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وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه از فعاالن بخش خصوصي الجزاير دعوت ميكنم تا به ايران
سفر كنند ،گفت :در نظر داريم تا ۲۳هزار كيلومتر جادهسازي در كشورمان انجام دهيم كه۱۲۰۰
كيلومتر آن بزرگراه اس��ت .عباس آخوندي گفت :ايران از توانمنديها و تجربيات بس��ياري در
زمينههاي راهسازي و مسكنسازي ،كشاورزي و تكنولوژيهاي نوين برخوردار بوده و قادر است
اين دانش و تجربه را به طرف الجزايري انتقال دهد .همينجا از فعاالن اقتصادي و بخش خصوص
كشورتان دعوت ميكنم كه به ايران بياييد و از نزديك دستاوردهاي ايران را مشاهده كنيد .وي
همچنين بر لزوم توس��عه همكاريهاي دوجانبه تهران ـ الجزيره تاكيد كرد و گفت :فرصتها و
ظرفيتهاي فراواني براي گسترش مناس��بات فيمابين وجود دارد و دو كشور ميتوانند سطح

تشكلها
ق�ارچ فل�هاي كيلوي�ي 5000
تومان|رييس هي��ات مدي��ره تعاوني
توليدكنندگان از كاه��ش مصرف قارچ
در س��ال ج��اري و كاهش قيم��ت قارچ
فلهاي به كيلويي  5000تومان خبر داد.
محمدحسن افشار ،با اشاره به آمار توليد
قارچ از ابتداي س��ال بيان كرد :در ش��ش
ماه اول س��ال توليد قارچ مناسب نبود و
با آغاز تابستان نيز به دليل مشكالتي كه
در توليد كمپوست وجود داشت ،توليد با
افت شديد روبهرو ش��د و در طول سه ماه
تنها حدود  40هزار تن توليد داشتيم اما
در فصل پاييز به ويژه در آب��ان ماه توليد
افزايش خوبي ياف��ت و در ح��ال حاضر
روزانه به طور متوس��ط ح��دود  500تن
قارچتوليدميشود.
رد تقاض�اي واردات ب�راي ان�ار
صادراتي| ب��ا وجود مازاد ب��ودن توليد
انار و صادراتي بودن اين محصول ،برخي
تقاضاي واردات حدود  40هزار تني انار را
براي تبديل به كنستانتره از كشورهايي
مانند آفريقا ،تركيه و غيره داش��تهاند كه
مجوز آن از سوي وزارت جهاد كشاورزي
صادر نش��د ،اما اين مساله نشان ميدهد
كه هيچ محصولي روي زمين باقي نمانده
اس��ت .از حدود يك ميليون ت��ن توليد
اين محصول  40درص��د آن درجه يك،
 40درصد درجه دو و مابق��ي آن جزو انار
با درجه كيفيت سه به ش��مار ميرود كه
در اين ميان انار درجه سه و بخشي از انار
درجه دو براي توليد كنس��تانتره و ديگر
فرآوردههاي انار مصرف و صادر ميشود.
عرضه عس�لهاي گران با برچسب
«درمان�ي»|در حال��ي ك��ه ب��ه طور
متوس��ط هر كيلو عس��ل با قيمت  30تا
60ه��زار تومان عرض��ه ميش��ود اما در
اين بين هس��تند افرادي كه عسلهايي
را با عنوان عس��ل كوهستان يا طبيعي با
قيمتهايي بيش از هر كيل��و  500هزار
تومان عرضه ميكنند .عس��ل محصول
غذايي ارزشمندي است كه داراي خواص
دارويي فراواني هم اس��ت .عسل براساس
اينكه از چه نوع گل و كدام منطقه توليد
شده باش��د رنگ ،مزه و خواص متفاوتي
دارد .از ويژگيهاي شگفتانگيز اين ماده
غذايي برخالف م��واد غذايي ديگر قدرت
فسادناپذيري آن است ،كه اگر در شرايط
مرطوب و نامناسب قرار نگيرد ماندگاري
قابل توجهي دارد .اين ماده ارزش��مند از
گذشتههاي دور همواره مورد توجه بوده
و حت��ي مصريان براي موميايي اجس��اد
مردگانازآناستفادهميكردند.
داليل گران�ي هندوان�ه و خرمالو|
ريي��س اتحادي��ه بارفروش��ان ،دالي��ل
گراني هندوانه و برخ��ي ميوهها از جمله
خرمالو در بازار را اعالم كرد .سيدمحسن
محمودي در واكنش ب��ه مباحث مطرح
ش��ده مبني بر اينكه حض��ور دالالن در
بازار ميوه و احتكار سبب گراني هندوانه
و ميوههايي مانند خرمالو ش��ده اس��ت،
اظهارداش��ت :اين مساله ربطي به حضور
داللها ن��دارد .وي با بي��ان اينكه تجربه
ساليان گذشته نش��ان داده اگر محصول
مازادي وجود داش��ته باش��د و در آستانه
ش��ب يلدا به فروش نرس��د ،فرداي شب
چله آن را به نصف قيم��ت هم نخواهند
خريد ،گفت :چون در آستانه ايامي مانند
شب يلدا تقاضا براي برخي محصوالت باال
ميرود ،طبيعتا افزايش قيمت هم اتفاق
ميافتد ،ضمن اينكه اگر كمبودي وجود
داشته باشد ،رشد نرخها نامعقول خواهد
بود .رييس اتحاديه بارفروش��ان با اشاره
به اينكه قيمت هندوانه كش��ت تابستانه
بسيار پايين بود و كشاورزان از آن وضعيت
ناراض��ي بودند ،افزود :كش��ت پاييزه اين
محصول تنها مختص شهرستان ميناب
در استان هرمزگان اس��ت ،ضمن اينكه
بارندگيه��ا و تگ��رگ اخير بخش��ي از
محصولاينمنطقهراازميانبردهاست.
تش�ديد ركود صناي�ع |عضو انجمن
صنايع نس��اجي از تش��ديد ركود در اين
صنعت طي س��ه ماه گذش��ته خبر داد و
گفت :اوضاع صنعت نس��بت به گذشته
بسيار بدتر شده ،موجودي انبار كارخانهها
افزاي��ش يافته و برخ��ي واحدها تعطيل
شدهاند .احد كرماني با بيان اينكه اوضاع
صنع��ت نس��اجي طي س��ه ،چه��ار ماه
گذشته بس��يار بدتر از قبل ش��ده است،
گفت :وضعيت اين صنعت افتضاح شده
و واحدهاي توليدي يكي پس از ديگري
در حال تعطيلي هستند .وي با بيان اينكه
ركود باعث شده تا كارخانههاي توليدي،
قابليت خري��د مواد اوليه مورد نيازش��ان
را نداش��ته باش��ند ،گفت :هم اكنون هر
كارخانه نساجي به طور متوسط حدود دو
ميليارد تومان محصول انباشت شده در
انبار دارد كه اين رقم سه ماه پيش حدود
 800ميليون تومان ب��ود و حال افزايش
يافته اس��ت .به گفته وي اگر حدود س��ه
ماه پيش  50درصد ظرفيت كارخانههاي
نساجي غيرفعال بوده است ،امروز اين رقم
به حدود  70درصد رسيده و كارخانهها با
مشكلروبهروهستند.

نگاه روز
همكاريهاي خود را در بخشهاي مختلف از جمله مسكن ،راهسازي ،نفت و گاز ارتقا دهند .ايران
پيشرفتهاي زيادي كرده است و اين توانايي را دارد تا در زمينههاي راهسازي ،مسكن ،خودرو،
كشاورزي و دامپروري و همچنين انتقال تكنولوژي به الجزاير كمكهاي فراواني انجام دهد .وزير
راه و شهرسازي با تاكيد بر رفع تمامي موانع و مشكالت بين روابط دو كشور به وزراي حمل ونقل
و خدمات عمومي الجزاير پيشنهاد داد تا براي تسريع در انجام امور و پيگيري روند كار تماسهاي
مستقيم با هم برقرار كنند .رييس ايراني كميسيون مشترك همكاريهاي ايران و الجزاير در پايان
از فعاالن اقتصادي الجزاير براي بازديد از دستاوردهاي اقتصادي ايران دعوت كرد به ايران بيايند و
ازنزديكشاهدرشداقتصاديايرانباشند.

مقايسه جابهجايي وزرا و مديران در  28ماه اول فعاليت دولتهاي روحاني و احمدينژاد

احمدينژاد هر سه ماه يكبار وزير عوض ميكرد

پس از نزديك به دو س��ال و چهار
كالن
ماه از شروع به كار كابينه روحاني،
ثب��ات «سياس��ي» و «مديريتي» و «بهبود نس��بي
ش��اخصهاي اقتصادي» از دس��تاوردهاي مهم اين
دولت به شمار ميآيند ،اما بررسي عملكرد «محمود
احمدينژاد» در دوره اول دولتش نشانميدهد كه
ي را در
او دستكم هشت وزير و مدير ارش��د اقتصاد 
بازه زماني مشابه بركنار كرده بود .رشد اقتصادي نيز
در آن برهه زماني حدود دو درصد كاهش يافته بود.
به گ��زارش «اعتماد» ،براس��اس روي��ه معمول،
احمدين��ژاد در پايان م��رداد ماه س��ال  ۸۴كابينه
تش��كيل داد ،اما تا پايان آذر ماه دو سال بعد ،دست
ي را بركنار
كم هش��ت وزير و مدير ارش��د اقتص��اد 
ك��رد .به عبارت��ي او در هر س��ه م��اه ،يك��ي از وزراء
ي��ا مدي��ران س��ازمانهاي اقتص��ادي زيرمجموعه
رياستجمهوري را بركنار ميكرد .تغييرات گسترده
دولت احمدينژاد ،وزارتخانههاي «تعاون»« ،رفاه»،
«صناي��ع و معادن» و «نف��ت» و «بان��ك مركزي»،
«ش��وراي عال��ي مناط��ق آزاد و ويژه اقتص��ادي»،
«س��ازمان مديريت و برنامهريزي» و «ستاد مبارزه با
قاچاق كاال» را شامل ميشد.
دامنه اي��ن جابهجاييه��ا پس از  ۲۴م��اه اول به
وزارتخانههاي اقتصاد و راه و ترابري رس��يد و رييس
بانك مركزي نيز در همين بازه زماني تغيير كرد .اين
تغييرات در دولت دوم احمدينژاد ش��دت بيشتري
گرفت ،تا جايي كه وزارتخانهه��اي تعاون ،كار و رفاه؛
بازرگاني و صنايع و معادن؛ و مسكن و راه و ترابري در
سال  ۹۰ادغام شدند.
بيش��تر ش��اخصهاي اقتصادي كه در دو سال و
چهار ماهگي دوره اول احمدينژاد افت قابلتوجهي
پيدا كردند ،د رنهايت طي دوره هش��ت ساله رياست
او بر دولت ،سقوط كردند ،اما اين شاخصها از زماني
كه دول��ت يازدهم س��ر كار آمده اس��ت ،بهبود پيدا
كردهاند .رش��د مثبت اقتصادي ،رش��د مثبت توليد
ناخالص ملي ،رشد مثبت سرمايهگذاري ،رشد مثبت
ارزش اف��زوده بخش صنعت و كاهش ن��رخ تورم اين
ادعا را تاييد ميكنند ،اگرچه س��اير شاخصها نظير
نرخ بيكاري ،دس��تمزدها ،ضريب جين��ي ،نرخ ارز،
سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،واردات كاال ،نسبت
صادرات غيرنفت��ي به كل ص��ادرات كاال و ...يا تغيير
نكردند يا تنها كمي بهتر شدند.
كدام وزرا تغيير كردند؟

در تيم اقتصادي دول��ت اول احمدينژاد تا پايان
آذر ماه سال  ،۸۶چهار وزير به دليل اختالف با رييس
دولت يا از كار بركنار ش��ده يا اس��تعفا دادند .تعداد
وزرايي كه در اي��ن دوره زماني از دولت جدا ش��دند،
بيش از چهار مورد بود.
دولت احمدينژاد ركورددار عزل و نصب وزيران
بود و در دوره مس��ووليتش بيش از  13وزير را بركنار
كرد و تع��دادي از مردان كابينهاش نيز ب��ا ادغامها از
بدنه دولت جدا ش��دند .بررسيها نش��ان ميدهد از
نخستين س��ال فعاليت دولت نهم ،عمليات تغيير در
دس��تور كار قرار گرفت كه تا آخرين روزهاي فعاليت
دولت چه در دوره نهم و چه در دوره دهم تداوم يافت.
«پروي��ز كاظمي» نخس��تين وزيري ب��ود كه در
مهر ماه سال  ۸۵اس��تعفا داد .نفر بعدي احمدينژاد
براي تصدي بر وزارت رف��اه «عبدالرضا مصري» بود.
كاظمي درپ��ي درخواس��ت احمدين��ژاد از كابينه
دولت نهم جدا ش��د .بنابر گزارشهاي تاييد نش��ده،
رييس دولت وقت ،عملكرد كاظمي در وزارت رفاه را
نامطلوب اريابي كرده بود و از او خواسته بود پيش از
بركناري استعفا دهد .كاظمي اما پس از استعفا اعالم
كرد كارنامه موفقي برجاي گذاشته است.
«محم��د ناظمياردكان��ي» دومي��ن وزيري بود
كه در آبان م��اه س��ال  ۸۵از راس وزارت تعاون كنار
زده ش��د .جايگزين او «محمد عباس��ي» بود .داليل
بركناري ناظمياردكاني به دليل سكوت ادامهدارش
هرگز افشا نشد ،اما شماري از وبسايتهاي خبري

دولتاولاحمدينژاد

دولتروحاني

رفاه
تعاون
نفت
علیرضاطهماسبی-علياكبرمحرابيان
محمدرضانعمتزاده
صنايعومعادن
ابراهيمشيباني -طهماسبمظاهري
ولياهللسيف
بانكمركزي
شورایمناطقآزاد صادقعابدین -محمودصالحیاحمدآبادی
اكبرتركان
فرهاد رهبر  -منصور برقعي  -انحالل
محمدباقرنوبخت
سازمانمدیریت
محمدرضانقدي-غالمحسينالهام
حبيباهللحقيقي
ستادمبارزهباقاچاق
٭ مقايسه تغيير وزرا و مديران ارشد دولتهاي احمدينژاد و روحاني در دو سال و چهارماهگي
پرویزکاظمی-عبدالرضامصری
محمدناظمياردكاني-محمدعباسي
کاظموزیریهامانه-غالمحسيننوذري

اعالم كردند او پس از آن بركنار ش��د كه در جلسات
خصوصي از احمدينژاد به خاط��ر اختصاص ندادن
منابع مالي به وزارتخانه متبوعش گله ميكرده است.
«كاظم وزيريهامانه» وزير نفت دولت نهم نيز در
مرداد ماه سال  ۸۶از سمتش بركنار شد .دو ماه بعدتر
«غالمحس��ين نوذري» جاي او را گرف��ت« .محمد
ميرمحم��دي» مع��اون پارلماني وق��ت وزارت نفت
همان زمان گفت كه تفاوت س��ليقه با احمدينژاد به
بركناري رييسش منجر شده اس��ت .ميرمحمدي با
تكذيب استعفاي وزيريهامانه ،تاكيد كرده بود كه او
بركنار ش��ده و به عنوان مشاور رييسجمهور در امور
نفت و گاز منصوب شده است.
روزنامه گاردين نيز در گزارشي تفصيلي بركناري
وزير نفت را به منزله تالش آش��كار احمدينژاد براي
تحكيم قدرت خ��ود و در عين ح��ال منحرف كردن
اف��كار عمومي از شكس��ت سياس��تهاي اقتصادي
دولتش اعالم كرده بود .براساس اين گزارش ،خروج
وزيريهامانه از كابينه به دنبال انتقادات گس��ترده از
دولت وقت به خاطر افزايش تورم و نرخ باالي بيكاري
كه مغاير با وعدههاي احمدين��ژاد پيش از انتخابات
رياستجمهوري بود ،صورت ميگرفت.
گاردين نوشته بود «وزيريهامانه ،وزير نفت احتماال
قرباني طرح س��هميهبندي بنزين ش��ده است ،هرچند
او مس��وول و مس��بب چنين طرحي نبوده اس��ت .آغاز
سهميهبندي بنزين در ماه ژوئن به بروز انتقادات گسترده
در ايران منجر ش��د .دهها پمپ بنزين درپي اعتراضات
گروهي از مردم به اجراي اين طرح نابود شدند».
همچني��ن «عليرضا طهماس��بي» وزي��ر صنايع
و مع��ادن دولت نهم در آب��ان ماه س��ال  ۸۶به دليل
اختالف ب��ا احمدين��ژاد اس��تعفا داد .جايگزين او
«علياكبر محرابيان» بود .طهماس��بي ميگويد كه
يكي از داليل عمده كنار رفتنش از كابينه ،مخالفت با
س دولت وقت در عزل
دخالت برخي از نزديكان ريي 
و نصبها بوده اس��ت ،دليلي كه ساير همكارانش نيز
هنگام خروج از كابينه احمدينژاد اعالم كرده بودند.
توال��ي بيان اي��ن دلي��ل از زب��ان وزراي مختلف
احمدينژاد ،اگرچه از دخالت او در عزل و نصبهاي

تجارت

افغانستان رسما عضو  WTOشد

نعمتزاده :الحاق به سازمان تجارت جهاني اولويت ايران
گروه اقتص�ادي| در حالي ك��ه در دهمين اجالس
كش��ورهاي عض��و و ناظر س��ازمان تج��ارت جهاني،
افغانس��تان به عنوان يكصدو شصت و چهارمين عضو
س��ازمان تجارت جهاني پذيرفته ش��د ،وزير صنعت،
معدن و تج��ارت ايران بر عزم ايران براي پيوس��تن به
اين سازمان تاكيد كرد .با عضويت افغانستان و ليبريا
در سازمان تجارت جهاني تعداد كشورهاي عضو اين
سازمان به 164كشور افزايش يافت.
نعمتزاده در س��خنراني خ��ود در اين اجالس كه
در نايروبي پايتخت كنيا برگزار شد ،گفت :گام بعدي
ما پس از توافق هس��تهاي اين است كه همكاريهاي
اقتصادي را ترغيب كنيم و با اقتص��اد جهاني عجين
ش��ويم ،بنابراين نهايي ش��دن الحاق ايران به سازمان
تجارتجهانياولويتمااست.
نعمتزاده با بيان اينكه در اي��ن كنفرانس حضور
يافتم تا پيام مهمي را منعكس كنم ،گفت :اكنون كه
پس از سالها مذاكرات فشرده ،تمام سوءتفاهمها در
خصوص فعاليتهاي هستهاي مرتفع شده ،گام بعدي
ما اين است كه همكاريهاي اقتصادي را ترغيب كنيم
و با اقتصاد جهاني عجين شويم ،بنابراين نهايي شدن
الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني اولويت ما است.
وي ادام��ه داد :الحاق ايران به عن��وان بزرگترين
اقتصاد خارج از س��ازمان تجارت جهان��ي ،يك توافق
برد -برد و به نفع همه خواهد بود و گام مهمي در جهت

مخالف در انتخاب��ات رياس��تجمهوري  ۸۸اولويت
اقتصاديشان را احياي س��ازمان اعالم كرده بودند.
اما درنهايت اين دولت روحاني بود كه در س��ال ۹۳
سازمان مديريت و برنامهريزي را احيا كرد.
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز چهارمين نهادي
بود كه پي��ش از دو س��ال و چهارماهگ��ي دولت نهم
دچار تغيير شد .س��ردار نقدي ،رييس فعلي سازمان
بسيج مستضعفين كه آن زمان رياس��ت اين ستاد را
برعهده داشت ،در تيرماه سال  ۸۶بركنار شد .بركناري
او با ش��ايعاتي همراه بود .يكي از پروندههايي كه ستاد
متبوع س��ردار نقدي فاش كرد ،متعلق به شركتي به
نام بهزيس��ت بنياد بود .در اين پرونده ،ستاد مبارزه با
قاچاق كاال و ارز با انتش��ار متن قرارداده��ا از ورود اين
شركت كه تحت نظر رييس سازمان بهزيستي بود ،به
موضوع قاچاق كاال ازجمله لب��اس و مواد نفتي تحت
پوشش امور خيريه پرده برداشت .وابستگي چند عضو
هياتمديره اين ش��ركت ،به ويژه يكي از مبلفروشان
عمده جنوب تهران ب��ه يك ائتالف سياس��ي مدعي
حمايت از احمدينژاد (ائتالف رايحه خوش خدمت)
واكنشهاي زيادي را در سطح سياسي برانگيخت.

ايجادسازمانيواقعًاجهانيمحسوبخواهدشد.
وزي��ر صنع��ت در ادام��ه س��خنان خود ،س��ابقه
درخواس��ت الحاق ايران را  20س��اله خوان��د و گفت:
با وجود طوالني ش��دن روند الحاق ،م��ا نميخواهيم
گذشته را مالمت كنيم ،بلكه نگاهمان به آينده است.
نعمتزاده به آمادگي ايران براي ارايه گزارش رژيم
تجاري تجديد نظر شده در نخستين جلسه گروه كاري
الحاق اشاره كرد و افزود :تشكيل اين جلسه همچنان
موكول به تعيين رييس گروه كاري است.
وي اضافه كرد :به همين دليل ،ما به حمايت همه
اعضا براي تسهيل فرايند الحاق به شكلدهي به گروه
كاري ايراني نياز داريم.
نعمتزاده در ادامه س��خنان خود به آمادگي ايران
براي ارايه فهرست پيشنهادي كاالها و خدمات اشاره
كرد و آغاز مذاكرات دوجانبه را بر حس��ب درخواست
كشورهايذينفعميسردانست.
نعمتزاده تاكيد ك��رد :از نظر اي��ران ،تجارت بايد
هماهنگ با اهداف توس��عهاي به ويژه اهداف توس��عه
پايدارباشد.
نعمتزاده در حاش��يه اي��ن كنفرانس ب��ا بيش از
 15وزير از كش��ورهاي مختلف و همچنين با مقامات
سازمان تجارت جهاني مالقات و درباره الحاق ايران و
همكاريهاي تجاري -اقتصادي بين ايران و كشورهاي
طرف مقابل مذاكره و گفتوگو كرد.

عليربيعي
عليربيعي
بيژنزنگنه

نسبت معنادار

جزيي وزارتخانهها پرده برميداش��ت ،اما سابقه اين
وزرا ميگوي��د آنها اف��رادي نبودند ك��ه بخواهند در
برابر دس��تور مافوق براي جابهجايي معاونان و ساير
پس��تهاي مهم وزارتخان ه متبوعشان هزينه دهند،
بنابراين گمان م��يرود داليلي ديگ��ر در پس پرده
اين بركناريها قرار داشته است كه شايد روزي افشا
ش��وند ،همانطور كه دليل بركناري سردار نقدي از
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز افشا شد.
كدام مديران رفتند؟

در دولت اول احمدينژاد در تمام س��ازمانهاي
اقتصادي زير مجموعه رياستجمهوري ،تغييراتي تا
اين حد گسترده و سريع در جريان بود.
مهمترين آنها اس��تعفاي «ابراهيم ش��يباني» از
رياس��ت بانك مرك��زي در م��رداد  ۸۶و جايگزيني
«طهماس��ب مظاهري» بود .گروهي از كارشناسان
اقتصادي ،مخالفت شيباني با سياستهاي اقتصادي
احمدين��ژاد از جمله كاه��ش نرخ س��ود بانكي را از
جمله داليل كنارهگيري شيباني اعالم كردند.
دبير ش��وراي مناطق آزاد ،ويژه و تج��اري نيز در
اين مدت تغيير كرد« .ص��ادق عابدين» كه از آذرماه
سال  ۸۴تصدي اين مناطق را برعهده گرفته بود ،در
آبانماه س��ال  ۸۵جاي خود را به «محمود صالحي
احمدآبادي» داد.
اما از هم��ه جنجاليت��ر ،تغيير رييس س��ازمان
مديريت و برنامهريزي در مرحله اول و سپس انحالل
اين سازمان بود .با ش��روع به كار دولت نهم« ،فرهاد
رهبر» ،مع��اون اقتص��ادي وزارت اطالع��ات دولت
هاشمي تصدي اين س��ازمان مهم را برعهده گرفت،
اما يك س��ال بعد بركنار ش��د .رييس بعدي سازمان
«منصور برقعي» ب��ود كه ماموريت او ني��ز در تيرماه
سال  ۸۶پس از انحالل سازمان خاتمه يافت.
ت اصلي بركناري
همان زمان گفته ميشد كهعل 
ن مديري��ت و برنامهريزي،
ل س��ازما 
رهبر و انح�لا 
ي
ن ب�� ا هزينهها 
ن س��ازما 
ت اي 
ي ا ز مخالف 
جلوگي��ر 
ي دولتي بوده است.انحالل اين
بيضابط ه دستگاهها 
سازمان تا آنجا جنجال به پا كرد كه هر دو كانديداي

رش��د اقتص��ادي [افزاي��ش توليد در يك س��ال
خاص در مقايسه با مقدار آن در س��ال پايه] در سال
اول دولت روحاني سه درصد بود ،اما هنوز از رقم اين
شاخص اقتصادي در سال  ۹۴گزارش��ي ارايه نشده
است .اين در حالي اس��ت كه در دولت احمدينژاد،
رش��د توليد ناخالص ملي از  ۹/۶درصد در س��ال ۸۴
به پنج درصد در س��ال  ۸۶كاهش ياف��ت و اين نرخ
ل  ۹۱به منفي  ۸/۶درصد رس��يد .رشد توليد
در س��ا 
ناخالص مل��ي [ارزش ريالي س��االنه تمامي كاالها و
خدمات نهايي توليد شده نسبت به قيمتهاي جاري
بازار] نيز روندي مشابه را طي كرده است.
همچنين در حالي كه رش��د س��رمايهگذاري در
س��الهاي  ۹۱و  ۹۲منفي بود ،در سال  ۹۳به مثبت
 ۵/۳درصد رس��يد و پيشبيني ميش��ود ب��ا وجود
ركود بيس��ابقه بازار در س��ال  ۹۴اين رقم در سطح
 ۵/۲درصد حفظ ش��ود ،ام��ا در دو س��ال اول دولت
احمدين��ژاد اين ش��اخص اقتص��ادي از  ۷/۸به ۶/۶
درصد كاهش پي��دا كرد .رش��د ارزش افزوده بخش
صنعت نيز در دو سال اول احمدينژاد از  ۶/۱۳درصد
به ۷/۰درصد س��قوط كرد ،در حالي كه بنابر گزارش
بانك مركزي ،اين درصد در س��ال  ۹۳به ۴/۲درصد
افزايش يافته و وزارت صنعت و معدن و تجارت اعالم
كرده است سقف رش��د ش��شدرصدي را براي اين
شاخص در سال  ۹۴پيشبيني ميكند.
نرخ تورم نيز در دوس��ال اول احمدينژاد از ۳/۱۰
به ۴/۱۸درصد افزاي��ش يافت ،كه اين ش��اخص در
دولت روحاني از بي��ش از ۴۰درصد ب��ه نزديك ۱۴
درصد كاهش پيدا كره اس��ت ،اما ساير شاخصهاي
مهم اقتصادي طي دو س��ال گذشته نوسان عمدهاي
نداشتهاند.
ب��ه نظر ميرس��د رش��د ش��اخصهاي اقتصادي
نسبت معناداري با ثبات سياسي ميس��ازند ،چراكه
در ۲۴ماهي ك��ه از تصدي روحاني ب��ر دولت يازدهم
ميگذرد ،كابين��هاش بدون كمتري��ن تغييري به كار
ادامه داده اس��ت .مهمتري��ن نقطه ضع��ف روحاني،
ناتوان��ي كابينهاش از بهبود معيش��ت طبقات محروم
بوده است .طي دو سال گذشته دس��تمزدها افزايش
ناچيزي داش��ته و برنامه شش��م توس��عه قرار اس��ت
سياس��تهاي رياضت��ي جدي��دي را ب��ه گروههاي
ضعيفت��ر جامع��ه تحمي��لكن��د .افزاي��ش س��ن
بازنشستگي ،خروج هرچه بيش��تر كارگران از شمول
قانون كار ،كاهش دستمزدها و اخراج كارگران دولتي
تنها چند نمون��ه از سياس��تگذاريهاي آت��ي دولت
يازدهم است ،اگرچه شايد اشتغالس��ازي به واسطه
جذب سرمايهگذاري خارجي بعد از رفع تحريمها اين
معادالت ناعادالنه را تغيير دهد.

يارانه

با واريز يارانه آذرماه اتفاق افتاد

يارانه دريافتي هر ايراني از  2/6ميليون تومان فراتر رفت
با واريز يارانه آذرماه س��ال جاري ،مي��زان يارانه
دريافتي هر ايراني از ابتداي اجراي طرح هدفمندي
يارانهه��ا تاكنون ب��ه دو ميليون و  639ه��زار تومان
رسيد
به گزارش «اعتماد» ،پنجاه و هش��تمين مرحله
واريز يارانههاي نقدي در آخرين روزهاي پاييز سال
جاري اتفاق افتاد .يارانههاي نقدي در حالي واريز شد
كه عمليات حذف يارانه بگيران برخوردار از فهرست
يارانه بگيران ادامه دارد.
از ابتداي اجراي اين طرح تاكن��ون هر ايراني هر
ماه  45هزار و  500تومان يارانه دريافت كرده است.
تا پيش از واريز ياران��ه آذرماه و بناب��ر آنچه وزير
كار ،رفاه و تامين اجتماعي اعالم كرده است ،نزديك
به س��ه ميليون نف��ر از جم��ع ح��دود  76ميليوني
يارانهبگيران حذف شدهاند .با حذف اين تعداد حدود
 140ميليارد تومان از هزينه  3400ميليارد توماني
پرداخت يارانه در ماه كاسته ش��ده است .مقرر است
حذف يارانه بگيران تا س��قف  6ميليون نفر در س��ال
جاري ادامه يابد .به اين ترتيب دولت ميتواند شمار
دريافتكنندگان يارانه را در پايان سال جاري به 70
ميليون نفر كاهش دهد.
بررس��يها نش��ان ميدهد پرداخت يارانه نقدي
در س��ال آينده و در قالب برنامه شش��م توس��عه نيز
پيش بيني شده اس��ت اما دس��ت اندركاران دولتي

قصد دارند تدابير الزم براي شناس��ايي برخورداران
و حذف يارانه آن��ان را همچنان در دس��تور كار قرار
دهند تا باالخره بتوانند يارانه بگيران واقعي را در اين
طرح تحت پوش��ش قرار دهن��د .معترضان به حذف
يارانه ميتوانند اعتراض خ��ود را از طريق درگاههاي
اينترنتي اعالمي از سوي وزارت كار ثبت كنند.
هنوز ش��مار كساني كه قرار اس��ت در سال آينده
از فهرس��ت يارانهبگيران حذف ش��وند معلوم نيست
اما برخي برآوردها نش��ان ميده��د در صورت تداوم
روند كنون��ي در س��ال آين��ده و برنامهري��زي براي
حذف  6ميليون نفر از فهرس��ت يارانه بگيران ،ظرف
 5س��ال ميتوان ب��ه تحقق كامل ط��رح هدفمندي
يارانهها امي��دوار ب��ود .در حالي ح��ذف گام به گام
يارانه بگي��ران برخوردار در دس��تور كار ق��رار دارد
كه برخي معتقدند س��نگ بناي اين ط��رح از ابتدا با
ثبت نام عمومي از تمامي م��ردم و همچنين تعيين
مبلغي غيركارشناس��ي و باالتر از عايدي از يك سو و
همچنين اختالل در برنامهريزي دقيق براي مصرف
آورده ناشي از اجراي اين طرح ،اشتباه برداشته شد.
در شرايط كنوني پرداخت يارانه نقدي به بحراني
ب��راي دول��ت يازدهم تبديل ش��ده اس��ت .مقامات
دولتي ميگويند در اين شرايط هر ماه واريز يارانهها
مش��كالت فراواني را براي دولت ايجاد ميكند .طرح
هدفمندي يارانهها قرار بود در  5سال اجرايي شود.

افزايش نرخ بهره امريكا چه اثري بر اقتصاد جهان دارد؟

افزايش نرخ س��ود بانكي در اياالت متحده اتفاقي تاثيرگذار در
حوزه اقتصاد بينالملل است .هر چند بسياري پيشبيني ميكردند
كه نرخ بهره افزايشي را تجربه كند اما با اين حال اتخاذ اين تصميم
س��بب ش��د گمانه زنيها درباره تاثيرات عملي آن آغاز شود .به هر
روي تصميمات��ي كه در اقتص��اد امريكا گرفته ميش��ود ،تاثيرات
مهمي در اقتصاد جهاني دارد چرا كه اين كشور بزرگترين اقتصاد
جهان را در خود جاي داده است ،از اين رو اتفاقاتي كه در امريكا رخ
٭
شاهين شايان آراني
ميدهد تاثيرات مهمي در سطح بينالمللي خواهد گذاشت .اقتصاد
ن كمرشكن اقتصادي در دوران جورج بوش ،در حال حركت به
امريكا بعد از سپري كردن بحرا 
سمت ورشكستگي بود .بررسي رويدادهاي تاريخي در اين كشور نشان ميدهد اوباما كه وعده
بهبود وضعيت اقتصادي را داده بود ،وقتي راهي كاخ سفيد ش��د ،برنامه رياضت اقتصادي را در
دستور كار قرار داد تا بلكه بتواند به مرور رشد اقتصادي اين كشور را افزايش دهد .در نهايت رشد
اقتصادي امريكا مثبت شد اما بايد ديد چه اقداماتي در حصول اين دستاورد نقش داشتند؟ اين
كار از طريق پايين نگهداشتن نرخ بهره بانكي ش��دني بود زيرا از اين طريق ميشد بازار و مردم
را تحريك به فعاليت بيشتر كرد .امروز آمارها نه تنها از رش��د اقتصادي امريكا ،بلكه از افزايش
اشتغال اين كش��ور هم خبر ميدهد ،در اين شرايط ،ديگر با كشوري كه به سمت ورشكستگي
حركت ميكند رو بهرو نيستيم ،درنتيجه بايد سياس��ت ديگري از سر گرفته ميشد و با توجه
به اينكه رش��د بيمحابا و غير طبيعي اقتصاد ميتواند منجر به افزايش نرخ تورم ش��ود ،فدرال
رزرو ،بانك مركزي امريكا ،با افزايش نرخ سود بانكي ،تصميم گرفت تا ترمزي در مقابل اين رشد
بيمحابا ايجاد كند .مهمترين اتفاقي كه با باال رفتن نرخ بهره رخ ميدهد كاهش استقراض مردم
از بانكهاست .از سوي ديگر ،بازار مسكن امريكا هم از تصميم فوق تاثير ميپذيرد .در كشورهاي
توسعهيافته عمده خريد واحدهاي مسكوني و تجاري با كمك وام بانكي انجام ميشود و افزايش
نرخ بهره بانكي تاحدودي تقاضا در اين بخش را كاهش ميدهد .البته نبايد اين كاهش تقاضا را با
ركود مساوي دانست بلكه درنهايت يك افت خريد در بازار به وجود خواهد آمد .همچنين با توجه
به افزايش نرخ بهره بانكي در امريكا ،احتماال اندكي تورم هم افزايش پيدا كند چون به هر روي
هزينه پول در امريكا باالتر ميرود .عالوه بر اينها احتماال ميزان سپردهگذاري در اياالت متحده
باال برود و اندكي هم شاخص س��هام در بورس نيويورك كاهش داش��ته باشد .با توجه به اينكه
اياالت متحده صاحب بزرگترين اقتصاد جهان است ،تاثيرات تغيير نرخ بهره امريكا ،بر اقتصاد
بينالمللي كم نيست .مهمترين اتفاقي كه در عرصه بينالمللي رخ خواهد داد ،قدرتمند شدن
نرخ دالر اس��ت كه با توجه به افزايش هزينه پول ،توقع افراد از بازده سرمايهگذاريهاي خود در
امريكا هم باالتر ميرود كه اين مهم ميتواند سرمايهگذارهاي بيشتري را براي سرمايهگذاري
به اياالت متحده جذب كند .چنين اتفاقي در گام نخست ارزش و نسبت برابري دالر در مقابل
ارزهاي ديگر و به ويژه يورو را باالتر ميبرد .از طرف ديگر بازار نفت هم احتماال با تمايل بيشتري
به سمت كاهش قيمت رو بهرو ش��ود .هر چند هنوز تاثيرات اين تصميم در بازار نفت را نديديم
ولي به نظر ميرسد كه حداقل ميل قيمتي در بازار طالي سياه به سمت نزولي بيشتر شود .بازار
طال هم يكي از بازارهايي است كه حتما در روزهاي آينده بازخورد تصميمات فدرال رزرو در آن
عيان ميشود .طال همواره كااليي بوده كه بخش��ي از خريداران آن به چشم كاالي سرمايهاي
به اين فلز زرد نگاه ميكنن��د و با توجه به افزاي��ش نرخ بهره بانكي ،بعيد نيس��ت كه عدهاي از
سرمايهگذاران اين حوزه به سمت س��پردهگذاري در بانكها تمايل پيدا كنند .همين ميتواند
٭كارشناساقتصادي
منجر به كاهش قيمت طال در بازارهاي جهاني شود.

خبر

شهرام جزايري :آمادهام با بيل گيتس مناظره كنم

رضا رش��يدپور در چهاردمين برنامه ديد در شب ميزبان ش��هرام جزايري بود كه از او به عنوان
پديده ش��هرام جزايري ياد كرد .جزاي��ري در اين مصاحبه مفص��ل در حالي كه ب��راي مناظره با
بيلگيتس اعالم آمادگي كرد ،بارها رس��انهها و شخص رشيدپور را به بيس��وادي و بياطالعاتي
در حوزه اقتصادي محكوم كرد كه صرفا براي كش��ور حاشيهس��ازي ميكنن��د و بارها در خالل
صحبتهايشاينرامتذكرشد.بخشيازمهمترينگفتههايجزايريدراينبرنامهدرپيميآيد:
او در اين مصاحبه نيز مانند قبل دوره طوالني زندانش را مورد اشاره قرار داد و گفت :براي فردي
كه قرار است سيزده سال زندان تحمل كند دعا ميكنم تا اعدامش كنند .او در حالي كه خود را بسيار
موفق ارزيابي ميكرد ،در پاسخ به اين سوال كه اگر اينقدر موفق بوديد چرا محكوم شديد؟ گفت:
شما صالح نيستيد از كسي كه سالها در كشور به عنوان صادركننده كار كرده و از باالترين مرجع
غذايي كشور ارز تشويقي گرفته! و حكم خوش حسابي گرفته ،اين سوال را بكنيد .شما اگر مشكلي
داريد برويد آن مرجع را زير سوال ببريد .عملكرد شركتهاي من در مراجع قضاييه به دقيقترين
شكلبررسيشدهاست.
دفاع جزايري از ب -ز

وي در جواب اين پرسش كه شما به من به عنوان يك آدم بيسواد و نادان بگوييد ،چرا هر كسي
كه مورد اتهام قرار ميگيرد همانطور كه اين روزها در دادگاه «ب -ز» ميبينيم سريع پناه ميبرد به
ارزآوري؟ گفت :همين جا عرض ميكنم شما متهم به افترا به «ب -ز» هستيد ،هنوز حكمي براي
او اعالم نشده و صرفا او يك متهم است .چرا ش��ما براي مطالبتان به قانون پناه نميبريد ! در همه
جاي دنيا قانون حكم ميكند ،شكر خدا نيم قرن از عمر نظام مقدس جمهوري اسالمي گذشته و
قانون حكمفرماست .اصل بر برائت است .قانون در حفظ حقوق شهروندي ميگويد كه بايد حقوق
يك متهم هم حفظ شود! شما رسانهايها ياد گرفتهايد قبل از صدور حكم حاشيه به وجود آوريد و
دادگاهها را تحت تاثير قرار دهيد تا سير صعودي حكم مخدوش ش��ود ،من در مورد پرونده خودم
شهادت ميدهم ديوان عالي حكم مستقلي داد هرچند حكم صادر شده تحت تاثير رسانهها قرار
داشت .رسانهها به جاي صبوري تا اعالم حكم نهايي براي خود فتوا صادر ميكنند .طبق قانون اصل
بر برائت متهم است و تا هيچ حكمي صادر نشده نبايد گزارشي از دادگاه به بيرون درز كند ،خدا را
شكر در مورد اين فرد از لفظ ب -ز اس��تفاده ميكند ،در مورد بنده كه كامل اسمم ميآمد و من به
جرم افترايي كه در آن دوره به من زده شد حق شكايت دارم .وي در پاسخ به اين سوال كه چطور به
يك جوان بيست و چهار ،پنج ساله مبالغ هنگفت وام تعلق ميگيرد در حالي كه جوانان ما براي يك
وام ازدواج سه ميليوني بايد كلي بدوند؟ گفت :اين ديگر چشم بصيرت ميخواهد كه شما نداريد،
بانكها افراد را اعتبارسنجي ميكنند و اين موضوع چون در تخصص شما نيست اجازه دهيد كه در
حوزه فني خود اظهارنظر كنيد .منابع مالي بانكها براي پرداخت تسهيالت به بنگاههاي اقتصادي
در صورت احراز شرايط و خوش حسابي متفاوت است و وامهاي ارزانقيمت مثل وام ازدواج چون
براي بانكها هزينهبر است از سود اين گونه تسهيالت كه به بنگاههاي اقتصادي پرداخت ميشود
بهمردمدادهميشود.
نسخه براي 300هزار ميليارد تومان پول سرگردان

شهرام جزايري خطاب به رشيدپور گفت چون شما تخصص صحبت در مورد اقتصاد را نداريد
بگذاريد من از جانب شما طرح موضوع كنم ،دغدغه كشور در حال حاضر تامين منابع مالي بنگاهها
است .سيصد هزار ميليارد تومان پول سرمايه سرگردان در دست مردم است كه در بازار طال و دالر
و سفتهبازي راكد شده است به دليل اينكه دولت نتوانسته مردم را براي هزينه اين گونه پولها قانع و
توجيه كند ،چه كاري ميتوان كرد كه اين پول از قلكها به سمت توليد يا همان بنگاههاي زودبازده
بيايد .مندرجلسهايكهچندروزپيشباچندتنازوزرايعزيزداشتمميخواستمبدانماصالاينها
ميدانندكهنيازهاييكبنگاهخصوصيچيست؟آياباسازوكاراينشركتهاآشناهستند؟آياشما
بهعنوانحاكميتبهآنبنگاههاييكهدانشالزمرادركارندارندكمكميكنيد؟
او در جواب اين گفته مجري مبني بر اينكه ش��ما چه كس��ي هس��تيد كه پنج وزير را دعوت
ميكنيد؟ من ميگويم شما بيشتر از نبوغ درگير غرور هستيد؟ پاسخ داد :من تحمل ميكنم ،شما
 10پانزده س��ال ديگر ميبينيد كه كارهاي من از روي نبوغ بوده يا زد و بند .من سكوت ميكنم و
تحمل ميكنم .من تنها مدير در دنيا هستم كه ديوان عالي اداري كشور راي به خوشحسابي بنده
داد .من روي اين موضوع تحقيق كردم .من به عنوان يك شهروند و با حكم خوش حسابي كه داشتم
پنج وزير را دعوت كردم و به عنوان فردي كه حكم خوش حسابي دارد پنج وزير اقتصادي دولت را
به خوش حسابي دعوت ميكنم آنها وقتي بنگاههاي اقتصادي را درك نميكنند نميتوانند كمك
كنند .براي ايجاد شغل و توليد بايد به بنگاههاي اقتصادي توجه شود !اين مشكل بيكاري جوانان را
چهكسيميخواهدحلكند؟
مجري پرسيد :آيا رسانهها گفتند ش��ما پنج وزير را به مناظره دعوت كنيد؟ وي گفت :مجبور
شدم،دوتاازخبرنگاراندوماهوقتمراگرفتندومجبورشدمبهانجاماينكار.
وي در جواب اين سوال كه در مورد آن پولهايي كه صدايش در مناظرههاي رياستجمهوري
درآمد توضيح دهيد؟ افزود :من تعجب ميكنم و نميدانم چه بگويم ،همه اين موارد در آن پرونده
حساستوسطدستگاهقضاييموردبهموردبررسيشدهاست،آنفردعزيزيكهمنبرايشنوشتم
اگر راي نياورديد براي وصول مطالبات از شما اس��تفاده خواهم كرد ،ايشان با هدفشان وسيله را
توجيهكرد،قوهقضاييهبررسيكردهكهكمكيكهمنبراييكجريانخاصانجامدادمباچهنيتي
بودهوحكمآننيزهست.

زير ذرهبين اقتصاد
اصالح نظام بانكي در دستور كار |معاون وزير اقتصاد گفت :نيازمند تغيير سياستها
و عملكردها در هفت محور بانكي هس��تيم .حسين قضاوي در مراس��م توديع و معارفه
معاونان وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي گفت :سياس��تها و ابزارهاي نهادهاي مرتبط با
واسطهگري مالي بايد كارا باشد و دسترسيها به س��هولت انجام شود .معاون امور بانكي
بيمه و ش��ركتهاي دولتي وزارت اقتصاد بر ضرورت تغيير در هفت محور بانكي شامل
كانون بانكها ،صندوق ضمانت سپرده ،شركت توديع وثيقهها ،اليبر (نرخ سود تسهيالت
بين بانكي) ،عمليات بازار باز ،ايجاد ش��ركت رتبه بندي و پوشش ريسك نرخ ارز تاكيد
كرد .وي با تاكيد بر توج��ه قرار گرفتن زيرس��اختهاي قانوني نظامه��اي اطالعاتي و
همچنين زيرساختهاي نظارتي و نهادي در بازارهاي مالي كشور گفت :اسناد باالدستي
با اصالح نظام بانكي و ارتقاي آن از منظر تطابق با شريعت اسالم حايز اهميت است كه اين
موضوعهماهنگيبيشتروزارتاقتصادبانكمركزيراميطلبد.

