هر بامداد در سراسر ایران

تولیدماهانهنفتایرانکاهشیافت
طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک ،تولید نفت ایران طی ماه میالدی گذشته
 ۳۴۰۰بشکه در روز کاهش داشت.به گزارش ایسنا ،آمار اوپک بر مبنای اطالعات
منابع ثانویه نشان داد تولید نفت ایران در ژانویه به  ۳.۸۲۹میلیون بشکه در روز
رسید که در مقایسه با  ۳.۸۳۲میلیون بشکه در روز در دسامبر سال میالدی
گذشته ۳۴۰۰ ،بشکه در روز کاهش داشت.

۱۶۶شرکتافغانمجوزفعالیتدربندرچابهارگرفتند
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تاکنون به ۱۶۶شرکت افغان برای سرمایه گذاری و فعالیت در منطقه آزاد تجاری
بندر چابهار مجوز داده شده است .منطقه آزاد چابهار به ۱۴۹شرکت بازرگانی،
 ۴شرکتصنعتی ۱۰،مجموعهخدماتیو ۳شرکتترانزیتیافغانمجوزفعالیت
داده است .شینهوا به نقل از رسانه های افغانستان نوشت که افغانستان در حال
برنامهریزیبرایآغازپروازهایکابل-چابهار-دوبی است.

درخواست مطبوعات خصوصی و مستقل :

تحقیق و تفحص از موسسه ایران پس از همشهری

آفتاب اقتصادی -گروه صفحه اول :در نامه ای
جالب توجه از ســوی معــاون اول رئیس جمهور
ابالغ شــده اســت تا از بودجه عمومی کشور و از
محل هزینه های پیش بینی نشده مبلغ  5میلیارد
تومان برای پرداخت بدهی ها و هزینه های سنواتی
موسســه ایران اختصاص یابد  .فســاد گسترده ،
انتصابات بی مورد ،اســتخدام های رانتی و تبدیل
موسسه به محلی برای کسب درآمد عده ای خاص
در کنار روزنامه نگارانی که از وضعیت موجود بسیار
ناراضــی اند  ،ترکیب فاجعه باری را به وجود آورده
بود که مســائل آن تقریباً بر هیچ کس در دنیای
مطبوعات پوشیده نیست .با تغییر دولت و متعاقب
آن تغییــر هیئت مدیره و هیئت امنــا  ،این امید
به وجود آمد که وضعیت این موسسه نیز تغییر یابد .
در کمال ناباوری نه تنها هیچ چیز تغییر نکرد ،بلکه
مافیای آگهی و رانت در موسســه ای که به بالی
جان مطبوعات مســتقل تبدیل شده است ،چنان
بی ضابطه در حال فعالیت تجاری است که بعید به نظر
می رسد مدیریت ناکارآمد بیش از این بتواند آن را
مخفی نگه دارد  .موسسه ای که برای روزنامه های
بی خاصیت و مجیزگوی تحــت امرش میلیاردها
تومان آگهی با پورسانت های خاص جذب می کند
و مدیریت آن ،چندین مشاور با حقوق های بسیار
باال دارد ،به راحتی دست در جیب مردم می کند و
 5میلیارد تومان برداشت می نماید.
دوقلوی ناکارآمد و ...

علی اعطا عضو شــورای شهر ،زمانی که طرح شورا
را در مورد تحقیق و تفحص از موسسه همشهری
اعالم کرد ،اینگونه توضیح داد « :تحقیق و تفحص
از موسسه همشهری در بازه زمانی  ۸۴تا  ۹۶انجام
می شــود  ....این تحقیق و تفحص انجام می شود
زیرا الزم بود کارنامه اجرایی این موسسه با توجه به
اینکه تاکنون انجام نشده در دستور قرار بگیرد تا
نظام پرداخت ها بازنگری و میزان دستمزد مدیران
میانی این موسســه به منظور شفاف سازی ها نیز
مشخص شــود .وی درباره استخدام های موسسه
همشــهری در ســال  ۹۵نیز بیان کرد :باید این
اســتخدام ها بررسی شوند .ضمن آنکه باید بگویم
این تحقیق و تفحص  ۷محور دارد .نخست بررسی
میزان اثربخشــی نشریات همشــهری در جامعه
هدف ،بررسی دالیل استخدام های فوری سال ،۹۵
بررسی چگونگی واسپاری بخش آگهی ها ،قراردادها
و کیفیت توزیع روزنامه و نشریات تابعه ،بررسی و
قیمت گذاری راه اندازی چاپخانه موسسه که با چه
هدفی راه اندازی شده ،تهیه تراز مالی موسسه که به
نحوه هزینه کرد باز می گردد و ساز و کار و مکانیزم
تعیین حقوق و دســتمزد مدیران ارشد و میانی».
پس از تحقیق و تفحص موارد بســیاری از جمله
حقوقهــای کالن مدیران ،فســاد احتمالی مالی،
چاپ نشریات بدون فروش ،ساختمان های خاص
با کاربری غیر مطبوعاتی و بسیاری موارد دیگر در
گزارش های نهایی بازتاب یافت .آنها که با ساختار
موسســه فرهنگی مطبوعاتی ایران آشنا هستند
به خوبی مــی دانند که ســاختار مدیریتی و نوع
رانت پنهان شــده در این موسسه نیز دقیقاً مشابه
همشهری و شاید پیچیده تر نیز باشد و سوال این
است که چرا نمایندگان مجلس چنین طرح تحقیق
و تفحص مشابهی را از این روزنامه آغاز نمیکنند،
تا گواه صدها روزنامه نگار و اهالی مستقل رسانه و
مطبوعات برای آنها معلوم گردد؟
آگهی های میلیاردی و ضرر نهایی

موسســه فرهنگی مطبوعاتی ایران تنها شــامل
روزنامه ایران نمی شود .چندین روزنامه و موسسه
زیر مجموعه شــامل  :ایران ورزشی  ،الوفاق
(عربیزبــان)  ،ایــران دیلی (انگلیســیزبان) ،
ایران آذین  ،ایران ســپید و پایگاه شــبکه ایران
نیز جزء موسسه محسوب می گردند که با وجود
آنکه مطلقاً بی خاصیت و بی مخاطب محســوب
می گردنــد  ،اما همین روزنامه ها و رســانه های
ناشــناس برای بسیاری از محافل مخفی رسانه ای
بــه محلی سرشــار از درآمد بدل شــدهاند .وقتی
رئیس دفتر رئیس جمهور یکی از اعضای هیئت امنای
روزنامهتان باشــد ،بدیهی اســت کــه در جذب
آگهی های میلیاردی دولتی که هر روز بر صفحات

دارد .باید گفت که با ایــن  5میلیارد یک روزنامه
درگرید  1به مدت  5سال میشود منتشر کرد .این
پول کجا میرود ،بر چه مبنا و اساسی ما از بودجه
بیتالمال این پول را پرداخت میکنیم؟ ای کاش
یارانه به توان دو به این روزنامه تعلق میگرفت اما
یک شــلنگ بزرگ که به بیتالمال وصل است را
قطع میکردند .البته ما از روند تحقیق و تفحص ها
و نتیجه آن خاطره خوبی نداریم  ،اما امیدواریم که
در صورت شروع تحقیق و تفحص ،این تحقیقات به
چگونه هزینه کرد وجوه بیت المال و کارکرد مخرب
رسانه های ناز پرورده و کم خاصیت دولتی در تقابل
با بخش خصوصی دقت نماید  .مدیریت این روزنامه
نیز اگر توانایی اداره آن را ندارد می تواند کنار برود
و آن را به بخش خصوصی واگذار کنند.

لوس کردن روزنامه های دولتی

روزنامه ایران نقش می بندند مشــکلی ندارید ،اما
نکته عجیب این اســت که با وجود چنین درآمد
سرشاری نه تنها این موسســه در نهایت ضرر ده
عنــوان می گردد  ،بلکه روزنامه نــگاران آن نیز از
حقوق خود محروم می شــوند و تنها طیف خاصی
از روزنامه نگاران نزدیک به مدیریت هســتند که
علی رغم کیفیت پاییــن کاری از امتیازات متعدد
برخوردارنــد  .به نظر می رســد غیر از دهها مدیر
این موسســه شــخص دیگــری از خروجی آن
رضایت ندارد  .موسســه ای که اجازه جذب آگهی
به مطبوعات مســتقل نمی دهد و خود نیز غیر از
مجیز گویی دولت کاری انجام نمی دهد .
موسسه تعاونی مسکن خاص

از جمله موسســاتی که در روزنامه بسیار حرف و
حدیث به دنبال داشــت  ،تعاونی مسکنی بود که
خیر آن نه تنها به روزنامه نگاران آن نرسید  ،بلکه
به گفته برخی از همکاران در تحریریه این روزنامه،
اشــخاصی عضو آن هســتند که نه تنها خبرنگار
نیستند  ،بلکه اعضای تحریریه تا کنون نه اسم آنها
را شنیده اند و نه یکبار آنها را حتی دیدهاند.
بازی با کاغذ

موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران ،گستره عمل قابل
توجهیدرزمینهخریدکاغذ،دستگاههایچاپودریافت
ارزدولتیدراختیارداشتهاستکهعملکردمهآلوددراین
حوزه ،سواالت بسیاری را به وجود آورده است.

موسسه ای برای بازرگانی

و توسعه ارتباطات موسسه

یکی از بحث برانگیزترین موسســات زیر مجموعه
شرکتی اســت که در زمینه بازرگانی فعالیت دارد
و امور مختلفی از جمله جذب آگهی های دولتی،
خرید و فروش کاغذ ،ماشین آالت چاپ و بسیاری
موارد دیگر را انجــام میدهد که فعالیت های آن
بیش از پیش از ســوی مطبوعات مستقل با دیده
تردید و شک و ابهام نگریسته شده است.
دولت روزنامه گردان خوبی نیست

منصور مظفری مدیرمســئول روزنامه آفتاب یزد
نیــز دراین باره به خبرنگار مــا گفت :در خصوص
ابالغی ه  5میلیارد تومانی آقای جهانگیری به روزنامه
ایران باید بگویم که چنین ابالغیهها و کمکهایی
مسبوق به سابقه اســت .در یکی دو سال پیش از
بودجه بیتالمال  10میلیارد تومان به این موسسه
غیرکارا کمک دولتی انجام گرفت .مســئله ای که
نمی توان کتمان کرد این موضوع است که نمیتوان
زیانهای انباشته در موسسه ایران را تماما متوجه
مدیریت قبلی در دولت آقای احمدینژاد دانست.
قریب به  5سال از شروع به کار تیم مدیریتی جدید
موسسه ایران در دولت تدبیر میگذرد .هر چند که
مسئولیت اختصاص این بودجه تماما متوجه آقای
جهانگیری نیســت ،اما نکته قابل تعمق آن است
که چگونه اســت که آقای نوبخت برخالف ظاهر و
رویه معمول  ،بسیار آتشینتر از وزیر ارشاد پیگیر

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۹۷از مصوبه این
کمیسیون در مورد تعیین درآمد  ۴۴هزار میلیارد تومانی از
محل هدفمندی یارانهها در ســال آینده خبر داد.علیاصغر
یوسفنژاد در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :کمیسیون تلفیق
در جلســه عصر دیروز(سهشــنبه) خود تبصــره  ۱۴الیحه
بودجه ســال  ۹۷را به تصویب رســاند که بر اساس آن به
دولت اجازه داده میشود در سال  ۹۷از محل منابع سازمان
هدفمندی یارانهها تا مبلــغ  ۴۴هزار میلیارد تومان وصول
کند.به گفته وی ،طبق این مصوبه دولت موظف است نسبت
به حــذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول ســه ماه اول
ســال  ۹۷به صورت تدریجی اقدام کنــد .همچنین افرادی
که مایل به بررســی تراکنشهای مالی خود و آزمون وسع
آنها توســط دولت نیستند ،میتوانند از دریافت یارانه اعالم
انصراف کنند .در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه
خود معترض باشــند،وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
موظف است حداکثر یک ماه موضوع را بررسی و در صورت
استحقاق ،نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام کند.یوسفنژاد

مدیرمسئول آفتاب یزد:

هر چند که مسئولیت اختصاص این
بودجه تماما متوجه آقای جهانگیری
نیست ،اما نکته قابل تعمق آن است
که چگونه اســت که آقای نوبخت
برخالف ظاهر و رویه معمول  ،بسیار
آتشــینتر از وزیر ارشــاد پیگیر
پرداخت این مبالغ شده است
پرداخت این مبالغ شــده است .نوبخت هنوز یارانه
مطبوعات در ســال  96را حتــی به صورت ناقص
پرداخت نکرد ه است .این مسئله علیرغم قولهای
ایشــان مبنی بر یاری رسانه های مستقل صورت
گرفته اســت ،این سیاســت دوگان ه ایشان ضربه
سختی بر پیکر مطبوعات خصوصی است.
یکی از بهانههای دائــم الذکر مدیران جدید روزنه
ایران آن است که آنها با تراکم نیروی برجای مانده
از دوره احمدینژاد روبهرو هســتند .همین اخیرا
مشاهده شــد که آنها خبرنگاری را اخراج کردند و
ســپس در اطالعیه ای توجیهی عنوان کردند که
این خبرنگار  6ماه اســت که استخدام شده است.
پرسش این اســت که اگر تراکم نیروی مورد ادعا
تا بدین حد به لحاظ مالی برای این روزنامه دولتی
مشکل ساز است ،دلیل اســتخدامهای بیضابطه
جدید دراین موسسه چیست؟ چرا به جای تعدیل
نیروی اضافی مورد ادعا ،مرتبا نیروی جدید جذب
میگردد؟ به عنوان یک فعال رسانهای میخواهم
بپرسم که این روزنامه به مشاورین متعدد مدیرانش
در ماه چه قدر حقوق میدهد؟ کار آنها در موسسه
اساساً چیست؟
روزنامــهای که به دلیل عدم نفوذ در بســیاری از
روزهــا خالی از آگهی بخش خصوصی اســت .در
واقع بخشهای تولیدی و خدماتی متعلق به بخش
خصوصی اقبالی به این رســانه ندارند و دلیل این
عدم اقبال را باید از مدیران این موسسه پرسید.
تنهــا عامل بقای این رســانه تا کنون فشــارها و
البیهای متعدد برای اختصاص آگهیهای دولتی
اســت .مشــاهده میکنیم که روزنامههای بخش
خصوصی به دلیل آزادی عمل و مردمی بودن حوزه
نفوذ بسیار بیشتری دارند .البته رسانههای سیاسی
به دلیل ذات کارشان از آگهیهای اقتصادی طبیعتا
بیبهره هستند .ما نمیگوییم دولت روزنامه نداشته
باشد .دولت میتواند روزانه  8صفحه ای به صورت
رایگان منتشــر نمایــد و آن را در میــان عموم و
محلهایی همچون پایانهها و ایستگاههای حمل و
نقل عمومی منتشر نماید تا مردم با دیدگاههای آن
آشنا شوند .دولت چرا و به چه استداللی میخواهد
در عالم رســانه رقیب بخش خصوصی باشد؟ چرا
اصل  44در خصوص روزنامه ایران اجرا نمیشود؟
روزنامــه ایران با این تعداد نیرو چــرا قراردادهای
مربوط به بخش آگهی و بازرگانی خود را با برخی
شــرکتهای خاص در بخش خصوصی میبندد؟
رد و بدل شدن رانت و پورسانتهای خاص در این
بین مسئله ای نیست که از چشم اهالی مطبوعات

پنهان شده باشد .دولت چه زمانی میخواهد متوجه
این موضوع شود که همانگونه که ثابت شده بخش
دولتی تاجر و یا تولیدکننده خوبی نیســت ،قطعا
روزنامه گردان خوبی هم نیست .موارد آشکار تضییع
حقوق بیتالمــال همچون انتشــار ویژهنامههای
میلیاردی و پورسانتها و موارد بسیاری همچون
این به شکل تقریبا آشکار رخ میدهد و احدی هم
از آقایان دولت در این بین دغدغهمند نیست.
با این همه انتظار داریم آقای جهانگیری که خود
سابقه رســانهای ملموســی دارد و برخی اعضای
دولت که بعضا عضو شورای سیاست گذاری برخی
رسانهها هستند  ،نسبت به مشکالت حاد رسانههای
بخش خصوصی بیتفاوت نباشند.
از نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضای محترم
کمیسیون فرهنگ عاجزانه میخواهیم که دریک
پروژه تحقیق و تفحــص متقن همچنان که برای
روزنامه همشهری انجام گرفت برای روزنامه ایران
هم همان تحقیقات را انجام دهند.
بخشی از مردم به رسانهها بیاعتماد شدهاند ،چون
شاهد این اوضاع اسفبار هستند .بولتن های داخلی
مملــو از مدح و مجیزگویــی در کنار دهها موارد
ابهامی دیگر به رویهای معمول در دولت بدل شده
است.
مدیریت روزنامه ایران اگر نمی تواند کنار رود

عبداللهــی مدیر مســئول روزنامه آرمــان در این
باره بــه آفتاب اقتصادی گفت :واقعیت آن اســت
کــه دولت یازدهم و دوازدهم به ســکانداری آقای
روحانی بسیار معتقد به واگذاری بخشهای مختلف
دولت به بخش خصوصی بوده است .این رویه ایضاً
به مسئله رســانهها هم قابل تعمیم است .روزنامه
ایران به عنوان تریبونی که قرار است سیاستهای
دولت را تبلیغ نماید در میان رســانه های کشــور
مطرح اســت؛ وظیفهای که به ویژه در دوره جدید
در آن موفقیتی حاصل نشــده است .این رسانه در
برقراری فضای رسانهای بین دولت و مردم نتوانسته
موفق عمل نماید .گزارشهایی که باید اساس آنها
روشــنگری باشد گاهی چنان با تاخیر و تعدیل در
این روزنامه کار میشــود که موارد معمولی را هم
نمی توانــد برای مردم تبیین کنــد .حمایتهای
بیدریغ دولتی منجر به تبعیض سازمان یافته میان
رســانه دولتی و بخش خصوصی میشــود .وقتی
قیمت تمام شده  20صفحه روزنامه حدود 1500
تومان است و رسانههای دولتی آن را با  500تومان
منتشــر میکنند ،این خود مایــه تبعیض و نوعی
دامپینگ است .از سوی دیگر ،تخصیص آگهیهای
دولتی پای ه دیگر تبعیض میان رسانههای دولتی و
بخش خصوصی است .در واقع عریض و طویل ترین
دستگاه قوه مجریه اســت .ما به عنوان رسانههای
بخش خصوصی وارد بازی ناجوانمردانهای شدهایم
کــه قبــل از بــازی  3گل خوردهایم؛ بــه خاطر
ارتباطاتی که اینهــا دارند ،ارتباطاتی که در بخش
آگهیها صورت میگیــرد .البته باید گفت که این
 5میلیــارد را آقای جهانگیری نداده ،وی به عنوان
معاون اول وظیفــه ابالغ مصوبات هیئت وزیران را

کمیسیون تلفیق تصویب کرد

درآمد  ۴۴هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال ۹۷

ادامه داد :طبق مصوبه کمیسیون تلفیق ،بر اساس ماده ۳۹
برنامه ششم و قانون هدفمندی یارانهها و شفافسازی منابع
و مصــارف ،کلیه درآمدهای هدفمندی یارانهها بر اســاس
جدول پیوست به حساب هدفمندی یارانهها نزد خزانهداری
کل واریز میشود و بر اساس جدول پس از تخصیص سازمان
برنامه و بودجه ،هزینه میشــود.به گفته وی ،طبق مصوبه
کمیسیون تلفیق ،جابجایی هزینهها از سایر ردیفها ممنوع
است.
مجلس با صدور کارت اشتغال مخالفت کرد

نمایندگان مجلس ،بنــدی از الیحه بودجه را حذف کردند
که در این بند صدور کارت اشــتغال پیش بینی شــده بود.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات الیحه
بودجه  ۹۷در جلسه علنی دیروز مجلس در بخش درآمدی

بند الحاقی دو تبصره  ۱۸را مورد بررسی قرار دادند .این بند
مخالف ماده  ۱۲برنامه ششم توسعه بود که برای تصویب به
رای دو  -ســوم نمایندگان احتیاج داشت که نمایندگان با
 ۷۶رای موافق ۱۰۱ ،رای مخالف و  ۴رای ممتنع از مجموع
 ۲۲۵نماینــده حاضر در مجلس با اصــل این بند مخالفت
کردند.در ادامه فاطمه حســینی نماینده تهران پیشــنهاد
حذف این بنــد را مطرح کرد که نماینــدگان با  ۱۵۰رای
موافق ۳۹ ،رای مخالف و ســه رای ممتنع از مجموع ۲۲۳
نماینده حاضر در مجلس با این پیشــنهاد موافقت کرده و
این بند را حذف کردند.در این بند آمده اســت :اعتبار مورد
نیاز برای صدور کارت اشــتغال تا سقف یکصد میلیارد ریال
از محل درآمدهای شــرکتهای وابسته به وزارت تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی تامیــن می شــود.دهقان نماینده طرقبه

آرش خوشخو ســردبیر روزنامه هفت صبح درباره
هزینه اختصاص یافته توسط دولت به روزنامه ایران
می گوید :مهندس جهانگیری دســتور دادند که
 5میلیــارد تومان برای جبران بدهی های روزنامه
ایران پرداخت شــود .چــه خبر فوق العــادهای !
در خبر دیگری آمده که موسسه همشهری میلیاردها
تومان ضرر باال آورده است و در خبر دیگر داشتیم
که تلویزیون بــه روزنامه جام جم کمک می کند.
بازهم این روزنامه در معرض ورشکستگی مالی قرار
دارد .امــا همانطور که ایران مورد لطف  5میلیارد
تومانی دولت قرار گرفت تا بدهی هایش از بودجه
عمومی کشور پرداخت شود ،همشهری و جام جم
هم با تکیه بر ذخایر بودجه های حاکمیتی هر طور
که هســت روی پای خود می ایستند .به هرحال
همشــهری و ایران مثل پرســپولیس و استقالل
می مانند .حمایت مالی و لوس کردن مدیرانشــان
تا آخرین نفس باید ادامه پیدا کند .بیایید داستان را
این گونه ببینیم .از این طرف :روزنامه های بخش
خصوصی که باید با بضاعت خــود با این امکانات
شــگفت انگیز بخش دولتی دربیفتنــد .در حوزه
دســتمزد ،حق التحریر  ،قیمــت روزنامه ،خرید
کاغــذ ،چاپخانــه اختصاصی  ،جذب آگهــی و....
بخش خصوصی باید در این مهلکه اوضاع اقتصادی
با رقبایی چنین قدرتمند رقابت کند.باید منابع مالی
خودرا مدیریت کند وبرای بقای خود به شیوههای
مختلف فروش بیشــتر و جذب درآمد بیشتر فکر
کند و عمل کند و در عین حال هزینه های خودرا
کاهش دهد بدون آنکــه به کیفیت روزنامه لطمه
بخورد .پس نویسنده های باکیفیت و گران قیمت ،
طراحان گرافیک ممتاز و عکاســان اختصاصی را
کنار می گذارد تا بتوانــد هزینههای خودرا با کار
دوبرابر در تحریریه و تالش طاقت فرســای بخش
آگهی پوشش دهد و خواننده های خودرا نیز راضی
نگه دارد و چه بسا بتواند به سود هم برسد .بعد از
 5سال  7 ،سال،ده سال رقابت با چنین غول های
مغرور و بی شاخ و دم در عرصه مطبوعات دولتی
و حاکمیتی ،ناگهان اعالم می شــود که شــما ،
بنگاه مطبوعاتی کوچک بخش خصوصی ،برخالف
انتظــار بازی را نباخته اید .در عوض آن بنگاه های
غول پیکر تقریبا ورشکست شدهاند .آیا وقت لبخند
شــما از راه رسیده اســت ؟نه! دولت ،شهرداری و
صدا و سیما از راه می رسند و از بودجه های عمومی
و ردیف های گیج و نامعلوم،چک های ســهمگین
می کشند تابنگاه های مطبوعاتی خودرا هرطور که
هست زنده نگه دارند؛ از پول شما  .از پول شهروندان.
با همان توجیهات همیشــگی  .آنهــا در واقعیت
ورشکست شــده اند اما همیشه با تزریق پول های
میلیاردی به پا می خیزند و ســاکنان بنگاه های
کوچک مطبوعاتی باید دوبــاره خودرا برای رقابت
با این تراســت های ســنگین و مغرور و طرح های
ژورنالیستی گران قیمتشان آماده کنند و بدتر از آن
به تئوری های پر آب و تاب مدیران و نویســندگان
این تراست های دولتی و حاکمیتی درباره مزایای
اقتصاد آزاد و رقابتی جواب بدهند .راستی در خبری
خواندم که دولت در ســال گذشته  1500میلیارد
تومان به  153شــرکت ورشکسته اش کمک مالی
کرده است.

در مخالفــت با حذف ایــن بند توضیــح داد :این بند برای
شــفافیت در برنامهریزی دولت جهت ایجاد اشتغال است تا
برای بیکاران کارت اشــتغال صادر شود همچنین از اشتغال
بازنشســتگان و دو شغله بودن افراد جلوگیری به عمل آید.
فریدون احمدی نماینده زنجان نیز در موافقت با حذف این
بند گفت :این کارت بیکاری و نه اشتغال است؛ این کار تنها
عوام فریبی بوده این حرکات پوپولیستی مایه سرشکستگی
قانونگذاری اســت و تنها ضد بهرهوری و ضد ایجاد اشتغال
اســت و دردی را دوا نمی کند .پورمحمدی معاون سازمان
برنامه و بودجه نیز ضمن بیان مخالفت دولت با وجود چنین
پیشنهادی گفت :این بند تنها باعث ایجاد بروکراسی و توقع
عمومی می شود که نمی تواند گرهای رانیز باز کند.همچنین
نمایندگان جــزء دو بند الف تبصــره  ۱۸را نیز به تصویب
رساندند که به موجب آن به بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران اجازه داه می شــود از طریــق بانکهای عامل معادل
منابــع موضوع بند الف و جزء یک این بند را برای طرحهای
توسعه تولید و اشتغال اعطا کند.

یادداشت

مقابله با موانع ضد توسعهای
چگونه؟

سیدمرتضی افقه 

اقتصاددان

یکی از نکات حائز اهمیت در اقتصاد کشور ،وجود موانع
جدی و اساسی در کسب وکار است که بخش قابل توجهی
از آن ریشــه در ساختارهای معیوب غیراقتصادی دارد.
همین موانع ســاختاری ،هزینه تولید را در کشــور به
شــدت افزایش داده و در تمام چنددهه گذشته تولید
و تولیدکننده  -به خصوص تولید کنندگان متوسط و
کوچک -را تحت فشار شدید قرار داده است .لذا ،منطقی
است که گرایش به سرمایه گذاری در تولید ناچیز باشد.
اشــتباه استراتژیکی که طی سالهای گذشته در بین
سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی و حتی بسیاری
از متخصصین اقتصادی رایج بوده آن اســت که ریشه
تورمهای گذشته و جاری را در افزایش نقدینگی تلقی
کرده اند .اگرچه به طور بالقوه این امر میتواند درســت
باشــد اما دقت بیشتر نشان می دهد کــــه افزایش
نقدینگی به دلیل موانع جدی و به بخشهای ساختاری
در کســب وکار ،عمدتا غیرمولد و داللی وارد شــده و
بنابراین از یک طرف تقاضــا را افزایش داده و از طرف
دیگــر به دلیل عدم ورود به تولید ،باعث کاهش عرضه
شده؛ که نتیجه آن تورم در سالهای گذشته بود.
بنابراین تشخیص نادرسـت علت یک بیماری در اقتصاد
(باالبودن نقدینگی) باعث شــده تا نسخه اشتباه برای
رفع آن تجویز شــود .همین تشخیص غلط باعث شده
تا سیاست انقباضی پولی شدیدی شد که در سالهای
گذشــته درپیش گرفته شد و نتیجه آن وخیم ترشدن
وضعیت اغلب بنگاههای کوچک و متوسط بوده است.
طی ســالهای پیش از انقالب تأکید زیادی بر افزایش
صادرات غیرنفتی می شــد .به نظر می رسد که اشتباه
در نامگذاری این سیاســت باعث شد که امروز بخش
اعظم صادرات غیرنفتی مواد خام و کشــاورزی باشد.
اکنون ادعا می شود که درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی
به حدود  ۵۰میلیارد دالر رسیده است اما تجزیه و تحلیل
ترکیــب کاالهای صادراتی نشــان می دهد که بخش
قابلتوجهیازاینمبلغبهمحصوالتپتروشیمیومیعانات
اختصاص دارد که یا نفتی اند و یا مواد واسطه ای .این یعنی
آنکه کماکان ارزش افزوده و اشتغال ناشی از تبدیل آنها
به کاالهای نهایی را به کشورهای دیگر هدیه می نمایند.
ســایر اقالم صــادرات غیرنفتی اعالم شــده نیز مواد
خام یا محصوالت کشــاورزی اند که عــاوه بر اینکه
نکات منفی فــوق الذکر را دارند (انتقال ارزش افزوده و
اشتغال به خارج) ،صادرات آنها بی ثبات و غیرقابل اتکاء
و در مورد بسیاری از کاالها وابسته به ارزهای ناشی از
فروش نفت اند.
نتیجه آنکه ،افزایش اینگونه صادرات نه تنها باعث تفاخر
نیست بلکه آسیب پذیر و شکننده است .آنچه با نگاه فوق
به صادرات غیرنفتی اتفاق افتاده ،تغییر ترکیب صادرات
از یک ماده خام به صادرات تعداد قابل توجهی مواد خام
و محصوالت کشــاورزی است .زمانی می توان احساس
غرور و افتخار کرد که اغلب قریب به اتفاق محصوالت
صادراتی ،کاالهای نهایی و محصول فکر و اندیشه باشند
نه محصول طبیعت.
بهبود اساســی و بلندمدت منوط بــه تحوالت عمیق
در ســاختارهای معیوب و ضدتوســعه ای موجود در
بافت سیاســی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور
اســت که البته تحقق این تحول ،از عهده قوه مجریه
بــه تنهایی خــارج اســت و نیــاز به پذیــرش آن
توســط همــه تصمیمگیــران و تأثیرگذاران کشــور
دارد /.منبع :خبرآنالین

خبر

مسکن سال ۹۷
چقدر گران میشود؟
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نیاز کشور به ساخت
 ۹میلیون واحد مســکونی تا سال  ۱۴۰۵پیش بینی
خود را از میزان افزایش قیمت مســکن در ســال ۹۷
اعــام کرد .به گزارش تســنیم ،حامــد مظاهریان از
پیگیری اصالح قانون پیشفروش ســاختمان توسط
دولت و مجلس خبر داد و اظهار کرد :بر اســاس آمار
حدود  30درصد تشــکیل سرمایه ثابت سهم مسکن
اســت.وی با اعالم اینکه با وجود اجرای طرح مسکن
مهر سهم دولت از سرمایههای صورت گرفته در حوزه
مســکن کمتر از  3درصد بوده اســت ،افزود :در حال
حاضر حدود  24میلیون خانــوار و  27میلیون واحد
مسکونی در کشور داریم که این مسئله حکایت از روند
مطلوب ساخت و ساز مسکن دارد.معاون امور مسکن
و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی با اشاره به اینکه
 2.6میلیون واحد مســکونی خالی از سکنه در کشور
داریم ،گفــت :در عین حال حدود  2میلیون واحد نیز
خانههای دوم هســتند که کمتر از شش ماه در سال
از آنها اســتفاده میشود .مظاهریان با تاکید بر اینکه
مقایســه تعداد خانوار و تعداد واحدها نشــان میدهد
واحدهای مســکونی مطابق الگوی مصرف تولید نشده
و برای ســفتهبازی بوده اســت ،تصریح کرد :براساس
بررســیهای صــورت گرفته تــا ســال  1405تعداد
خانوارهای کشــور با افزایش  5میلیونی به  29میلیون
خانوار و جمعیت شهرنشــینی بــه  79درصد افزایش
مییابــد ،از این رو مســکن مشــکل آینده شــهرها
خواهد بود.

