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رهاي�ي قيم�ت در بازار ها اين روزه�ا مردم را 
در س�طح خرده فروش�ي ها با مش�كل مواجه 
كرده است، اين در حالي است كه در اقتصاد هاي 
جنگ  زده كه دچار تحريم هم هستند، وضعيت 
بازارها به گونه اي نيست كه هر روز قيمت هاي 
جديدي روي كااله�ا اعم از م�واد پروتئيني، 
ميوه و سبزيجات، مس�كن و اجاره بها اعمال 
شود. در اين ميان به نظر مي رسد نظارت ها در 
بازارها يا كافي نيس�ت يا اينكه فرمان پذيري 
در بازارها از دس�ت رفته اس�ت و هر شخصي 
كاال را به هر قيمتي كه دل�ش بخواهد يا اينكه 
هزينه زندگي اش اقتض�ا كند، عرضه مي كند. 
به گ��زارش »جوان«، در ش��رايطي ك��ه در بانك 
مركزي و مركز آمار ش��اخص قيمت توليد كننده، 
وارد كننده، عمده فروش، خرده فروش و صادر كننده 
گزارش مي شود و ش��اخص عمومي قيمت ها نيز 
بيانگر آن است كه نبايد قيمت در بازارها به قدري 
باش��د كه ميليون ها خانوار را تا اين حد باكسري 
بودجه و كمبود نقدينگي روب��ه رو كند،  اما به نظر 
مي رس��د بازارها در حوزه قيمتگ��ذاري دچار يك 
خود مختاري و عدم فرمان پذي��ري از قيمت هاي 
مصوب شده است و بدتر از همه آنكه خبر چنداني از 
نظارت دستگاه هاي چون سازمان حمايت از حقوق 

مصرف كننده و توليد كننده و تعزيرات نيست، از اين 
رو مردم بايد عالوه بر تورم هاي رسمي هزينه تورمی 
بعضاً بيش از 100درصدی ناش��ی ازگرانفروشي، 
كم فروش��ي، غير فروش��ي و دالل بازي ه��ا را نيز 
پرداخت كنند. به عنوان نمونه روغن كنجد بيش از 
100درصد، دستمال كاغذی بيش از 300درصد، 
لبنيات بيش از 90درصد گران شده است، در حالی 
كه آمارهای رسمی از س��وی بانك مركزی بسيار 

كمتر از اين اعداد است.
   به دليل رشد ارز

كاال به جاي بازار داخلی به بازار خارجي مي رود 
اگر قرار باش��د قيمت گوش��ت و م��رغ، ميوه و 
س��بزيجات و روغن و نان را كه مايحتاج روزمره 
عموم مردم اس��ت، هر روز به هر دليلي با نوسان 
همراه باشد، واقعاً پذيرفته شده نيست، زيرا درآمد 
ميليون ه��ا خانوار ثابت اس��ت و اي��ن امر براي 
خانوارها دچار مش��كل مي كند و بدت��ر از همه 
آنكه همزمان با رش��د بهاي ارز دركشور به نظر 
مي رسد، تأمين مايحتاج بازار داخلي به حاشيه 
رفته است و اغلب توليد كنندگان كاال و خدمات 
يا دالالن تالش مي كنند، كاال ه��ا را به بازارهاي 
جهاني صادر كنند؛ از همين رو بازارهاي داخلي با 

كمبود كاال نيز مواجه شده اند. 

   تداوم تغييرات صعودي قيمت كاال ها
گفتني اس��ت بر اس��اس آمارهای رسمی متوسط 
قيمت خرده فروشي در هفته منتهي به ۲0مهرماه 
سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل نشان 
مي دهد كه لبنيات ۴6/6درصد، تخم مرغ ۷۴ درصد، 
برنج 18/6درصد، حبوب 11/۷ درصد، ميوه هاي تازه 
61/6 درصد، سبزي هاي تازه۴9/3 درصد، گوشت 
قرمز۴3/6 درصد، گوش��ت مرغ 38/6 درصد، چاي 
۲3/1 درصد، روغن نباتي 3۲/۷ درصد وقيمت قند 

و شكر 3۲/8 درصد افزايش يافته است. 
  در بخش توليد و عرضه چه مي گذرد

گردانند گان و رؤساي اتحاديه ها و اصناف، صنايع 
و بنگاه هاي و شركت ها تا كي مي خواهند هزينه 
ناكارآمدي ها و و س��وء مديريت و مفاس��د درون 
بنگاهي را به قيمت كاال تحميل كنند و مردم در 
اين بين هيچ ملجأ و پناهي براي اعتراض به قيمت 
كاال ندارند و در عمل مجبورند قيمت هاي تحميلي 
را تقبل كنند و نكته نگران كننده تر آن است كه 
اين روند ادامه دار شده است، به نوعي كه عده اي 
از كارشناس��ان اقتصادي به هيچ عنوان وضعيت 

كنوني را صاحب علت اقتصادي نمي دانند. 
بسياري از كشورهايي كه عالوه بر تحريم در جنگ 
هم به سر مي برند از وضعيت كنوني اقتصاد ايران 

متعجب هستند، زيرا نبايد با اين حجم تخصيص 
يارانه با وضعيت اسفناك اقتصادي روبه رو شوند 
كه بس��ياري از اي��ن افزايش قيمت ها ناش��ي از 
سود جويي ها و سوء مديريت ها از واردات و توليد 
گرفته تا س��طح خرده فروشي اس��ت. حواسمان 
باشد كه در كنار تحريم های ناجوانمردانه اكنون 
كه يارانه بيشتری برای حفظ قدرت خريد مردم 
تخصيص داده ايم، كم كاری در حوزه توزيع يارانه 
و نظارت ه��م تالش های مثبت را تحت الش��عاع 
قرار ندهد و متهم به حركت مكملی با دش��منان 
نشويم. دولت و تمامي نهادهاي قيمت گذاري كاال 
و خدمات بايد نحوه و فرمول قيمت گذاري كاال و 
خدمات را انتشار دهند تا مشخص شود چرا عموم 
خانوارهاي ايراني براي تأمين مايحتاج قبلي خود 
اينقدر دچار كس��ري بودجه شديد شده اند و كي 

قرار است اين روند آشفته در بازارها خاتمه يابد. 
ت��ورم ب��ه كن��ار، س��ود جوي و گرانفروش��ي، 
كم فروشي، غير فروشي در بازارها بيداد مي كند 

و تداوم اين وضعيت اصاًل درست نيست. 
بانك مركزي و مركز آمار دهها س��ال است كه 
آمار و تفس��ير خاصي از تورم عمومي و بخشي 
در اقتصاد دارند و مدعي هس��تند كه بر اساس 
متد علمي كار مي كنند،  در اين بين مردمي كه 
گيرنده قيمت هاي اعمالي در بازارها هس��تند 
هرچقدر گالي��ه مي كنند ك��ه قيمت ها زيادي 
افزايش يافته است و ديگر دخلشان به خرجشان 
نمي خ��ورد و كميت اقتصادش��ان لنگ مي زند 
با س��خنان آكادميك عده اي اقتصاد دان مدعي 
اعتقاد به مكتب بازار آزاد روبه رو مي ش��وند كه 
حتي براي مردم به اندازه يك انتقاد از وضعيت 
اقتصادي كه اين افراد براي كشور رقم زده اند، حق 
قائل نيستند،  زيرا مردم را عامي مي دانند و بر اين 
باورند كه اين افراد حتي الفب��اي اقتصاد را بلد 

نيستند، از اين رو نبايد انتقاد كنند. 
در اين مي��ان نهادهاي نظارتي چون س��ازمان 
حمايت از حقوق توليد كنن��ده و مصرف كننده 
و تعزيرات ي��ا در امر نظ��ارت ب��ر بازارها دچار 
كم كاري هايي هس��تند يا اينك��ه بازارها ديگر 
فرمان پذيري خود را از قيمت هاي اعالمي مصوب 
مراجع دولتي از دست داده اند و متناسب با درك 
و فهمي كه از اوضاع اقتصادي و هزينه هايش��ان 
دارند، ب��راي خود به ش��كل حس��ي اق��دام به 
قيمتگ��ذاري مي كنن��د دولت هم آنق��در ناظر 
ندارند كه باالي سر هر يك از اصناف، اتحاديه ها، 
واردكنن��دگان، عمده فروشان، خرده فروش��ان، 
صنايع، شركت ها و بنگاه ها بگذارد و از اين حيث 
به نظر مي رسد بايد از ملت براي نظارت عمومي 
كم��ك گرفت، زيرا نظارت ه��اي خصوصي گويا 

آنطور كه انتظار مي رفت اثر نداشته است.

جوان

مهران ابراهيميان

وزرا چرا تغيير كردند؟  
دولت يازدهم مشكل دولت قبلي را عدم مش��ورت، عدم استفاده از ابزار 
علمي براي اداره كش��ور دانس��ته بود و يكي از نقاط ق��وت دولت را تيم 
قوي و يكدست مي دانست؛تيمي متش��كل از ژنرال ها كه هر جا نقص و 
مشكلي وجود داشت، در تمام مدت چهار سال آن را بر گردن دولت دهم 
مي انداخت. اما زمان اين ادعاها باالخره به پايان رس��يد و رنگ باخت. با 
پيروزي دور دوم رياست جمهوري و گذشت كمتر از يك سال به تدريج 
بهانه ها ي كم كاري و بي برنامگي براي افكار عمومي غير قابل باور شد. از 
اين رو تقريباً از ابتداي تيرماه امسال تصميم ترميم كابينه جدي شد، گرفته 
شد كه بيشتر آنها خود را ژنرال مي دانستند. » اعضا كابينه خسته اند« يا 
»بعضي از مديران براي شرايط جنگ اقتصادي مناسب نيستند« از جمله 
مواردي بود كه نشان مي داد تيم اقتصادي نه فقط از يك انسجام جدي 

برخوردار نيست و نه از يك برنامه قابل قبول براي همه اعضا. 
به عنوان مثال ت��ركان در مصاحبه اي به صراحت گف��ت: » اگر مردان 
اقتصادي توانايي دارند كه براي دوران تحريم جلو آمده و مقابله كنند، 
خوب است كه بمانند، اما اگر توانايي ندارند، اينها مردان دوران جنگ 
اقتصادي نيستند. هركس مرد دوران جنگ اقتصادي نيست بايد كنار 
گذاشته شود تا براي دوران خودش س��ر كار بيايد. امروز مرداني الزم 
هس��تند كه براي اين جنگ اقتصادي فكر، ايده و اعتقاد دارند. مردم 
مي توانند قضاوت كنند كه اين م��ردان اقتصادي، مردان دوران جنگ 
اقتصادي هستند يا نيستند؟ كه اگر نيستند بايد جايشان را به كساني 

دهند كه قادرند اين جنگ اقتصادي را اداره كنند.«
اوج اين اختالفات در هفته هاي اخير در گاليه هاي شريعتمداري خطاب 
به جهانگيري و اعتراف جهانگيري به ناتواني در تغيير منش��ي خود يا 
سخنان تند آخوندي درباره وجود اختالف نظر با دولت بود، اما حمله هاي 
مكرر تركان به وزرا و وزرا به يكديگر براي مردم قابل قبول نبود و مجلس 
در واكنش به افكار عمومي به دنبال استيضاح بودند. از اين رو در اولين 
تصميم مقرر شد تا ۴5 نفر اعم از نوبخت، آخوندي، كرباسيان و سيف 
و ربيعي تغيير كنند، اما در ادامه مسير بنا به داليلي نام نوبخت از ميان 
آنها خط خورد. ناكارآمدي و ناتواني برخي وزرا محرز بود، به عنوان مثال 
در آخرين روزهاي قب��ل از رأي دادن مجلس به وزرا، اس��تيضاح وزير 
صنعت، معدن و تجارت به دليل شايعه نامه استعفا ملغي شد و تغيير به 
تأخير خورد، ولي همچنان مردم و رسانه ها براين باور بودند كه كم كاري 
عملياتي دولت در حوزه هاي اقتصادي محرز و بايد دولت از خود تحرك 
جديدي براي حل مش��كالت مردم داشته باش��د. بنابراين اكنون بايد 
كابينه اقتصادي دولت و نمايندگاني كه به اين تغيير متمايل بوده و رأي 
داده اند، بدانند كه علت و ماهيت اصلي تغيير ايجاد خون تازه براي تحرك 
بيشتر اقتصادي ودر حوزه عملياتي است وگرنه اگر بنا به حرف زدن بود 

كه برخي از وزراي به حاشيه رانده شده سخنوران بهتري بوده اند ! 
وزيران اقتص��ادي جديد نيز باي��د بدانند كه مطالبه مردم در مس��ير 
كرسي هاي جديدي كه نشسته اند، چيست. برنامه هاي جديد بايد هر 
چه زودتر عملياتي شوند، به عنوان مثال اجرای بسته هاي حمايتي از 
توليد و مردم ش��روع خوبي براي اين موضوع اس��ت، اما كار براي وزير 
اقتصاد به مراتب سخت تر خواهد بود، زيرا در همراهي با رئيس كل بانك 
مركزي نياز به تصميم هاي سخت و هزينه زاست. آيا وزيران به خواست 
مردم تن خواهند داد و يا همچنان تح��ول و تغيير و اجراي طرح هاي 

جديد را به آينده محول خواهند كرد؟

 سردرگمي غربي ها 
در تخمين صادرات نفت ايران

تاكتيك ه�اي جدي�د اي�ران در ب�ازار نف�ت، رس�انه ها و مراكز 
آماردهي غربي را در تخمي�ن ميزان صادرات نف�ت ايران و تأثير 
تحريم ها س�ردرگم كرده اس�ت، به ط�وري كه آم�ار متفاوتي در 
م�ورد مي�زان نف�ت صادرش�ده از اي�ران منتش�ر مي كنن�د. 
به گزارش رويت��رز، اندازه گيري صادرات نفت ايران س��خت تر ش��ده 
است، چون به گفته منابع صنعت نفت، كشتي ها سيستم هاي رديابي 
خود را خاموش مي كنند. بنابراين ع��دم اطمينان از تأثير تحريم هاي 
امريكا بر خريداران نفتي افزايش مي يابد. انتظار مي رود نفت بيشتري 
روانه مناطق ذخيره سازي شده باشد كه محاسبه را سخت تر مي كند. 

قبل از اعالم تحريم هاي امريكا عليه ايران در ماه مه، صادرات ايران بيش از 
۲/5 ميليون بشكه در روز بود. خالد الفالح وزير انرژي عربستان در اين باره 
گفت: » هيچ كس نمي داند چه بر سر صادرات نفت ايران مي آيد«. طبق 
اطالعات رفينيتو آيكن، ايران در سه هفته اول اكتبر 55/1 ميليون بشكه 
صادر كرده يعني بيش از 3/1 ميليون بشكه اي كه در هفته اول اكتبر ثبت 
شده بود. كپلر، يك ش��ركت اطالعاتي اعالم كرد كه صادرات نفت ايران 
در ۲۴ روز اول اكتبر 85/1 ميليون بشكه در روز بوده است. نفتكش هاي 
حامل نفت ايران گاهي ردياب هاي خود را خام��وش مي كنند. اين كار 
براي سرويس هاي رديابي كشتي ها در ثبت دقيق تاريخ يا حتي ساعت 
بارگيري كشتي ها مشكل ايجاد مي كند. تاجران نفت و منابع كشتيراني 
اعتقاد دارند ايران در سال ۲013 هم مقصد فروش نفت خود را با خاموش 

كردن سيستم هاي رديابي كشتي ها پنهان مي كرد. 
........................................................................................................................

متوسط افزايش حقوق كاركنان از ۲۰ درصد 
با اع�ام ضواب�ط بودجه س�ال ۱۳۹۸، متوس�ط افزاي�ش حقوق 
كاركن�ان ۲۰ درصد اعام ش�ده اس�ت؛ اين رقم نش�ان مي دهد 
ك�ه افزايش حق�وق مي توان�د متغير و س�قف آن حت�ي باالتر از 
۲۰ درص�د ي�ا كمت�ر از آن باش�د. اي�ن در حال�ي اس�ت ك�ه 
بحث هاي�ي ب�راي افزاي�ش ت�ا ۲۵ درص�د ني�ز مط�رح ب�ود. 
به گزارش »ايسنا«، ضوابط مالي بودجه سال آينده كه به تازگي از سوي 
سازمان برنامه و بودجه اعالم و به دستگاه هاي اجرايي ابالغ شده است، 
حاوي اعداد و ارقامي براي برآورد اوليه هزينه هاي دستگاه ها در سال 
آينده است تا دولت بتواند بر اساس آن هزينه هاي خود را نهايي و منابع 
الزم را پيش بيني و تأمين كند. حقوق كاركنان به عنوان بخش اعظم 
هزينه هاي جاري هر ساله متناسب با تورم، افزايش يافته و البته همين 
درصد افزايش همواره از بخش هاي مهم هزينه اي در زمان تدوين اليحه 
بودجه به شمار مي رود. آنچه در ضوابط بودجه سال آينده آمده است، از 
اين حكايت دارد كه دولت متوس��ط افزايش حقوق ب��راي كاركنان را 
۲0 درصد اعالم كرده است و از دس��تگاه هاي اجرايي خواسته تا بر اين 
اساس هزينه حقوقي خود را برآورد كنند. اعالم »متوسط ۲0 درصد« 
نشان مي دهد كه درصد افزايش مي تواند بيشتر يا كمتر از ۲0 درصد 
باشد و تأكيدي بر افزايش پلكاني حقوق براي سال بعد خواهد داشت. 
در مدت اخير و در جريان بررس��ي ارقام بودجه، ظاهراً در مورد ميزان 

افزايش از ۲0 تا ۲5 درصد بحث هايي مطرح بوده است.

دشت ها وارد بحران كم آبي شدند
در حال حاضر برداشت غيرمجاز آب از سفره هاي زيرزميني 4/7 
ميليارد مترمكعب است كه موجب شده در سطح تمامي دشت ها با 
افت و كسري مخزن سفره هاي زيرزميني روبه رو شويم؛ به گونه اي 
كه به ندرت دشتي وجود دارد كه با چنين شرايطي مواجه نباشد. 
به گزارش »ايس��نا«، طب��ق جديدترين اطالعات ش��ركت مديريت 
منابع آب ايران، در ح��ال حاضر حدود ۴۲ ميلي��ارد مترمكعب آب از 
منابع سفره هاي زيرزميني برداشت مي شود كه افزون بر ۷/۴ ميليارد 
مترمكعب از اين رقم مربوط به برداشت چاه هاي غيرمجاز است. در اين 
بين براساس قانون برنامه ششم توس��عه بايد 11 ميليارد مترمكعب از 

برداشت سفره هاي زيرزميني كاهش يابد. 
در همين رابطه عبداهلل فاضلي، دبير طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب 
زيرزميني اين شركت مي گويد كه به دليل محدويت منابع مالي و عدم 
وجود امكانات الزم براي گسترش اين طرح در سراسر كشور، حدود 86 
دشت پايلوت با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي براي اجراي برنامه 

كاهش برداشت ها از منابع زيرزميني آب انتخاب شده اند. 
به گفته وي، دشت هاي ياد شده بيش��ترين ميزان كسري مخزن را به 
خود اختصاص داده اند به طوري كه حدود 55 درصد كس��ري مخزن 
سفره هاي زيرزميني كشور مربوط به 86 دشت پايلوتي است كه براي 

اجراي برنامه كاهش برداشت انتخاب شده اند.

توضيح بانك تجارت در مورد يك خبر 
روابط عمومي بانك تج�ارت توضيحاتي براي مطالب بيان ش�ده 
در برنامه بدون خط خوردگ�ي راديو گفت و گو ب�ا موضوع حقوق 
نامتعارف اين بانك ارائه داده كه چون مطلب امير خجسته در برنامه 
راديويي در روزنامه جوان نيز منتش�ر شد، آن را منتشر مي كنيم. 
 در توضيحاتي كه از س��وي بانك ارائه شد،آمده است: بانك تجارت در 
پاسخ به خبر پخش شده در برنامه خط خوردگي راديو گفت و گو مورخ 
پنجم آبان ماه 9۷ ساعت 19، كه به موضوع دريافت حقوق نامتعارف 

يكي از مديران سابق اين بانك اشاره شد، توضيح داد. 
به گزارش روابط عمومي بانك تجارت در توضيحات بانك آمده است: 

 - در گفت و گو با جناب آقاي اميرخجس��ته رياست محترم فراكسيون 
مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس به رقم حقوق دريافتي ۷10 ميليون 
توماني مديرعامل س��ابق بانك تجارت اش��اره ش��د كه اي��ن رقم فاقد 
مستندات موثق بوده است. - موضوع مطرح شده در اين گفت و گو مربوط 
به خبري است كه در سال 95 از س��وي برخي رسانه ها منتشر شد و در 
بازه زماني مذكور عالوه بر ارائه مستندات الزم به مراجع ذي صالح، اين 
بانك به منظور تنوير اذهان عمومي و اطالع رساني شفاف به ذينفعان ، 
توضيحات كاملي را در اين خصوص از طريق رسانه هاي عمومي و پايگاه 
رسمي در تاريخ 1395/03/30 منتشر نموده است. بانك تجارت به عنوان 
امانتدار به مشتريان و سهامداران خود اطمينان مي دهد كه در شرايط 
حساس كنوني اقتصاد كشور كه بيش از هر زمان ديگري نيازمند انسجام 
و همبستگي است همچنان به عهد خود با مشتريان و ذينفعان پايبند بوده 

و در راستاي اهداف نظام مقدس اسالمي قدم بر مي دارد.

جوالن سودجويان با گراني هاي بي منطق 
سازمان حمايت از مصرف كننده و سازمان تعزيرات چشم بر خرده فروشي با گراني بي منطق تا ۳۰۰ درصد بسته اند!

هادی غالمحسينی
   گزارش یک

مدير عام�ل بورس انرژي با بي�ان اينكه هيچ 
پيش شرط يا محدوديت جديدي براي فروش 
نفت از سوي بخش خصوصي به مقاصد فروش 
وجود ندارد، گفت: هفته آين�ده نيز محموله 
ديگري از نفت خام س�بك ايران در اين بازار 
روانه ميز فروش رينگ بين الملل خواهد شد. 
سيد علي حس��يني، مدير عامل بورس انرژي در 
گفت وگو با »فارس« با رد هر گونه پيش شرط يا 
محدوديت جديدي براي فروش نفت از س��وي 
بخش خصوصي به مقاص��د فروش گفت: چيزي 

به عنوان ممنوعيت صادرات نفت به مش��تريان 
سنتي وزارت نفت براي خريداران بخش خصوصي 
اين كاال از بورس انرژي مطرح نيست و مطابق با 
اطالعيه عرضه، اين خري��داران مي توانند به جز 
سرزمين هاي اشغالي فلس��طين به تمام مقاصد 

فروش، نفت سبك ايران را صادر كنند. 
اشاره اين مقام مسئول به اظهارات دو روز گذشته 
س��عيد خوش��رو، مدير امور بين الملل ش��ركت 
ملي نفت اي��ران باز مي گ��ردد. مطابق با گزارش 
روابط عمومي وزارت نفت، خوشرو بعد از عرضه 

موفق نفت در بورس انرژي در جمع خبرنگاران 
گفته بود: »مقاص��د فروش نفت از س��وي بخش 
خصوصي آزاد گذاشته شده و آنها مي توانند به جز 
مشتريان سنتي، نفت خام ايران را به هر مقصدي 
صادر كنند«. با اين وجود، حسيني با رد هر گونه 
تغيير در شرايط عرضه، چنين اظهاراتي را ناشي 
از اشتباه سهوي در تنظيم اين مصاحبه ها و اخبار 
مرتبط با آن دانسته اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه وبسايت روابط عمومي وزارت نفت و شركت 
ملي نفت ايران تا لحظه انتشار اين خبر، اقدام به 

تصحيح اظهار نظر مدير امور بين الملل ش��ركت 
ملي نفت ايران نكرده اند. سخنگوي بورس انرژي 
همچنين از عرضه محموله ديگر نفت خام سبك 
ايران از سوي شركت ملي نفت ايران طي هفته 
آينده خبر داد و افزود: با وج��ود گمانه زني هاي 
مختلف پيرامون خري��داران محموله ۲80 هزار 
بش��كه اي نفت خام در روز گذشته اما با توجه به 
لزوم رعايت حقوق مالكيت اش��خاص و كدهاي 
خريد، فهرست خريداران به طور محرمانه باقي 

خواهد ماند و افشا نخواهد شد.

دليل محرمانه ماندن اسامي خريداران نفت بورسي
   بورس
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