
88498433سرويس  اقتصادي4

|| روزنامه جوان |  شماره  5492  1440 صف��ر   5  |  1397 مه��ر   23 كانال هاي اعالم نرخ ارز هم پولي شددوش��نبه 
همزمان با كاهش تب قيمت ارز در بازار و همچنين عزم دستگاه هاي 
نظارتي براي برخورد ب��ا كانال هاي تلگرامي اعالم كنن��ده قيمت ارز، 
كاسبي كانال هاي تلگرامي در اين حوزه حسابي كساد شده است. در اين 
ميان حتي برخي از كانال ها نيز كه هر روز با لحني تمسخر آميز افزايش 
نرخ ارز را اعالم مي كردند، با ريزش يكباره قيمت، اقدام به تعطيلي كانال 
خود كردند.در آن روزها بسياري بر اين باور بودند كه اداره كنندگان اين 
كانال ها خود از افزايش شديد قيمت ارز ذينفع هستند و هرچقدر قيمت 

ارز باالتر مي رفت، حاشيه سود آنان نيز افزايش مي يافت. 
اما حاال با ريزش ش��ديد قيمت ارز و از بين رفتن بخش مهمي از سود 
آنان، اداره كنندگان اين كانال ها به فكر شيوه اي تازه براي درآمدزايي 
افتاده اند. بر اين اس��اس، اخيراً يكي از كانال هاي اعالم كننده نرخ ارز 
عنوان كرده كه از اين پس فقط روزانه دو تا سه بار قيمت ارز در كانال 
اعالم خواهد شد و براي اطالع از قيمت لحظه اي انواع ارز بايد به كانال 
خصوصي آنها پيوست. آنها سپس در پاسخ به كساني كه قصد پيوستن 
به كانال خصوصي آنها را دارند، عنوان مي كنند كه بايد از آنها اشتراك 
خريداري شود. هزينه اش��تراك يك ماهه اين كانال خصوصي اعالم 
نرخ ارز 50 هزار تومان است و براي عضويت سه ماهه 150 هزار تومان و 

براي عضويت شش ماهه مبلغ 250 هزار تومان بايد پرداخت شود. 
اي��ن دالالن پس از واري��ز وجه و ارس��ال تصوير فيش واريزي به حس��اب 
تلگرامشان، شما را به كانالي اضافه مي كنند كه امكان ارسال آدرس آن براي 
ديگران وجود ندارد و تنها با تأييد ادمين، افراد مي توانند به آن بپيوندند. اين 
اتفاق در شرايطي مي افتد كه دالالن بازار ارز از اين پس مي توانند دور از چشم 
دستگاه هاي ناظر، نه تنها بتوانند نرخ ارز را مطابق خواسته خود دستكاري و 
به مخاطبانشان اطالعات اشتباه القا كنند، بلكه اين امكان را پيدا مي كنند 
تا درآمدهاي كسب شده را از اين راه بار ديگر عليه ثبات بازار به كار بگيرند. 
از اين رو به نظر مي رسد كه دس��تگاه هاي نظارتي بايد خود را براي مقابله 
جدي تر با كانال هاي بر هم زننده ثبات بازار ارز آماده كنند و اين بار تمركز 

خود را معطوف به كانال هاي خصوصي اعالم نرخ ارز كنند.  

عضو كارگري شوراي عالي كار:
گروه هاي كارگري درباره بي توجهي وزارت 
كار به معيشت كارگران تصميم گيري مي كنند

تش�كل هاي كارگ�ري درب�اره واكن�ش هماهنگ ب�ه بي توجهي 
وزارت كار ب�ه برگ�زاري نشس�ت ش�وراي عال�ي كار ب�راي 
ترمي�م ق�درت خري�د كارگ�ران تصميم گي�ري خواه�د ك�رد. 
علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار در گفت وگو با »فارس« 
با اعالم اين خبر گفت: در آينده اي نزديك نشستي با اعضاي هيئت مديره 
تشكل هاي كارگري خواهيم داشت تا درباره نحوه مواجهه با بي اعتنايي 
دولت به برگزاري شوراي عالي كار تصميم گيري كنيم. وي با اشاره به 
اعتراض كارگران به اقدامات وزارت كار در اين زمينه گفت: به رغم اينكه 

ديگر جايي نبود كه فرياد بزنيم، ظاهراً كسي نيست كه توجهي كند. 
ما مواردي را حقوق قانوني كارگ��ران مي دانيم كه نه تنها طرف مقابل 
يعني دولت به آنه��ا پايبند نب��وده بلكه با بي توجهي ب��ه قانون نوعي 
توهين به جامعه كارگري صورت گرفته است. وي  ادامه داد: با اعضاي 
هيئت مديره تش��كل هاي كارگري براي تشكيل جلسه اي در روزهاي 

آينده و تصميم گيري در اين زمينه در حال رايزني هستم. 
به گزارش »فارس«، كميته دستمزد شوراي عالي كار در نشست 1۹ 
ش��هريورماه خود مصوب كرده بود كه قدرت خري��د كارگران حداقل 
۸00 هزار تومان بر اثر گراني هاي اخير كاهش يافته است. اين موضوع 
در كميته دستمزد ش��وراي عالي كار مورد وفاق گروه هاي سه جانبه، 
كارگري، كارفرمايي و دولت قرار گرفت��ه بود، اما تصميم نهايي در اين 

زمينه به برگزاري نشست شوراي عالي كار محول شد. 
در جلسه 1۹ شهريورماه نمايندگان دولت به گروه هاي كارگري وعده 
داده بودند تا اوايل هفته بعد يعني در هفته پاياني شهريور شوراي عالي 
كار تشكيل شود و تصميم نهايي درباره چگونگي ترميم مزد كارگران 

اتخاذ شود، اما اين نشست تا به حال برگزار نشده است. 
بر اس��اس اين گزارش در پي بي اعتنايي وزارت كار ب��ه برگزاري اين 
نشس��ت اول مهرماه اعضاي كارگري ش��وراي عالي كار در نامه اي به 
انوشيروان محسني بندپي، سرپرست وزارت كار با انتقاد از عدم برگزاري 

اين نشست خواهان برگزاري فوري نشست شوراي عالي كار شدند. 
به گفته آنها بر اساس موادي از قانون كار هرگاه سه نفر از اعضاي شوراي 
عالي كار درخواست تشكيل جلسه فوق العاده داشته باشند، اين نشست 
بايد از سوي وزارت كار برگزار شود. در اين ميان اما سرپرست وزارت كار 
هر بار در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره برگزاري اين نشست تلويحاً 
آن را منتفي دانسته و معتقد است كه صرفاً دولت بسته هاي حمايتي 

براي اقشار كم درآمد جامعه را پيگيري مي كند.

در حالي ك�ه هزينه هاي ج�اري ماهانه دولت از 
22هزار ميليارد تومان فراتر رفته است، هيئت 
وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور 
و به استناد بند )ح( تبصره )2۰( ماده واحده قانون 
بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، موضوع جلوگيري 
از هزينه ك�رد اعتب�ارات در ام�ور غيرض�رور، 
آيين نامه اجرايي بند يادش�ده را تصويب كرد. 
اين مصوبه را با توجه به رشد 25درصدی هزينه های 
جاری به نوعی می توان فرمان انقباضی هيئت وزيران 
به دولت تلقی كرد. بر اس��اس گزارش هاي منتشره 
توس��ط بانك مركزي هزينه هاي جاري در پنج ماهه 
ابتدايي س��ال ۹۷ در حدود 112 هزار ميليارد تومان 
و هزينه هاي عمراني ني��ز 2۴ هزار ميلي��ارد تومان 
بوده است، اين در حالي است كه مجموع درآمدهاي 
دولت در اين مدت به 100هزار ميلي��ارد تومان هم 
نمي رسد، البته بايد ديد درآمدهاي ارزي دقيقاً با چه 
بهايي به ريال تبديل شده اس��ت، اما به هر رو ساليان 
س��ال اس��ت كه بودجه ريزي غلط موجب اثر گذاري 

در اقتصاد و سياست و رفاه عمومي شده است كه بايد 
اصالحات در اين بخش انجام گيرد. در اين ميان اگر 
چه در بخش دولت نس��بت به قانون مصوب بودجه 
در امور جاري در پن��ج ماهه ابتداي��ي كمتر هزينه 
كرده اس��ت، اما براي كاهش هزينه جاري، دولت به 
پيشنهاد س��ازمان برنامه و بودجه آيين نامه اجرايي 
جديدي داشته است. براساس اين آيين نامه اجاره هر 
گونه ساختمان و تأسيسات جديد و خريد ساختمان 
و تأسيسات جديد اداري، رفاهي، فرهنگي و ورزشي 
به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 
1۳۹۷ به دليل تغيير تقس��يمات كشوري، تجميع 
س��اختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي 
جديد يا تمركز زدايي و خروج از كالنش��هرها بدون 
ايجاد بار مالي جديد راه اندازي شوند، از هر محل از 
جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع 
جزء )۳( بن��د )ط( ماده )2۸( قان��ون الحاق برخي 
مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

)2( - مصوب 1۳۹۳-  ممنوع است. 

  چارچوب نوسازي تجهيزات و ملزومات 
اداري

اين آيين نامه همچنين نوسازي تجهيزات و لوازم 
اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت 
در سال 1۳۹۷ به دليل تغيير تقسيمات كشوري، 
تجمي��ع س��اختمان هاي اداري موج��ود بدون 
ايجاد بار مالي جديد ي��ا تمركززدايي و خروج از 
كالنشهرها بدون ايجاد بار مالي جديد راه اندازي 
شوند، از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه كرد 
خارج از ش��مول موضوع جزء )۳( بند )ط( ماده 
)2۸( قانون الحاق برخي م��واد به قانون تنظيم 

بخشي از مقررات مالي دولت )2(ممنوع است. 
بر اس��اس اين مصوب��ه هزينه ه��اي مصرفي و 
ملزومات اداري براي دستگاه اجرايي، حداكثر به 
ميزان ۷0 درصد  عملكرد سال قبل مجاز است. 

  محدوديت هاي سفرهاي خارجي 
و مأموريت هاي داخلي

همچني��ن هزينه ه��اي س��فرهاي خارج��ي و 

مأموريت هاي داخلي به استثناي مأموريت هاي 
واحده��اي نظارت در دس��تگاه اجراي��ي و امور 
بين الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بين الملل 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان 
انرژي اتمي ايران )با تأييد سازمان برنامه و بودجه 
كشور/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها( 
حداكثر به ميزان 60درصد  عملكرد س��ال قبل 

مجاز است. 
   ضوابط برگزاري همايش و گردهمايي

در اين آيين نامه تأكيد شده اس��ت: هزينه هاي 
برگزاري هر گونه همايش، گردهمايي و نظاير آن 
از محل تمامي اعتبارات دستگاه اجرايي از جمله 
مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء 
)۳( بند )ط( ماده )2۸( قانون الحاق برخي مواد 
به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت 
)2(، حداكثر به ميزان ۳0درصد  عملكرد س��ال 
قبل و با اتخاذ تدابيري ب��راي مديريت هزينه ها 

امكان پذير است. 
   چاپ نشريات غيرمرتبط ممنوع

همچنين چاپ نش��ريات غيرمرتب��ط با وظايف 
دس��تگاه اجرايي از هر محل از جمله مجوزهاي 
هزينه ك��رد خارج از ش��مول موض��وع جزء )۳( 
بند )ط( ماده )2۸( قان��ون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2(

ممنوع است. 
   اس�تفاده از مج�وز هزينه ك�رد خارج 

شمول؛  حداكثر ۵۰ درصد سال قبل
استفاده از مجوز هزينه كرد اعتبارات به صورت 
خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و 
ساير قوانين و مقررات مربوط، موضوع جزء )۳( 
بند )ط( ماده )2۸( قان��ون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2(، 
حداكثر به ميزان50 درصد  عملكرد س��ال قبل 
مجاز است. موارد اس��تثنا نيز صرفاً براي موارد 
خاص با تأييد س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور 

مجاز خواهد بود. 
س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور نيز مكلف است 
گزارش عملكرد اين تصويب نامه را پس از دريافت و 
بررسي گزارش هاي دستگاه هاي اجرايي، در پايان 
سال مالي تهيه و به مراجع ذيصالح ارسال كند. در 
اين آيين نامه همچنين تأكيد شده است استفاده 
از منابع ش��ركت هاي دولتي براي هزينه در موارد 
ممنوعيت ها و محدوديت هاي موضوع اين آيين نامه 

توسط دستگاه هاي اجرايي مجاز نيست.

 قاچاق يك ميليارد ليتر سوخت 
در 3 ماه اخير

رئيس س�تاد مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاال و ارز اع�ام كرد ك�ه عامل 
اصلي قاچاق س�وخت تف�اوت قيم�ت داخ�ل و خ�ارج آن بوده 
اس�ت و طي س�ه ماه اخير به ي�ك ميليارد ليتر رس�يده اس�ت. 
به گزارش »ايس��نا«، علي مؤيدي خرم آبادي در نشس��ت خبري در 
پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينكه ميزان و چگونگي قاچاق سوخت در 
ماه هاي گذشته چقدر بوده است،  اظهار كرد: عامل اصلي قاچاق سوخت 
تفاوت قيمت داخلي و خارجي آن اس��ت و قطعاً قاچاق سوخت جرم 
سازمان يافته است و بيشتر آنها تشكيالتي هستند و چه بسا با برخي 

دستگاه هاي دولتي هم پيوند خورده باشد.

مهران ابراهيميان

نتيجه دعواي نهادگرا ها و ليبرال هاي 
اقتصادي چيست ؟ 

در يك ماهه اخي��ر دو طيف عمده فكري در حوزه اقتصاد موس��وم به 
نهادگرا ها و نئوكالسيك ها ) معروف به ليبرال ها( در نبردي تئوريك در 
قالب نامه ها و يادداشت ها و سخنراني ها سعي كرده اند كه طرف مقابل 

را متهم به شكل گيري وضعيت موجود اقتصاد كنند. 
اين دو طيف كه بيش��تر خاستگاه دانشگاهي ش��ان در دانشگاه عالمه 
طباطبايي و دانشگاه شريف اس��ت، همواره بر سر كاركرد بازار و سطح 

دخالت و جنس مداخله دولت اختالف نظر داشته اند. 
طيف نهادگرا معتقد به اثرات نهادهاي مختلف جامعه بر اقتصاد است، اما 
نئو كالسيك ها معتقدند كه بازار با دست نامرئي آدام اسميت بهترين 
تعادل را فراهم مي كند. نقاط مشترك آنها هم كاهش نقش نهاد دولت 

در اقتصاد و اصالح ساختارها است. 
اما در جديدترين واكنش نئوكالسيك ها كه به نوعي پاتك عليه تك هاي 
اخير نهادگرا ها بوده، دكتر نيلي در يادداش��تي به نقش مخرب برخي 
اظهار نظرها در چنين شرايط حاضر اشاره كرده و از بعضي اقتصاد دان ها 
خواسته حرف هاي سياستمداران را نزنند و حداقل مباني علم اقتصاد را 

در اظهار نظراتشان لحاظ كنند. 
دكتر نيلي در اين يادداشت تأكيد كرده است: »آيا بدون انجام اصالح 
قيمت انرژي، مصرف ان��رژي را كنترل كرد. ش��ما مي گوييد مي توان 
دنيايي داشت كه در آن، آب مجاني عرضه مي شود اما بحران آب نداشته 
باشيم. مي گوييد بايد مشكل ساختاري آب را حل كرد! اكسير ديگري 
هست كه مي گويد مي توان با پايين نگهداشتن نرخ ارز، واردات را كنترل 
كرد بدون آنكه مشكالتي از قبيل قاچاق، فس��اد و رانت وجود داشته 
باشد. شما همه تناقضات را در يك دنياي خيالي كه سياستمداران در 

آرزوي آن هستند حل كرده ايد!«
به نظر مي رس��د اين اظهارات در واكنش به سخنان مورد تأكيد دكتر 
راغفر اس��ت كه بر جمع كردن س��امانه نيما تأكي��د دارد. وي در يك 
ماهه اخير به ش��دت عملكرد اقتصادي دولت را در ب��اال رفتن قيمت 
ارز زير س��ؤال ب��رده و آن را نوعي كودت��اي اقتصادي دانسته اس��ت. 
دكتر نيلي اي��ن اظهارات اقتصادي را آغش��ته به نوعي نگاه سياس��ي 
دانس��ته و در جمع بندي يك مقاله مبس��وط با به كار ب��ردن كلماتي 
مانند: » پرچمدار خش��ونت جديد« » از قلمتان نف��رت مي بارد« وي 
را متهم ب��ه سياس��ت زدگي و توصيه كرده ك��ه اين نوع اظه��ارات را 

سياستمداران مي زنند نه اقتصاد دانان ! 
صرف نظر از نقد اين نامه اخير كه خود بيانگر نوعي برخورد سياسي در 
مواجهه ميان دو طيف فكري اقتصادي در كشور است، به نظر مي رسد 
چند سؤال اساسي ديگر وجود دارد كه هر دو طيف مدعي فهم اقتصاد 

بايد به آن جواب دهند ! 
 نخستين و كليدي ترين سؤال اين است كه اساساً برنامه ريزي اقتصاد 
كشور به كداميك از نحله هاي فكري موجود نزديك تر است و آيا اقتصاد 
كش��ور بر مبناي يك نوع تفكر اقتصادي برنامه ريزي شده است يا نه ؟ 
بهتر است در اقدامي مشترك اين دو طيف فكري در قالب همايشي به 
اين موضوع بپردازد و تكليف اين سؤال را روشن كند كه اقتصاد ايران 
در زمان حاضر اقتصادي كالسيك است، نهادگرايي است يا بر اقتصاد 
متمركز با تصميمات دولتي اداره مي شود و اينكه با توجه به سهم دولت 

در اقتصاد كدام الگو بايد بيشتر در توسعه كشور مؤثر است ! 
دومين سؤال اين است كه در بدنه اجرايي دولت حداقل در سه دهه بعد از 
جنگ و به خصوص در پنج سال اخير چه طيف فكري اي قادر به اثر گذاري 
در تصميمات بوده و نتيجه اين تصميمات چگونه بوده و چه طور مي تواند 
يك اقتصاد خوانده يا اقتصاد دان در نقد تند و حتي سياسي خود تا به اين 

اندازه برنامه هاي اقتصادي يك دولت را تحت الشعاع قرار دهد ؟ 
سومين س��ؤالي كه بايد به دنبال آن بود، اين است كه چه طور ممكن 
است طيفي از حاميان اقتصاد نئوكالس��يك در بدنه اجرايي و فكري 
دولت سال ها احاطه داشته باش��ند و موافق جريان بازار آزاد باشند، اما 
دست كم در پنج سال اخير مهم ترين دس��تاورد خود را كنترل تورم و 
تثبيت بازار ارز بدانند و بعد از بر هم خوردن تعادل باز هم بگويند مقصر 

آنهايي هستند كه موافق دخالت بيشتر دولت در بازارها هستند ؟
چهارمين سؤالي كه بايد هر دو طيف فكري اقتصادي در كشور به آن 
فكر كنند، اين است كه نتيجه اين مباحث تئوريك كه در بسياري مواقع 
نقاط مش��ترك دارد، آيا دادن آدرس غلط به محيط اقتصادي كش��ور 
نيست و اساساً اين نوع نزاع هاي كالمي در حوزه نظري چه تأثيري در 

بهبود شرايط اقتصادي كشور داشته و مي  گذارد ؟ 
با توجه به س��ؤاالت مطروحه بد نيس��ت يادآور ش��ويم ك��ه امروز هر 
دانشجوي ترم اول اقتصادي كه كتاب مباني اقتصادي منكيو را تورق 
كرده، مي داند كه وقتي قيمت به س��مت صفر مي��ل مي كند، مصرف 
قابلي��ت افزايش ت��ا بي نهايت را دارد و الزم نيس��ت ك��ه حتماً حامي 
نهادگرايي يا نئوكالسيك بود.بنابراين بحث بر س��ر اينكه با وضعيت 
موجود و قيمت هاي موجود قاچاق زياد است اظهر من الشمس است 
ولي ! نكته كليدي اين است كه چرا روند تصميمات در اين سه دهه به 
گونه اي بوده كه در چرخه اي تكراري ابت��دا ارز را گران كرده ايم و بعد 
مدعي شده ايم كه قيمت سوخت ها و تخصيص يارانه به كاالهاي اساسي 

زياد شده و بايد آنها را گران كنيم ؟ 
امروز مردم مي خواهند كه هر كس��ي با هر ادعايي و هر نوع فكري كه 
مسئوليت اقتصادي در چند سال اخير داش��ته يا بعداً خواهد داشت، 
مسئوليت تصميمات خود را بر عهده بگيرد و مسئوالن نيز بدانند كه 
دعواي بين دو طيف فكري رافع مس��ئوليت هاي آنها در شكل گيري 
وضع موجود نيس��ت. اينكه بگوييم نگذاش��تند و ديگران كردند و با 
بي تدبيري دوباره همان كارهاي گذشته را انجام دهيم بعد از پنج سال 

قابل قبول نيست !

برنامه انقباضی دولت برای دولت
 بعد از رونمايی از  رشد 2۵درصدی هزينه های جاری در 6 ماهه سال

هزينه كرد در امور غير ضرور مانند سفرهای خارجی، همايش ها و گردهمايی ها  ممنوع شد
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   گزارش یک

ي�ك كارش�ناس ارش�د اقتص�ادي اع�ام 
در  امري�كا  اقتص�اد  و  ب�ورس  ك�رد: 
آس�تانه ي�ك رك�ود ب�زرگ ق�رار دارد. 
به گزارش »فارس« به نقل از راش��اتودي، پيتر 
شف، مديرعامل مؤسسه يورو پسفيك كپيتال 
هشدار داد بورس وال استريت و اقتصاد امريكا در 

آستانه يك ركود بزرگ قرار دارد. 
وي با اشاره به تشكيل صف هاي فروش طي هفته 
گذشته در بورس امريكا گفت: حباب ها تنها در 
بورس شكل نگرفته اس��ت و كل اقتصاد امريكا 
هم اكنون درگير حباب اس��ت. اين كارش��ناس 
اقتصادي در مصاحبه ب��ا فاكس نيوز پيش بيني 
كرد يك ركود بزرگ اقتصادي در كنار افزايش 
قابل توجه تورم كه بسيار گسترده تر و مخرب تر 
از بحران بزرگ اقتصادي در سال 200۷ تا 200۹ 

است پيش روي امريكاست. 
ش��ف گفت: من فك��ر مي كنم در اي��ن بحران، 
شهروندان امريكا شغل خود را از دست خواهند 
داد و شاهد افزايش ش��ديد هزينه هاي زندگي 
خواهند بود، بنابراين ش��رايط براي آنها بحراني 
خواهد ش��د. روز چهارش��نبه و پنج شنبه هفته 
گذش��ته بورس هاي امريكا س��قوط كردند كه 

اصلي ترين دلي��ل آن افت بورس ش��ركت هاي 
فناوري و گس��ترش نگراني ها نسبت به افزايش 
س��ريع تر نرخ بهره در امريكا بوده است كه باعث 
ش��د س��هامداران به دنبال خروج از سهم هاي 

خطرناك برآيند. 
 S&P ش��اخص بورس هاي داو جونز صنعتي و
500 بيشترين س��قوط يك روزه ارزش را از ماه 
فوريه تاكنون تجربه كرده اند. بورس نزدك نيز 
ش��اهد بزرگ ترين فروش س��هامداران از ژوئن 
2016 به بعد بود. دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا مقصر اين اقدام را بان��ك مركزي امريكا 
معرفي كرده و گفته اس��ت بانك مركزي فدرال 

امريكا ديوانه شده است. 
پيتر شف معتقد است بانك مركزي فدرال امريكا 

مدت هاست كه غيرمنطقي عمل مي كند. 
اين كارشناس اقتصادي معتقد است چيزي كه 
احمقانه است اين است كه بانك مركزي امريكا 
فكر كند مي تواند بدون ايجاد حباب نرخ بهره در 
اين كشور را افزايش دهد. شف ادامه داد: حباب 
بورس امريكا در شرايط كنوني بسيار بزر گ تر از 
حباب سال 200۸ است و بحران ناشي از آن نيز 

بسيار فراتر خواهد بود.

اگ�ر تعاوني ه�اي كاميون�داران خ�ود رأس�ا 
اق�دام ب�ه واردات الس�تيك كنند، دول�ت 
ارز الزم را در اختيارش�ان ق�رار مي ده�د. 
عباس آخوندي در حاش��يه بازديد از پروژه حرم تا 
حرم و محور گرمسار - فيروزكوه در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: در حال حاضر هماهنگي بسيار خوبي 
بي��ن اتحاديه ه��ا و تعاوني ه��اي كاميون��داران و 
وزارتخانه هاي صمت و راه و شهرسازي به وجود آمده 
و در تالشيم كه مشكالت اين قشر را به تدريج حل 
كنيم. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص تأمين 
الستيك و ديگر لوازم يدكي مورد نياز كاميونداران 
گفت: پيگيري اين مهم با ساير دستگاه ها است، اما 
با اين همه وزارت راه و شهرسازي نيز پيگير حل اين 

مشكل بوده تا اين مشكل نيز حل شود. 
اين عضو كابينه از حل مشكل الستيك كاميونداران 
خبر داد و اضافه كرد: بخشي از نياز كاميونداران به 
اين لوازم از طريق واردات جديد، بخشي از طريق 
كاالهاي متروكه و بخش��ي ني��ز از طريق صنايع 
توليدي داخلي تأمين شده اس��ت. ضمن اينكه به 
تعاوني كاميونداران نيز پيشنهاد داديم اگر آمادگي 
دارند كه خود اقدام به واردات الس��تيك كنند، ما 
از آنها پش��تيباني كرده و ارز مورد نياز را براي اين 

واردات از طريق دولت براي آنها فراهم كنيم. 
آخوندي با اش��اره به بازديد خود از آزادراه حرم تا 
حرم ادامه داد: خوشبختانه اين پروژه روند خوبي 
طي كرده و قطع��ه دوم آن در محور گرمس��ار- 
س��منان با پيش��رفت ۷6 درصدي يك ركورد در 
احداث آزادراه ها محسوب مي ش��ود. وي با بيان 
اينكه با احداث اين قطعه، محور قم- گرمس��ار و 
گرمسار –سمنان يكپارچه مي شود، افزود: تالش 
پيمان��كار و وزارت راه بر اين اس��ت كه اين محور 
هرچه سريع تر به سمنان برسد. ضمن اينكه اين 
پروژه از يك كارگاه بس��يار زنده و فعال بهره مند 
و پيشرفت كار بسيار رضايتبخش است. وزير راه 
و شهرسازي با بيان اينكه در بازگشت از اين پروژه 
از پروژه زيرگذر شرقي اين محور هم بازديد شد، 
گفت: اين زيرگذر از نظر دوربرگردان ها و راه هاي 
دسترس��ي به آزادراه نقطه بس��يار مهمي است، 

بنابراين كار آن نيز همزمان در حال اجرا است. 
آخوندي از محور گرمسار- فيروزكوه نيز به عنوان 
يك راه اصلي نام برد و گفت: اين محور بسيار مهم 
قرار است كه دو كريدور مهم كشور در اين نقطه را 
به هم متصل كند، بنابراين ساخت اين محور نيز به 

عنوان يك طرح ملي مدنظر وزارت راه است.

يك كارشناس ارشد اقتصادي پيش بيني كرد
بحرانی خطرناك  پيش روي امريكا

آخوندي مطرح كرد

پيشنهاد به كاميونداران براي تأمين الستيك
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