
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
ته�ران با تأكي�د ب�ر اينكه قيم�ت آب هاي 
بس�ته بندي و معدني تقريبًا به قيمت واقعي 
نزديك اس�ت، اما قيمت آب در ش�بكه آب 
و خانگي بالعوض اس�ت، گفت: سال آينده 
حتمًا باي�د در قيمت آب تجديدنظر ش�ود. 
درحالي كه ايران س��ال هاي متوال��ي با بحران 
آب دس��ت و پنجه نرم مي كند، قيمت اين كاال 
نسبت به ساير كشور هاي جهان بسيار پايين و 
ناچيز است كه همين مسئله نيز موجب انتقاد 
بسياري از كارشناس��ان صنعت آب شده است. 
بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها كه در سال 
۱۳۸۹ اجرايي شد قرار بود كه طي پنج سال به 
تدريج قيمت  حامل هاي ان��رژي همچون آب 
افزايش پيدا كند و ب��ه قيمت هاي واقعي خود 
برس��د و بايد اين كار تا س��ال ۱۳۹۴ اجرايي و 
قيمت ها به صورت غيريارانه اي و واقعي به مردم 
عرضه مي ش��د كه تا كنون اين اتفاق رخ نداده 
اس��ت. در دولت دهم قيمت ها تثبيت شد و در 
دولت يازدهم نيز هرچند ك��ه قيمت ها اندكي 
افزايش پيدا كرد، ام��ا از آنچه قانون پيش بيني 
كرده، بسيار كمتر بود و نتيجه همان شد كه آب 
با قيمت تمام شده ۱۰۰۰ تومان به قيمت ۴۰۰ 
تا ۴۵۰ تومان عرضه شود؛ يعني تنها ۵۰ درصد 
از هزينه ها تأمين مي شود. اين درحاليست كه 

ميزان افزايش هزينه  آب بسيار كمتر از متوسط 
نرخ تورم اين س��ال ها بوده است؛ يعني آهنگ 
افزايش قيمت در ساير كاالها و خدمات بسيار 
باالتر از افزاي��ش قيمت در آب ب��وده و اين در 
شرايطي است كه در كشورهاي ديگر قيمت آب 

اصاًل قابل مقايسه با ايران نيست. 
به طور مثال درحالي ك��ه قيمت هر متر مكعب 
آب ش��رب در ايران ۴۵۰ توم��ان تخمين زده 
مي شود، در دانمارك مش��تركان بايد براي هر 
متر مكعب آب ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان پرداخت 
كنن��د. همچنين در اس��تراليا قيم��ت هر متر 
مكعب آب ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان، در آلمان ۲۴ 
هزار تومان و در امري��كا ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان 
است. بر اين اساس اگر ميانگين قيمت آب در 
اين كشورهاي توسعه يافته را ۲۵ هزار تومان در 
نظر بگيريم، بالغ بر ۵۵ برابر گران تر از قيمت آب 
در ايران است و در قياس با هزينه هاي دريافتي 

در ايران فاصله بسيار زياد است.
 از اين رو به گفت��ه رئيس س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان تهران؛ اين سازمان در نظر 
دارد سال آينده در قيمت واقعي آب تجديد نظر 
كند و قيمت ها را افزايش دهد. در اين خصوص 
رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
تهران درگفت و گو با فارس در پاسخ به اين سؤال 
كه سازمان مديريت و برنامه ريزي چه حمايتي 

از بخ��ش آب و جلوگي��ري از افزايش مصرف 
خواهد داشت، گفت: يك برنامه ميان مدت پنج 
ساله تا سال ۱۴۰۰ داريم كه در آن برنامه چند 
بخش وج��ود دارد كه اولين برنام��ه مربوط به 
تأمين آب استان تهران هم از مناطق سدهاي 
غرب و هم ش��رق اس��ت؛ چراكه حدود ۴۵ تا 
۵۰ درصد تأمين آب اس��تان تهران از سدهاي 

پنج گانه است. 
نعمت اهلل تركي در پاس��خ به اين سؤال كه آيا 
سازمان برنامه و بودجه در بحث اقتصاد آب قرار 
است ورود و از آن حمايت كند تا تعرفه هاي آب 
براي كاهش مصرف و مصرف بهينه آب اصالح 
شود، گفت: قطعاً حمايت از بخش آب و قيمت 
آن بايد در بودج��ه دولت دي��ده و در مجلس 
قانون ش��ود؛ چراكه هيچ الزامي براي برخورد 
با اس��راف آب وجود ندارد. از اين رو، بايد روي 
قيمت واقعي آب نيز اين موضوع ديده ش��ده و 

حمايت شود. 
وي افزود: به هر حال قيمت آب هاي بسته بندي 
و معدني تقريباً به قيمت واقعي نزديك است، اما 
قيمت آب در شبكه آب و خانگي بالعوض است 
و ۶ ريال براي هر ليتر در برابر ۲ هزار تومان آب 
بسته بندي بسيار ناچيز است، پس اين موضوع 
در پيشنهادات ما لحاظ شده است كه براي سال 

آينده حتماً در قيمت آب تجديدنظر شود. 

رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
تهران با تأكيد بر اينكه براي آينده استان بايد 
فكري كنيم، بيان كرد: بايد بدانيم منابع آبي كه 
در اس��تان وجود دارد، چقدر است و بر مبناي 
آن تصميم گيري كنيم. همه دس��تگاه ها از ما 
در حوزه آب طلبكار هس��تند، ام��ا بايد بدانيم 
ظرفيت آب اس��تان تهران همي��ن ۵ ميليارد 
مترمكعب آبي اس��ت كه در خوش��بينانه ترين 
حالت در سدهاي استان تهران قرار دارد و بايد 

اين آب مديريت شود. 
 نعمت اهلل ترك��ي بيان كرد: از س��ال ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۵ يك ميليون و ۲۵۰ هزار نفر به اس��تان 
تهران اضافه شده اند؛ يعني ساالنه حدود ۲۵۰ 
هزار نفر به استان تهران افزوده شده اند. اگر از 
۳۰ سال قبل سند آمايشي داشتيم شايد امروز 
اين مشكالت كمتر بود و اين باليي كه بر سرمان 
آمده ايجاد نمي شد، اما بايد بدانيم كه اگر االن 
سند آمايشي نداشته باشيم در ۱۰ سال آينده با 

مشكالت بيشتري مواجه خواهيم شد. 
رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
تهران با بيان اينكه پنج س��د در استان تهران 
وجود دارد، خاطر نش��ان ك��رد: بارندگي ها در 
ارديبهشت ماه امس��ال باعث شد منابع آبي در 
اين پنج سد ايجاد شود و اكنون مي توانيم نفس 
بكش��يم، اما قرار نيست در س��ال بعد هم اين 
موضوع تكرار شود. گاهي اوقات خدا تلنگر به ما 
مي زند و به ما مي گويد حواس��تان جمع باشد، 
ممكن اس��ت در س��ال ۹۸ چنين بارش هايي 

نداشته باشيم. 
  آبرساني از سد طالقان و كرج    

نعمت اهلل تركي افزود: در حال پيگيري چندين 
پروژه اثرگذار هستيم كه آبرساني از سد طالقان 
به تهران و سدكرج به تهران است كه مربوط به 
شهرستان هاي غرب استان تهران و جنوب غرب 

تهران را پوشش مي دهد. 
تركي تأكيد كرد: س��ال گذش��ته حدود ۳۴۰ 
ميليارد توم��ان از منابع عموم��ي دولت براي 
تصفيه خانه هاي شش��م در منطقه غرب هزينه 
كرديم و امس��ال در برنامه ما اين اس��ت كه تا 
پايان س��ال ۹۸ مدول دوم تصفيه خانه شش��م 
را با تأمين اعتبار بالغ بر ۱۵۰ ميليارد تومان به 

پايان برسانيم. 
رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
تهران گفت: در منطقه ش��رق ته��ران با توجه 
به افزايش استقرار جمعيتي برنامه هايي براي 
تأمين آب از سد الر و سد ماملو در حال اجراست 
كه پيشرفت فيزيكي ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارند؛ 
بنابراين اميد است تا پايان برنامه ششم توسعه 
مدول دوم تصفيه خانه هفتم نيز راه اندازي شود 
تا آبرساني به شهرس��تان هاي شرقي و جنوب 

شرقي از آن دو منبع ميسر شود. 
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رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تهران: 

قيمتآبسالآيندهتجديدنظرميشود

وحید حاجی پور

 اگر ميانگين قيمت آب را در كشورهاي توسعه يافته 2۵ هزار تومان در نظر بگيريم، ۵۵ برابر گران تر
 از قيمت آب در ايران است!

  گزارش  

سهامآسياييرشدكرد
ب�ا نش�انه هايي از اينك�ه امري�كا و چي�ن ماي�ل  هس�تند 
مش�كالت تج�اري خ�ود را از طريق مذاك�ره حل وفص�ل كنند، 
ريس�ك پذيري افزاي�ش ياف�ت و س�هام آس�يايي ب�اال رف�ت. 
به گزارش رويترز، گس��ترده ترين ش��اخص س��هام آس��يا اقيانوس��يه 
ام اس سي آي در خارج از ژاپن، به دنبال س��ود وال استريت در معامالت 
ديش��ب، ۰/۴ درصد رش��د كرد. س��هام اس��تراليايي ۰/۵ درصد رشد و 
نيكي۲۲۵ ژاپن هم ۰/۹ درصد جهش كرد. در بازار چين هم ش��اخص 
هانگ سنك در هنگ كنگ س��ود روز گذش��ته خود را ادامه داد و ۰/۸۱ 
درصد باال آمد، اما كامپوزيت شانگهاي ۰/۱۳ درصد و كامپوزيت شن زن 
۰/۴۷ درصد افت كردن��د.  حتي با اينكه به نظر مي رس��د جنگ تجاري 
امريكا- چين آماده است افزايش پيدا كند، انتشار اخباري از احتمال آغاز 
دور جديدي از مذاكرات تجاري بين دو كشور، سهام جهان را تقويت كرده 
است.  مقامات چين از دعوت وزير خزانه داري امريكا، استيون منوچين 
براي مذاكرات تجاري جديد اس��تقبال كردند، اما رئيس جمهور ترامپ 
پنج شنبه ش��ب با توييت خود كه اياالت متحده براي توافق با چين زير 
هيچ فشاري نيست، انتظارات بازارها را پايين آورد.  در بازار ارز، يورو كه 
پنج شنبه شب به دنبال اظهارات رئيس بانك مركزي اروپا، ماريو دراقي، در 
مورد داده هاي اساسي قدرتمند اقتصادي اروپا، شامل رشد شديد اشتغال 
و افزايش دستمزدها، رشد كرده بود، در نرخ برابري۱/۱۶۸۸ دالر تثبيت 
شد.  بانك مركزي انگلستان هم در جلسه پنج شنبه شب نرخ بهره خود را 
ثابت نگه داشت و پوند امروز در نرخ۱/۳۱۱۴ دالر معامله شد.  نرخ برابري 

دالر در برابر ين ۰/۰۸ درصد تقويت شد و به ۱۱۲/۰۱ ين رسيد. 

طاليجهانيدوبارهگرانشد
قيمت ط�ال روز جمع�ه ك�ه ارزش دالر امري�كا تحت تأثي�ر آمار 
اقتص�ادي اي�ن كش�ور كاه�ش ياف�ت، اندك�ي افزاي�ش يافت. 
به گزارش ايس��نا، هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت ديروز 
بازار سنگاپور ۰/۴ درصد رش��د كرد و به ۱۲۰۵/۱۸ دالر رسيد. بهاي 
معامالت اين بازار روز گذش��ته به ۱۲۱۲/۶۵ دالر صعود كرده بود كه 
باالترين قيمت در بيش از يك هفته گذشته بود و از ابتداي هفته جاري 
تاكنون ۰/۸ درصد رشد را نشان مي دهد كه نخستين رشد هفتگي در 
سه هفته گذشته خواهد بود. در بازار امريكا، هر اونس طال براي تحويل 

در دسامبر ثابت بود و در ۱۲۰۸/۵۰ دالر ايستاد. 

مديران»اتاقدوست«درايران
مديرانميدانیتحريمهادرامريکا!

دولت دمكرات اوباما با دولت جمهوري خواه ترامپ در هر چه كه تفاوت 
داشته باشند، در يك موضوع نقطه اشتراك دارند؛ در هر دو دولت كه 
تحريم هاي سختي عليه جمهوري اسالمي ايران وجود داشته و دارد، 
همبستگي و هم افزايي غيرقابل وصفي ميان دستگاه هاي اجرايي اين 
كش��ور براي عملياتي كردن تحريم ها وج��ود دارد. در امريكا، وزارت 
خرانه داري با همكاري وزارت امورخارجه و وزارت انرژي امريكا تحريم ها 
و انواع سناريوها را تدوين كرده و وزارت امور خارجه اين كشور، وظيفه 

متقاعد كردن كشورها را براي اجرايي كردنش را بر عهده مي گيرد. 
براي درك اين مطلب بهتر اس��ت به گفته سيد محسن قمصري، مدير 
سابق امور بين الملل شركت ملي نفت توجه كنيم: » ما در دوران تحريم 
مي دانستيم مديران توليدكننده قطعات پااليشي امريكايي جزو گروهي 
هستند كه با خانم كلينتون، وزير وقت امور خارجه امريكا به كشورهاي 
شرق آسيا س��فر مي كنند؛ خانم كلينتون در جلسات خود پااليشگران 
ش��رقي را تهديد مي كرد كه اگر از اي��ران نفت بخريد به ش��ما قطعات 
نمي دهيم و تحريمتان مي كنيم يا مثاًل پاكستان را تهديد كردند كه اگر 
از ايران نفت بخريد امريكا كل واردات از اين كش��ور را متوقف مي كند، 
زيرا بخش اعظمي از منسوجات پاكستان به اياالت متحده مي رود؛ سفير 
امريكا در هند به طور مرتب مديران پااليشگاه ها را احضار مي كرد و به آنها 

دستور مي داد كه از ايران نفت مازاد بر سهميه مشخص  شده نخرند.«
در دوره نخست تحريم خريد نفت ايران، وزارت امورخارجه امريكا از همه 
توان و ظرفيت موجود در ساير دستگاه ها بهره برد و در سفرهايي كه وزير 
وقت امور خارجه اين كشور به كشورهاي مختلف داشت، نمايندگان 
بلندپايه اي از وزارتخانه هاي خزانه داري و انرژي حضور داشتند و تمامي 

راه هاي همكاري اين كشورها را با ايران محدود مي  كردند. 
دقيقاً چنين روندي در دولت فعلي امريكا نيز دنبال مي شود؛ مايك پمپئو 
به كشورهاي خريدار نفت ايران س��فر مي كند تا برنامه تحريمي ايران به 
درستي اجرا شود، وزير انرژي امريكا هم با وزراي نفت عربستان و روسيه 
ديدار و براي دوران آغاز تحريم هاي نفتي با آنه��ا رايزني مي كند. تمامي 
سفرهاي خارجي و مذاكرات بين المللي كه در اين باره انجام مي شود در يك 
برنامه ريزي دقيق و اصولي صورت مي گيرد، اما در ايران، نه تنها سناريوهاي 
دقيقي در اين باره وجود نداش��ته و ندارد، بلكه ش��اهد نوعي بي تدبيري و 
بي تفاوتي هستيم.  وزير نفت تنها به نامه نگاري با دبيركل اوپك مي پردازد 
و به او مي گويد كش��ورهاي عضو اوپك بايد به س��هميه ها پايبند باشند؛ 
مديرعامل شركت ملي نفت هم بيكارترين مدير نفتي اين روزهاي كشور 
است كه دفتر كار خود را براي استراحت در منزل ترك مي كند؛ مديرعامل 
شركت نيكو هم كه نقش مهمي در دور زدن تحريم و البي دارد، جواني ۳۲ 
ساله است كه يك روز سابقه كار در صنعت نفت ندارد و ورود به بازار كار را از 
مديريت اين شركت آغاز كرده است. مدير امور بين الملل شركت ملي نفت 
هم از توانمندي خاصي بهره اي ندارد و دراين ميان اين كارشناسان فروش 
نفت هستند كه به كش��ورهاي خريدار نفت ايران سفر مي كنند تا كاهش 

نيافتن صادرات نفت ايران را پيگيري كنند. 
اين هم از عجايب مديريت تحريم ها در ايران است كه همه سر جاي خود 
نشسته  و منتظر امداد غيبي هس��تند؛ امريكا وزراي خود را براي تحريم 
ايران به صف كرده اس��ت، اما در ايران،مديران ارش��د در اتاق هاي خود 
نشسته اند و كارشناسان براي رايزني به كشورهاي خريدار نفت ايران سفر 
مي كنند. در چنين شرايطي كه سطح چانه زني از سطح وزير و مديرعامل 
شركت ملي نفت به س��طح كارشناس مي رس��د، مبرهن است كه هيچ 
اراده اي براي مقابله با امريكايي ها وجود ن��دارد. برخورد كاماًل منفعالنه 
وزارت نفت با مسئله فروش نفت مختص امروز نيست، سال گذشته كه 
هشدارهاي بسياري درباره احياي تحريم هاي نفتي داده شد، اين انفعال 
وجود داش��ت تا امروز كه حتي مديرعامل ش��ركت ملي نفت هم حاضر 
نيست دفتر كار خود را ترك و به كش��ورهاي خريدار نفت ايران سفري 
كند.  گويا مديران ارشد كش��ور هنوز اين مهم را نپذيرفتند كه كشور در 
محاصره اقتصادي قرار دارد؛ اغلب در اتاق هاي خود نشسته و تماشاگرند؛ 
به تماشاي ديپلماسي فشرده امريكايي ها و دلخوش به آينده اي كه بسيار 
سخت به نظر مي رسد. سخت است چون اراده اي براي مقابله وجود ندارد؛ 
به همين دليل بود كه حتي معاون اول رئيس جمهور هم از انفعال مديران 

كشور انتقاد و به شكلي خاص اين دسته از مديران را تهديد كرد. 

برچسبگذاريقيمتدرسوپرماركتها!

در پي افزايش قيمت برخي محصوالت در بازار، 
رئيس اتحاديه سوپرماركت داران گفت: دالالن، 
برخي كاالها را به قيمت درج شده روي آنها به 
مغازه  داران مي  فروشند و با توجه به اينكه فروش 
باالتر از قيمت مندرج روي كاال گرانفروش�ي و 
جرم محسوب مي شود، فروشندگان مجبورند 
آنها را به قيمت خريد بفروشند. اين در حاليست 
ك�ه در برخ�ي س�وپرماركت  ها، مغ�ازه  داران 
برچسب قيمت جديد روي كاالها درج مي  كنند!
در ماه  هاي اخير، كاهش عرض��ه و در نتيجه آن 
افزايش قيمت  برخي محصوالت، بازار مصرف را 
دچار مشكل كرده اس��ت؛ به طوري كه كم شدن 
محصوالتي مانند پوشك، وسايل بهداشتي بانوان 
و ديگر محصوالت سلولزي به دليل كاهش عرضه 
كه در برخي موارد به احتكار و در برخي ديگر به 
كمبود مواد اوليه و مش��كل در توليد برمي گردد، 
بازار اين محص��والت را داغ كرده و باعث ش��ده 
كه حتي مصرف كنندگان به س��مت خريد بيش 
از نياز خود رو بياورند و ب��ر التهاب بازار بيفزايند. 
در اين بين كارخانه ها قيمت فروش برخي كاالها 
را ب��راي واحدهاي صنفي، هم��ان نرخ هاي درج 
ش��ده براي مصرف كنن��ده در نظ��ر مي گيرند. 
به گفته رئيس اتحاديه سوپرماركت داران تهران، 
توزيع كنن��دگان و دالالن، كااله��ا را ب��ه قيمت 
درج ش��ده روي آنها يا حتي باالتر به مغازه  داران 

مي  فروشند و آنها هم گاهي مجبورند براي حفظ 
مش��تريان خود، برخي محص��والت را به همان 
قيمت به دست مصرف  كننده برس��انند؛ چراكه 
اگ��ر آن را باالت��ر از قيمت ثبت ش��ده روي كاال 
عرضه كنند، گرانفروشي محسوب مي  شود. اين 
درحاليست كه بنگاه داران، كاالها را به قيمتي كه 
روي كاال درج شده يا حتي باالتر آن در بازار سياه 

به مغازه  داران مي  فروشند. 

در اين بين برخي مغازه داران، برچس��ب جديد 
قيمت روي اجناس مي چس��بانند تا اين س��ود 
صفر شده را به نوعي جبران كنند؛ در صورتي كه 
اي��ن موض��وع تخل��ف و ضاي��ع ك��ردن حقوق 

مصرف كنندگان است. 
سعيد درخشاني، رئيس اتحاديه سوپرماركت داران 
تهران در اين باره به ايسنا گفت: طبق قانون، درج 
قيمت جديد روي محصوالت تخلف محس��وب 

مي شود و در دادگاه قابل پيگيري است. 
وي ضمن تأييد اينكه امكان دارد فروش��ندگان 
برچسب جديد قيمت روي اجناس بزنند و آنها را 
بفروش��ند، تأكيد كرد: اين مسائل بايد به سامانه 
۱۲۴ اطالع داده شود تا بسته به ميزان تخلف در 

دادگاه رسيدگي شود. 
درخشاني با اشاره به اينكه عرضه برخي اجناس 
نيز كم شده اس��ت، گفت: اگر مغازه  داري بتواند 
اجناسي كه عرضه آنها كم شده است را خريداري 
كند با مقداري س��ود آن را مي  فروشد. عده  اي از 
مغازه  داران اجناس جديد نمي  خرند، اما كساني 
كه كاالي جديد مي  خرند، مجبورند آن را گران تر 

بفروشند. 
در اين رابطه پيگيري ايسنا از مسئوالن سازمان 
حمايت از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 
براي توضيح در اي��ن زمينه بي نتيج��ه ماند و 
اين سازمان حاضر به پاس��خگويي نشد. طبق 
قانون تعزي��رات حكومتي، گرانفروش��ي يعني 
عرضه كاال يا خدمات به بهاي بيش از نرخ هاي 
تعيين ش��ده توس��ط مراج��ع رس��مي به طور 
علي الحس��اب يا قطعي و اجرا نكردن مقررات و 
ضوابط قيمت گذاري و انجام ه��ر نوع اقدامات 
ديگر كه منجر به افزايش بهاي كاال يا خدمات 
براي خريدار شود كه جريمه آن بر اساس ميزان 

گرانفروشي توسط دادگاه تعيين مي  شود. 

   صنعت

سازمان حمايت از مصرف كنندگان در چه حاليه؟!

ماجراينامهايرانخودرو
بهشورايرقابتچيست؟

مجمع عمومي ايران خودرو در حالي در ماه گذش�ته برگزار ش�د 
كه طبق قان�ون حداكثر ت�ا يك ماه فرص�ت براي ثب�ت حقوقي 
صورتجلسه مجمع و انتخاب مديرعامل جديد وجود دارد؛ لذا قانونًا 
ايران خودرو تا 2۸ شهريور فرصت دارد تا مجمع خود را ثبت كند. 
به گزارش اقتصادخودرو؛ براساس قانون تا زماني كه ثبت حقوقي صورت 
نگيرد، نمي توان مديرعامل را انتخاب كرد. اين در حاليست كه برخي 
خبرها حاكي از آن اس��ت كه جريان هاي پرنفوذي به دنبال تأخير در 
اين موضوع هستند. همان هايي كه پيش از اين نيز چندان تمايلي به 
برگزاري مجمع عمومي ايران خودرو نداش��ته اند. همچنين بررسي ها 
نش��ان مي دهد كه ايران خودرو در خصوص برگ��زاري مجمع عمومي 
ايران خودرو با شوراي رقابت نامه نگاري كرده كه اين موضوع در صورت 

صحت جاي تأمل دارد. 
هر چند كه چند روز پيش دبير ش��وراي عالي امنيت ملي از مجموعه 
ايران خودرو بازديد كرد، ولي انتقادات نس��بت ب��ه عملكرد مديريت 
ايران خودرو طي س��ال هاي اخير روند افزايش��ي به خود گرفته است. 
مديريت ناكارآمد، بهره وري پايين، عدم چابك سازي، كيفيت و قيمت 
محصوالت از جمله مهم ترين موضوعاتي است كه در خصوص عملكرد 
ايران خودرو محل بررسي است. چالش��ي كه نمايندگان مجلس را به 

سمت انجام مجدد تحقيق و تفحص از ايران خودرو سوق داده است . 
 حال بايد منتطر ماند و ديد كه آيا عملكرد ايران خودرو به طور تخصصي 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت؟ موضوعي كه مي تواند مهري بر پايان 

مسئوليت مديريت فعلي باشد. 

دعوتبهمناظرهاقتصادي
حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا كه در 
دس�ته اقتصاددان�ان نهادگ�را تعري�ف 
مي ش�ود، اين روزها دائم بر كودتاي ارزي 
تأكيد مي كند و ازس�وي حاميان اقتصاد 
بازار متهم به »بي سوادي« و » اقتصاد دان 
قالبي« شده است. وي در مطلبي در تلگرام 
از دكتر نيلي، مش�اور ويژه رئيس جمهور 
اس�ت.  ك�رده  مناظ�ره  ب�ه  دع�وت 
در اين مطلب آمده اس��ت: هم اكنون ك��ه اقتصاد اي��ران بزرگ ترين 
ش��وك تاريخي ارزي خود را تجربه مي كند، گروهي كه خود مسبب و 
زمينه ساز اين اوضاع هستند، در مقام دادستان نشسته اند و منتقدان 

را متهم مي كنند. 
كساني كه طوالني ترين دوره تثبيت نرخ ارز پس از انقالب )۸۴- ۱۳۷۸( 
را به عنوان افتخار دولت هاي وقت عن��وان مي كردند و اگر هم انتقادي 
داشتند ماليم و در حاشيه بود، در ۹ ماه اخير با عنوان كردن موضوعات 
غيركارشناسي مانند »فنر نرخ ارز« و »همبستگي بين نقدينگي ايران و 
امريكا با نرخ ارز« به اندازه كل فعاليت رسانه اي خود در دفاع از افزايش 
نرخ ارز به هر سفس��طه و مغلط��ه اي چنگ زدند و با مهندس��ي افكار 
عمومي و فضاسازي رسانه اي زرد، زمينه سازي ابر شوك ارزي كنوني 
را رقم زدند، اكنون براي ساكت كردن منتقدان، اقدام به متهم كردن 
آنها مي كنند. مدافعان افزايش نرخ ارز به جاي جوابگويي به ماهيت و 
محتواي بحث هاي منتقدان، اقدام به كليشه سازي، تهمت زني و توهين 

مي كنند كه البته اقتضاي طبيعت ايشان چنين است. 
اين گروه در شرايطي كه شش ماه است مردم و بخش خصوصي واقعي 
در تب و تاب و اضطراب اوضاع نابسامان كنوني درگير هزاران مشكل 
و معضل شده اند، در برابر روند افسار گسيخته افزايش نرخ ارز سكوت 
مي كنند و به نام بازار آزاد اجازه داده اند معامالت بازار س��ياه كه فقط 
۳درصد از كل معامالت ارزي را شامل مي شود، پايه قيمت گذاري طال، 
كاالهاي وارداتي و حتي مواد اوليه داخل��ي و در نتيجه مبناي تعيين 
نرخ تورم و شاخص هاي اقتصاد كشور ش��ود. اينها با دفاع از ايجاد بازار 
ثانويه ارز، امكان فروش ارز حاصل از صادرات مواد خام و اوليه معدني، 
فلزي و محصوالت پتروشيمي را كه حاصل رانت منابع است، به بهاي 
دلخواه جهت كسب منافع رانتي كالن فراهم كردند. پرسش اين است 
كه چرا دولت اين ارز را به بهاي عادالنه نمي خ��رد يا نهاده هاي توليد 
اينها را قيمت گذاري واقعي نمي كند ت��ا مانع از توزيع رانت هاي كالن 
شود و چرا مدافعان افزايش نرخ ارز در برابر اعطاي اين رانت هاي كالن 
سكوت محض اختيار كرده اند، اين سكوت شائبه نفع مشترك ايشان 

را تقويت مي كند. 
همانگونه كه پس از شوك ارزي سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، سياست ها و 
عملكرد اقتصادي دولت هاي نهم و دهم منشأ اصلي بحران اقتصادي آن 
زمان بود، هم اكنون نيز استمرار و تشديد همان سياست ها و بي توجهي 
كامل به نظرات اقتصاددانان و كارشناس��ان مستقل، شرايط سخت و 

دشوار كنوني را رقم زده است. 
به منظور تنوير افكار عمومي و روشن شدن ابعاد و جوانب شرايط كنوني 
و چالش ها و بحران هاي پيش  روي كشور بدينوسيله از جناب آقاي دكتر 
مس��عود نيلي دعوت مي كنم در يك مناظره عمومي شركت فرمايند. 

تعيين مكان و زمان آن به انتخاب ايشان. 

  انرژی

بر اس�اس مصوب�ه هيئ�ت دول�ت، واردات 
كاال ب�دون انتق�ال ارز ب�راي كااله�اي 
موج�ود در انباره�ا بالمان�ع اع�الم ش�د. 
به گزارش تس��نيم، هيئت وزيران به پيشنهاد 
وزارت اقتصاد واردات كاال ب��دون انتقال ارز را 
براي كاالهاي موج��ود در انبارها بالمانع اعالم 
كرد. بر اس��اس تصويب نامه هيئت وزيران؛ به 
پيشنهاد گمرك ايران ثبت س��فارش با اعتبار 
حداكثر يك ماه براي ترخي��ص جهت واردات 

كاال به اس��تثناي خ��ودرو كه تا قب��ل از تاريخ 
تصويب اين تصويب نامه داراي قبض انبار اماكن 
گمركي، مناطق آزاد تج��اري - صنعتي و ويژه 
اقتصادي باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضي 
از سوي هيئت وزيران بالمانع اعالم شده است. 
همچنين ترخيص كاالهايي ك��ه تاريخ صدور 
ثبت س��فارش آنها اول مرداد ماه س��ال جاري 
مي باش��د، بدون رعايت س��قف ارزشي واردات 

بالمانع است.

وارداتكاالهايدرگمركماندهبدونانتقالارزمجازشد
در  گازي  ميعان�ات  ص�ادرات 
س�ال جاري  نخس�ت  م�اه  پن�ج 
4/1 ميليون ت�ن ب�ه ارزش 2/1 ميلي�ارد دالر 
ب�وده اس�ت ك�ه نس�بت ب�ه م�دت مش�ابه 
در  درص�دي   41 كاه�ش  گذش�ته  س�ال 
وزن و 2۳ درص�دي در ارزش داش�ته اس�ت. 
به گزارش مهر، بررس��ي تازه ترين آمار گمرك از 
تجارت خارجي ايران نش��ان مي دهد، در پنج ماه 
نخس��ت س��ال جاري ۴ ميليون و ۱۶۷ هزار تن 

ميعانات گازي از ايران به كش��ورهاي هدف صادر 
شده اس��ت كه ارزش صادرات اين مواد ۲ ميليارد 
و ۱۶۹ ميليون دالر بوده است.  صادرات ميعانات 
گازي ايران در اين مدت از لح��اظ وزني ۹ درصد 
و از لح��اظ ارزش ۲۳/۱۱ درص��د از ارزش كل 
صادرات ايران را به خود اختصاص داده است. اين 
در حاليست كه در مدت مش��ابه سال گذشته ۷ 
ميليون و ۱۳۹ هزار تن به ارزش ۲ ميليارد و ۸۰۰ 

ميليون دالر صادرات ميعانات گازي داشتيم .

صادراتميعاناتگازي۴۱درصدكاهشيافت
  گمرک 

افزايشنرخارزهيچدرآمدمازادي
برايدولتايجادنکردهاست

افزاي�ش نرخ ارز هي�چ درآمد م�ازادي براي دولت ايج�اد نكرده 
و مناب�ع درآمدي دول�ت كاهش قابل مالحظه اي داش�ته اس�ت. 
سازمان برنامه و بودجه كشور در بيانيه اي اعالم كرد: افزايش نرخ ارز 
هيچ درآمد مازادي براي دولت ايجاد نك��رده و منابع درآمدي دولت 
كاهش قابل مالحظه اي داشته است. در روزهاي اخير اشخاصي در قالب 
تحليل هاي اقتصادي خبر از وفور درآمدهاي دولت به علت افزايش نرخ 
ارز مي دهند. بدين وسيله اعالم مي دارد در سال جاري هيچ درآمدي از 
محل افزايش نرخ ارز به منابع بودجه اي دولت اضافه نشده است؛ چراكه 
كل ارز سهم دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرف خريد كاالهاي اساسي، 
نهاده هاي كشاورزي و دامي و دارو و تجهيزات پزشكي مي شود و از اين 

محل هيچ گونه درآمدي عايد دولت نشده است. 
در اين بيانيه آمده است، از طرفي اگرچه بودجه سال ۱۳۹۷ براساس 
دالر ۳۸۰۰ توماني تنظيم ش��ده و عرضه ارز دولت��ي با قيمت ۴۲۰۰ 
تومان انجام مي شود، مابه التفاوت ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان نيز در حسابي 
نزد بانك مركزي نگهداري و عيناً صرف پرداخت مابه التفاوت كاالهاي 
اساس��ي و نهاده هاي كش��اورزي و دامي و دارو و تجهيزات پزش��كي 
مي ش��ود؛ به طوري كه كاالهاي فوق با همان نرخ ۳۸۰۰ تومان قانون 
بودجه ۱۳۹۷ تأمين مي ش��ود. بر اين اس��اس نه تنها دولت هيچ گونه 
درآمد مازادي نسبت به بودجه نداشته است، بلكه منابع درآمدي دولت 
نسبت به پيش بيني ها و محاس��بات بودجه كاهش قابل مالحظه اي 

داشته است.


