دكتر توكلي را روي 
خروجي خود قرار داده بود، روز پنج شنبه  تيتر آن را با عنوان »توكلي: 
توزيع قدرت فاميلي مهم ترين عامل فساد است« روي خروجي خود 
اصالح كرد، اما سخنان تحريف شده همچنان در متن اين خبرگزاري 
دولتي وجود دارد. اين سايت مدعي شده اس��ت كه توكلي سخني از 
۴0 سال بعد از انقالب نزده است، بلكه گفته است: توزيع قدرت فاميلي 
مهم ترين عامل فساد اس��ت. توكلي گفته اس��ت: »يكي از آثار خيلي 
منفي فساد، فساد در توزيع قدرت است. فس��اد فقط در توزيع ثروت 
پيدا نمي شود ]بلكه[ در توزيع قدرت هم پيدا مي شود و اتفاقاً از طريق 
فساد در توزيع قدرت به فساد در توزيع ثروت مي رسيم؛ يعني يكي از 
عوامل پيدايش فساد، نقض مالك هاي شايسته ساالري است، يعني كار 
را به دست كه مي دهيم. اگر كار را داديد دست آدم بي سواد پُررو يك 
جور نتيجه مي گيريم ]و اگر[ كار را بدهيم دست آدم باسواِد دانشمنِد 
متواضع يك جور ديگر نتيجه مي گيريم. اگر كار دس��ت پسرخاله ها 
بود و آدم هاي اليق ح��ذف بودند، از صحنه يك ج��ور نتيجه حاصل 
مي ش��ود و اگر كار به كننده اش سپرده ش��ود، يك جور ديگر نتيجه 

حاصل مي شود. «
........................................................................................................................

از سوي وزارت اقتصاد
 35۰۰ ميليارد تومان اسناد خزانه 

پس فردا عرضه اوليه مي شود  
روز يك ش�نبه 15 مه�ر م�اه ج�اري 35 ميلي�ون ورق�ه اوراق 
اس�ناد خزان�ه اس�امي از س�وي وزارت اقتص�اد ب�ه ارزش 
اس�مي ه�ر س�هم1۰۰ ه�زار توم�ان عرض�ه اولي�ه مي ش�ود. 
به گ��زارش »ف��ارس«، وزارت امور اقتص��ادي و دارايي بن��ا دارد روز 
يك شنبه 1۵ مهر ماه امسال تعداد 3۵ ميليون ورقه اوراق اسناد خزانه 
اسالمي با سررسيد منتهي به 2۴ بهمن ماه 1397 را در نماد معامالتي 
»اخزا 7021« براي اولين بار پس از پذيرش در ب��ازار ابزارهاي نوين 
مالي فرابورس ايران عرضه كند. ارزش اس��مي ه��ر ورقه از اين اوراق 
كه در تاريخ 2۴ خرداد ماه 97 منتش��ر شده، مبلغ 100 هزار تومان و 
واحد پايه هر سفارش نيز معادل با يك ورقه است، در عين حال قيمت 
پاياني اوراق برابر با ميانگين موزون معامالت روزانه آن در روز گشايش 

نماد معامالتي است.

ناكارآمدي شستا را بر دوش شاغالن نيندازيد 
 در اينكه همواره سياست هاي اقتصادي به دنبال راه حل هاي درست، اما 
سخت تر نرفته طي اين سال ها شكي نيست. به عنوان مثال در سال هايي 
كه فرصت داشتيم يارانه هاي نقدي را هدفمند كنيم با تعارف و بفرما 
سعي در حذف پرداختي هاي نقدي داشتيم؛ اما هنوز داريم افرادي را كه 

در دهك هاي 7 به باال هستند و هنوز يارانه دريافت مي كنند. 
 در زماني كه بايد رونق را به بخش توليد باز مي گردانديم، براي كسب 
دور بعد قدرت در دولت ترجيح داديم تا نقدينگي را با سود هاي باالتر در 
بانك ها نگه داريم و دستاورد موقتي و كذايي كنترل تورم و» بازگشت 
ثبات ب��ه اقتصاد« را به مردم نش��ان دهيم. در حالي ك��ه بايد به جاي 
بهبود بهره وري در اقتصاد و كاهش تصدي گري و كوچك كردن دولت 
باشيم، در اين س��ال ها براي جبران هزينه هاي جاري رو به رشد دولت 
همواره تورم را به م��ردم تحميل كرديم و بنا به نظ��رات اقتصاد دانان 

»ماليات بر فقرا« است و قدرت خريد مردم را كاهش داده ايم. 
در حالي كه هنوز عده اي از حقوق ه��ا و مواهب درآمدهاي نجومي در 
شركت هاي دولتي بهره مي بردند، بر خالف قانون كار حقوق كارگران را 

كمتر از تورم ساالنه و كاهش قدرت خريدشان تصويب كرديم. 
 به همين منوال در حالي كه مديران باندي و ناكارآمد بازدهي شركت هاي 
زير مجموعه تأمين اجتماعي ) شس��تا( را به زير ۵ درصد رسانده اند، به 
تازگي به دنبال طرحي هستيم كه سن بازنشستگي را باال ببرد. ادعاي 
اين افراد باال رفتن كيفيت زندگي و افزايش متوسط عمر در كشور از يك 
س��و و پايين آمدن سن بازنشستگي در كش��ور به حدود ۴0 سال بيان 
شده است و با قياس كشورهاي توسعه يافته كه سن بازنشستگي را ۶۵ تا 
۶7 سال اعالم كرده اند، خواستار افزايش سن بازنشستگي شده اند.  در 
حالي كه آنها نمي دانند كه در اكثر اين كشورها با پرداخت مناسب حقوق 
بازنشستگي تقريباً كمتر از 20 درصد بازنشستگان به كار مجدد روي 
مي آورند و ترجيح مي دهند بعد از بازنشستگي به جهانگردي بروند. اين 
آمار در ايتاليا و اسپانيا حدود يك درصد و در آلمان، ايسلند و سوييس 
و. .. كمتر از 10 درصد هستند. اين نگاه س��طحي مسئوالن استداللي 
شبيه لزوم افزايش نرخ بنزين به دليل افزايش قاچاق در اين روزها است. 
اگر تورمي دست ساز در كار نبود ، اگر ناكارآمدي در دولت نبود و كنترل 
هزينه ها در دستور كار بود، آيا قيمت سوخت تا اين اندازه بر اساس ارزش 

پول هاي خارجي ارزان به شمار مي رفت ؟ 
 اجازه بدهيد مفهوم معكوس بر اس��اس اس��تدالل فيثاغورثي اش را براي 
مسئوالن گوشزد كنيم.  اگر مديريت اقتصادي كشور درست بود و به عنوان 
مثال دالر حدود 100 تومان باقي مي ماند ) كه در آن موقع بنزين حدود 10 
تومان بود( آيا اكنون قيمت سوخت با نرخ 1000 تومان 10 دالر بود يا بر 
مبناي دالر 1۴ هزار توماني 1۴ سنت ؟ به همين تناسب اگر تأمين اجتماعي 
سازماني مستقل بود و مديريت ش��ركت هاي مختلف شستا پاسخگو و از 
كارآمدي الزم برخوردار بودند و در مقابل مصوبات دولتي مانند واگذاري 
شركت ها زيان ده مقاومت مي كردند يا حاضر به نقش بانك مركزي براي 
دولت نمي شدند. اگر به قلك دولت تبديل نمي شدند، آيا امروز در سازمان 

تأمين اجتماعي نگراني براي پرداخت به بازنشستگان وجود داشت ؟ 
متأسفانه بايد قبول كرد كه تن دادن اين سازمان به دليل ساختار انتسابي 
مديران و تمكين از دستوراتي همچون دستورات شوراي تأمين استان ها كه 
كارگران را زودتر از موعد و در قالب شغل هاي سخت و زيان آور بازنشسته 
كرده اند، عوامل مؤثر بر ناكارآمدي اين صندوق و ديگر صندوق ها است.  با 
اين اوصاف حق نداريم به اين بهانه ها، كساني كه از نوجواني مشغول به كار 
بوده اند و حق بيمه خود را پرداخت كرده اند يا كساني كه در جبهه هاي حق 
عليه باطل از جان و مال خود گذشته اند، ناديده بگيريم و از آنها بخواهيم 
همچنان براي پوشش ناكارآمدي مسئوالن و س��ر كار بودن آقازاده ها و 
منسوبان نمايندگان مجلس پنج سال اضافه تر كار كنند.  چرا كارگران بايد 
تاوان ناكارآمدي دولتمرداني را بدهند كه هميش��ه آسان ترين كار يعني 

فشار به شاغالن و كارگران را انتخاب مي كنند ؟ 
اگر قرار ب��ه چنين تصميمي اس��ت، بيش از همه بايد ب��ه تعبير دكتر 
توكلي، پسر خاله ها و رفيق بازي ها و. . . در تأمين اجتماعي پايان پذيرد 
و بدهي هاي دولت را نه به ش��كل قطره چكاني كه به ش��كلي كه قابل 

سرمايه گذاري باشد به صندوق تأمين اجتماعي بازگردانند.

مرتضي مصطفوي

رئي�س اتحادي�ه مش�اوران ام�اك درب�اره وضعي�ت ب�ازار 
مس�كن پ�س از كاه�ش قيم�ت دالر گف�ت: اگ�ر اف�ت 
ن�رخ دالر ادام�ه پي�دا كند، ب�ازار مس�كن ه�م تحت تأثي�ر 
آن ق�رار مي گي�رد و قيمت ه�ا در ب�ازار ثاب�ت مي مان�د. 
به گ��زارش »ج��وان« مصطفي قلي خس��روي در حاش��يه اولين 
نمايشگاه امالك و مستغالت آنالين در جمع خبرنگاران گفت: در 
شش ماه نخست امسال معامالت مسكن 3 درصد نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته افزايش يافته و ميزان مبايعه نامه ها رشد 23 

درصدي داشته است. 
همچنين قراردادهاي اجاره 2۴ درصد نس��بت به مدت مشابه در 
سال گذشته كاهش داشته است كه اين به دو عامل تمديد اجاره ها 

و صاحبخانه شدن مستأجران برمي گردد. 
وي گفت: خانه هاي خالي متعلق به اشخاص حقيقي نيستند و 
عمده اين خانه ها متعلق به بانك ها هس��تند كه بانك ها ترجيح 
مي دهند اين خانه ه��ا خالي بمانند ت��ا در دوره رونق با افزايش 

قيمت براي تسويه بدهي هاي خود به فروش برساند!

 

قلي خسروي افزود: كسب و كارهاي آنالين بدانند كه اين امنيت 
با حضور مش��اوران امالك انجام مي شود و به طور قطع با حذف 
مشاوران امالك شاهد ناامني هاي اجتماعي در معرفي فايل هاي 

فروش خانه به مردم خواهيم بود. 

همچنين در ادامه رضا اربابيان، مدير كسب و كار آنالين شيپور كه به 
تازگي سايت الونك را در سايت خود ادغام كرده است، گفت: در تغيير 
سبك خريد و فروش مسكن و ورود خريد و فروش هاي اينترنتي به 
بازار گفت: تمام دنيا به سمت معامالت آنالين حركت كردند و مردم 

هم براي انجام معامالت آنالين تمايل دارند. 
وي با تأكيد بر اينكه نمي توان آژانس ها و مشاوران امالك را در بحث 
خريد و فروش آنالين مس��كن حذف كرد، گفت: ورود سايت هاي 
اينترنتي خريد و فروش مسكن باعث تسهيل معامالت مي شود. به 
عالوه  سايت هاي اينترنتي در حوزه مسكن باعث كشف قيمت واقعي 

مسكن و شفاف سازي قيمت در اين بازار خواهد بود. 
رضا اربابيان افزود: شيپور راز موفقيت خود را در ارائه خدمات بهتر به 
مشتريان مي داند. به همين دليل استراتژي افزايش سهم خود از بازار 
را بر مبناي گسترش تعامل با بنگاه هاي امالك و مردم تعريف مي كند. 
وي با اعالم خبر ادغام آلونك در شيپور گفت: با سرمايه گذاري شيپور، 
آلونك در ش��يپور ادغام شد. ش��يپور و آلونك امروز با توان بيشتري 

نسبت به گذشته به كاربران خدمات ارائه مي كنند.

بانكهامحتکرخانههايخالياند!

تحميل تورم به جهان با تصميم ترامپ
 رشد بهاي جهاني نفت گرانی بنزين را به كشورهايی مانند كره و ژاپن به طور مستقيم و به طور غير مستقيم
به تمام كشورهای مصرف كننده تحميل كرده است. از اين رو تغيير رفتار مشتريان نفتی ايران محتمل است

هادی  غالمحسينی
   گزارش یک

   مسكن

ژاپني ها رسمًا اعام كردند 
با قطع واردات نفت از ايران 
قيمت بنزي�ن در ژاپن نيز 
باال مي رود و اين كش�ور به 
شكل جدي به دنبال گرفتن 
معافي�ت از امري�كا باب�ت 
ادامه واردات نفت از ايران 
اس�ت. در مذاكرات، ژاپ�ن 
به امريكا گفته ك�ه توزيع 
باثبات ان�رژي اش نبايد با 
تحريم هاي واشنگتن عليه 
اي�ران دچار اختال ش�ود


