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اصنافوکشاورزی

برفراز شهر شیراز

نبض بازار

پای نظارت همچنان لنگ میزند!

پرسه مرغ در کانال 30هزار تومان

عکس :دانا


آخرینخبر

معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر داد

آغاز خرید توافقی کشمش

گروه اصناف و کشاورزی :معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون
روستایی کشور اظهار داشت :صادرات محصوالت کشاورزی در
کشورماافسارگسیختهوبیبرنامهاستبهنحویکهصادرکنندگان
داخلی ما را وارد رقابت منفی کرده است .به گزارش اسکناس و
به نقل از ایلنا ،مرتضی معتمد در نشست خبری با بیان اینکه در
سال جاری به دلیل افزایش تولید شاهد افت قیمت بودیم ،اظهار
داشت:درسال 99بیشاز 285هزارتنکشمشتولیدشده،عالوه
بر آن  76هزار تن نیز از س��ال قبل باقی مانده که موجب عرضه
مازاد این محصول در بازار شده است .وی ادامه داد :مازاد تولید و
افزایشعرضههرمحصولیمنجربهافتقیمتوزیانتولیدکننده
میشود .معتمد از اجرای طرح خرید توافقی کشمش از کشاورزان
خبر داد و گفت :برای خرید از کشاورزان 120میلیارد تومان اعتبار
دولتیتخصیصیافتهاستتامحصولانگورکشاورزانبهصورت
توافقیازآنهاخریداریش��ود.معاونبازرگانیس��ازمانمرکزی

تعاون روستایی کشور افزود :نرخ خرید توافقی این محصول 14
تا  20هزار تومان برای هر کیلوگرم کش��مش بیدانه و پلویی و
براساسکیفیتآناست.معتمدباتاکیدبراینکهمابرایصادرات
اینمحصولنیزبرنامهداریم،تاکیدکرد:مصرفکشمشدرکشور
ما باال اس��ت اما میزان تولید ما به اندازهای اس��ت که میتوان به
صادراتنیزفکرکرد.ویکشورهاییکهمقصدصادراتیکشمش
ایران هستند را روسیه ،ترکمنستان و گرجستان عنوان کرد .این
مقاممسئولافزود:عالوهبرکشورهاینامبردهشدهسایرکشورها
نیزمش��تریکش��مشایرانبهدلیلکیفیتمناسبآنهستند.
معتمد ترکیه را اصلیترین رقیب ایران در بازار کش��مش عنوان
کرد و یادآور شد :ترکیه برای اینکه بازار رقابتی را به نفع خود تغییر
دهد محصوالتی که ما مجبور هستیم از این کشور عبور دهیم را
مدتهادرمرزنگهمیداردواینتبدیلبهعاملیمنفیبرصادرات
کشمش ما و افزایش قیمت تمام شده آن شده است.

گروه اصناف و کشاورزی :در حالی که
ستاد تنظم بازار قیمت عرضه مرغ را
 ۲۰هزار و  ۴۰۰تومان اعالم و دولت
نیز نسبت به افزایش سهمیه دان به
مرغدران اقدام کرده است اما در کف
بازار ،نتیج��ه این اقدامات معکوس
بوده اس��ت و قیمت هر کیلو مرغ در
بازار به  ۳۱هزار تومان رسیده است!
به گزارش اسکناس ،کامران هاشمی
یکی از اعضای اتحادیه صنف مرغ و
تخممرغ در گفتوگو با بالغ از افزایش قیمت مرغ طی روز
جاری خبر داد .وی افزود :قیمت هر کیلو مرغ در بازار بین ۲۹
تا  ۳۰هزار تومان است .عضو اتحادیه صنف مرغ و تخممرغ
خاطرنشان کرد :قیمت هر شانه تخم مرغ طی روز جاری به
 ۳۶هزار تومان و هر دانه  ۱۲۰۰تا  ۱۳۰۰تومان رسیده است.
هاشمی در خصوص چرایی روند افزایشی قیمت مرغ در بازار
علیرغم افزایش سهمیه دان مرغداران ،عنوان کرد :شما طی
هفتهها و ماههای اخیر ،خبر و گزارش��ی در خصوص گالیه
مرغداران از نبود و کمبود نهادهها در هیچ کجا نمیش��نوید
اما از آن طرف ،ش��اهد قیمتهای نامتعارف در بازار هس��تید
که برای ما نیز این نرخها ،مورد تایید نیست .وی بیان کرد:
در حال��ی قیم��ت کف بازار فاصلهای  ۹هزار تومانی با قیمت
مصوب دارد که قیمت کارشناسیش��ده درس��ت اس��ت و با
سهمیه دانی که به مرغداران دادهاند باید با همین قیمت در
بازار عرضه شود اما متاسفانه از یک سو ،مرغداران از قیمت
خود پایین نمیآیند و از سویی دیگر اهرم فشار و نظارت دولت
برای کنترل قیمت ،کارساز نیست .عضو اتحادیه صنف مرغ
و تخممرغ تصریح کرد :قیمت حال حاضر مرغ در بازار خیلی
باال است و با این سهمیه و قیمتی که مرغدار میگیرد ،قیمت
خیلی باال اس��ت؛ فروش نهادههای آزاد ممنوع اعالم ش��ده
اس��ت ،قیمتها دولتی اس��ت ،چرا باید قیمت مرغ این همه
باال باش��د؟ هاش��می ادامه داد :چرا مرغداری که از سوبسید
دولتی برای تهیه دان استفاده میکند چرا نباید قیمت خود را

داش��تند تا اطمینان حاصل کنند مردم تگزاس
با قبضهای انرژی س��نگین مواجه نمی شوند.در
این بین ،کن پکس��تون ،دادس��تان کل تگزاس
درخواست تحقیقات مدنی از شرکتهای برق در
خص��وص قطعی برق ،برنامه های اضطراری و
قیمت گذاری صادر و اعالم کرد این ش��رکتها
وضعیت اضطراری جوی را به ش��کل نادرس��تی
مدیریت کردند.جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا
روز ش��نبه با اع�لام فاجعه بزرگ برای تگزاس
موافقت کرد که تامین مالی فدرال را برای مردم
آس��یب دی��ده از طوف��ان فراهم م��ی کند و این
کمک ش��امل مس��اعدت برای مسکن موقت،
تعمی��رات خان��ه و وامهای کم هزینه اس��ت.بر
اس��اس گزارش رویترز ،با عادی ش��دن اوضاع
ج��وی ،تمام نیروگاههای ب��رق هفته جاری به
مدار برگشتند و برق اکثر خانه ها وصل شده اما
نگرانیها درباره تامین آب همچنان وجود دارد و
به میلیونها نفر از س��اکنان تگزاس توصیه ش��ده
است پیش از مصرف آب آن را بجوشانند.

ضرورت قانونگذاری در حوزه استارت آپها
ادامه از صفحه یک


...مدیری��ت کس��بوکارهای نوآفری��ن
ب��امحوری��تواس��تانداردهاییازقبی��ل
تس��هیل رویه ها و تش��ریفات ،کمک به
تأمین س��رمایه ،اعط��ای کمکهای مالی،
معافی��ت از برخی هزینه ه��ا و کارمزدها،
ارائه کمکهای مشاوره ای ،ارائه اطالعات
الزم ،کم��ک به توس��عه زیرس��اختهای
الزم ،تأس��یس و برگزاری رشته ها و دوره
های آموزش��ی مرتب��ط ،کمک به تجاری
س��ازی ،کمک ب��ه راهیابی ب��ه بازارهای
خارج��ی ،حمایت از حقوق مالکیت فکری
مرتب��ط ،کمک به جذب س��رمایه خارجی
وکم��کب��هفعالیتمجددپسازتعطیلی
ب ش��ده
یا ورشکس��تگی تدوین و تصوی 
اس��ت.در نظ��ام حقوقی ای��ران نیز قانون
خاص��ی ک��ه به کلیه موضوعات مربوط به
کسبوکارهای نوآفرین پرداخته باشد ،به
تصویب نرسیده است؛ بنابراین این دست از
کسبوکارها نیز مانند سایر فعاالن تجاری
در عرص��ه تجارت کش��ور بای��د با رعایت
قوانی��ن و مق��ررات عام حاکم بر تجارت و

کس��بوکار و سایر قوانین و مقررات مانند
قانون نظام صنفی و آییننامههای اجرایی
و دس��تورالعملهای تدوین و ابالغش��ده
از س��وی مراجع مرب��وط و رعایت ضوابط
مرتبط با هر صنف مانند اخذ مجوز و رعایت
مقرراتشکلیمصوب،فعالیتهایخودرا
آغاز کنند و آنها را تداوم بخشند.بنابراین
برای توس��عه کس��بوکارهای نوپا عالوه
ب��ر ایجاد زمینهه��ای الزم برای مقابله با
چالشهای موجود در برابر آنها و حمایت
از کلی��ه فع��االن در این عرصه و تس��هیل
تج��ارت برای آنه��ا ،انجام اقدامات الزم
بهمنظور رفع مش��کالت کسبوکارهای
نوآفری��ن بخشهای مختلف نیز ضرورت
دارد.افزونبرآن،ایندستازکسبوکارها
مبتنی بر همکاری میان اشخاص متعدد با
س��لیقهها و دیدگاههای متفاوتی است که
اغلب موارد در ابتدای راه نگرش حرفهای
و تخصصی در جهت مدیریت کسبوکار
نداش��ته و ب��ا حق��وق و تکالیف خود که در
قوانی��ن و مق��ررات عام و یا ش��روطی که
در قراردادها پیشبینیش��ده است آشنایی

یک مقام مس��ئول گفت :س��االنه حدود  ۳۰هزار
تن ماهیان صنعتی توس��ط شناورهای ایران در آب
ه��ای دور صید می ش��ود .ب��ه گزارش وزارت جهاد
کشاورزی ،معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان
ش��یالت ای��ران با اعالم ای��ن مطلب به خبرنگار ما
گف��ت :ای��ران ب��ا  ۱۴۰۰فروند ش��ناور صید دارای
بیشترین تعداد شناور در آبهای دور در بین کشورها
اس��ت .سید پرویز محبی افزود :فعالیت در آبهای
دور عالوه بر بحث صید و کاهش فش��ار بر ذخایر
آبه��ای س��احلی ،به لحاظ اهت��زاز پرچم ایران در
این آبها حائز اهمیت است ،ضمن آنکه میتوانیم
جمعیتی که جویای شغل هستند در این شناورهای
صیادی ساماندهی کنیم.

احیای بخش خصوصی با اتمام ارز دولتی

قبض برق  ۵۰۰۰دالری برای  ۵روز!
گ�روه انرژی:برخ��ی از مردم تگ��زاس که پس
از هج��وم س��رمای قطب��ی و قطع��ی برق هفته
گذشته ،هنوز قادر به روشن کردن چراغ یا زدن
یخچالش��ان به برق نیس��تند ،برای تنها پنج روز
اس��تفاده از برق ،قب��ض  ۵۰۰۰دالری دریافت
کرده اند .به گزارش ایس��نا ،ش��هرداران دو شهر
بزرگ تگزاس اعالم کرده اند این ایالت باید به
پرداخت قبضهای برق ش��وکه آوری که پس از
طوفان زمس��تانی ویرانگر و مرگبار و خاموش��ی
گسترده ناشی از آن به ساکنان ارسال شده است،
کمک کند.تگزاس بازار انرژی بی نظمی دارد که
ب��ه مصرف کنن��دگان اجازه می دهد بین تامین
کنندگان برق رقیب انتخاب کنند.برخی از تامین
کنندگان برق را به قیمت عمده می فروشند که
همسو با تقاضا ،افزایش پیدا می کند و در سرمای
منجمدکننده ای که این ایالت را غافلگیر کرد و
باعث شد دهها نفر جانشان را از دست دهند و در
اوج خود باعث قطعی برق بیش از چهار میلیون
نفر ش��د ،سربه فلک کشید.تصاویر فاکتورهایی

علت گرانی مرغ چیست؟


پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران گوش��تی کش��ور درباره
افزای��ش ب��ی س��ابقه قیمت مرغ به بی��ش از  ۳۰هزار تومان
ط��ی دو س��ه روز ادع��ا ک��رد :واقعا نهاده در بازار نیس��ت و با
وجود اینکه گفته میش��ود نهادهها از گمرک ترخیص و به
مرغداران اختصاص داد ش��ده ،اما در مقام عمل مرغداران
نمیتوانن��د بخ��ش عم��ده نیاز خود را به قیمت مصوب تهیه
کنند .وی افزود :وضعیت تامین کنجاله س��ویا هنوز درس��ت
نش��ده و خیلی کم اس��ت ،به طوری که حدود نیمی از نیاز به
این محصول را از بازار آزاد و با قیمتهای باالیی خریداری
میکنیم ،همچنین تنها میتوانیم  ۶۰درصد ذرت مورد نیاز
خود را به قیمت مصوب خریداری کنیم.

صید  ۳۰هزار تن ماهیان
صنعتی در آب های دور

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد

مردم تگزاس نقره داغ شدند

که توسط مصرف کنندگان خشمگین در شبکه
های اجتماعی ارسال شد ،نشان داد برخی از مردم
تگزاس که هنوز قادر به روش��ن کردن چراغ یا
زدن یخچالش��ان به برق نیستند ،تنها برای پنج
روز استفاده ،صورتحساب  ۵۰۰۰دالری دریافت
کرده اند.داالس مورنینگ نیوز گزارش کرد یک
شرکت که برق را با تعرفه عمده فروشی عرضه
می کرد ،از هزاران مشتری خود خواسته بود پیش
از طوف��ان تامین کنندگانش��ان را برای اجتناب
از قیمتهای باال تغییر دهند اما بس��یاری از آنها
چنین تغییری را زمان بر یافته بودند.سیلوس��تر
ترنر ،ش��هردار هوس��تون در مصاحبه با سی بی
اس نیوز گفت :این قبض باید به ایالت تگزاس
داده شود .بتسی پرایس ،شهردار فوت ورث هم
ب��ه س��ی ب��ی اس گفت :دولت ایالت��ی و فدرال
بای��د به پرداخ��ت این قبوض کمک کنندِ .گ ِرگ
ابو ،فرماندار تگزاس روز ش��نبه خواستار نشست
اضطراری قانونگذاران ایالت برای بررس��ی این
مش��کل ش��د و اظهار کرد :آنها این مسئولیت را

پایین بکشد؟ دولت باید فشار بیاورد؛
اصال پای هیچ داللی در میان نیست.
نهادهها در سامانه خریداری میشود
و متاس��فانه قیمته��ا را مرغداران
خیل��ی ب��اال اعالم میکنن��د و باید
دولت و دس��تگاههای نظارتی ،ورود
کنند .وی متذکر ش��د :کنترل قیمت
مرغ ،تنها همت دستگاههای نظارتی
و متول��ی را میخواه��د چون دلیلی
ب��رای گرانی وج��ود ندارد؛ نه کمبود
دان داریم و نه قیمت باال اس��ت! عضو اتحادیه صنف مرغ
و تخممرغ یادآور شد :مرغداران اعالم میکنند دولت تمام
سهمیه را نمیدهد و  ۷۰درصد آن را میدهد؛ این در حالی
اسنت که دولت بر مبنای مرغ دو کیلویی دارد علوفه میدهد
و ح��ال مرغ��دار میخواه��د مرغ  ۳کیلویی پرورش دهد و به
بازار تزریق کند ،آیا دولت باید پاسخگو باشد؟! هاشمی تاکید
کرد :به جرأت اعالم میکنم که مرغدار در حال حاضر دارد
نصف به نصف سود میکند؛ در حالیکه قیمت تمام شده این
روزهای مرغ خیلی پایین اس��ت ،مرغ را مرغداران ،کیلویی
 ۲۱هزار تومان میفروشند و در شرایط فعلی معیشتی مردم
واقعا انصاف نیست.

روغن هم دو نرخی شد

نای��ب رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس
اظهار داشت :مردم بدون روغن نماندهاند اما عرضه
آنقدر قطرهچکانی شده که مجبور هستند در صف
ایس��تاده و با قیمت باالتری تهیه کنند .علی جدی
در گفتوگو با ایلنا در مورد تشکیل صفهای روغن
اظه��ار کرد :تش��کیل صف در ای��ن دولت موضوع
عجیبی نیست همیشه هم راهی برای برخط کردن
مردم پیدا میکنند .همه این صفها هم از مشکل
در نظارت اس��ت .در س��فری که به استان خراسان
شمالی داشتیم ،دیدیم که روغن به صورت دو نرخی
عرضه و گاه در انبارها میماند ،همه اینها از ضعف
اج��را و نظارت اس��ت .وی اف��زود :البته مردم بدون
روغن نماندهاند اما عرضه آنقدر قطرهچکانی ش��ده
که مجبور هستند در صف ایستاده و با قیمت باالتری
تهیه کنند .بهانهشان نیز ارز  ۴۲۰۰تومانی بود که آن
هم تصویب شد .در ضمن تصویب ارز  ۴۲۰۰تومانی
یا رد آن ،مربوط به سال آینده میشود نه سال جاری،
درحالیکه امس��ال که با بودجه مصوبه سال گذشته
ارز  ۴۲۰۰تومانی برای روغن وجود دارد.

ندارند و در موارد متعددی نیز به علت عدم
نگرش حرفهای به کس��بوکار ،هیچگونه
قراردادی میان ش��رکا تنظیم نمیش��ود.
ب��ر این اس��اس ،برای جلوگی��ری از بروز
مش��کالت حقوقی احتمالی و پیشگیری
از ایجاد اختالف در میان س��رمایهگذاران
و بنیانگذاران کس��بوکارهای نوآفرین
و مدیری��ت و س��اماندهی آنه��ا ،تدوین
و تصوی��ب مق��ررات متناس��ب ب��ا ای��ن
کس��بوکارها ب��ا توجه به اس��تاندارهای
اشارهش��ده ض��روری اس��ت .ام��ا صرف
تنظی��ممق��ررات قطع ًا مکفینبودهوالزم
است عالوه بر اجرای صحیح آن ،فعالیت
این کسبوکارها رصد شوده تا از هرگونه
سوءاس��تفاده احتمالی از جهت تسهیالت
ارائهش��ده نی��ز جلوگی��ری به عم��ل آید.
بنابراین،مشخصاستکهدرنظامحقوقی
ایران در بسیاری از موارد خألهای قانونی
متعددی وجود دارد .این خألها بیش��تر در
قراردادهای مرتبط ،حقوق مالکیت فکری
و حمایتهای ضروری اس��ت ،بهگونهای
که به غیر از ش��رکتهای دانش��بنیان ،هیچ

مقررات تخصصی در این موارد وضع نشده
اس��ت .درنتیجه ،تدوین قوانین و مقررات
مرتبط بر اساس مطالعات تطبیقی در این
حوزه ضروری است.
نکات کلیدی:
 -۱با توجه به رشد سریع کسبوکارهای
نوآفری��ن و تن��وع ب��اال از جهت فعالیت در
حوزهها و صنایع مختلف و تأثیر مثبت آن
براقتصادکشور،ضروریاستتاطرحهای
مطالعاتی مختلفی از ابعاد حقوقی ،مالی و
اقتصادی جهت تش��ریح ابعاد مختلف این
دست از کسبوکارها صورت گیرد.
 -۲تدوی��ن و تصوی��ب قوانین مناس��ب با
رویکرد حمایت از کسبوکارهای نوآفرین
بر اس��اس مطالعات تطبیقی با کشورهای
پیشرفته و درحالتوسعه امری ضروری و
غیرقابلاجتناب است.
 -۳ض��روری اس��ت قوانی��ن و مقررات با
محوری��ت مدیریت و رهبری این دس��ت
از کس��بوکارها با تأکید ب��ر قراردادهای
مرتبط ،حقوق مالکیت فکری و تسهیالت
و حمایتها موردنیاز تدوین شوند.

گ�روه اقتصاد کالن:رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس
اعالم کرد :با توافقهای صورت گرفته بین وزارت صمت
و بانک مرکزی انتظار می رود مسئولیت ثبت سفارش ها و
مصارف ارزی متوجه وزارت صمت شده و با تمام شدن ارز
دولتیمدیریتمنابعومصارفارزیازساختاردولتمنفک
شده و زمینه تحویل آن به بخش خصوصی فراهم شود.
«چالشملیجهشصادرات»یکمسابقهحاکمیتیبزرگ
اس��ت که به همت ش��رکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج
و باهدف توس��عه راهحلهای نوآورانه و شناسایی ظرفیت
هایصادراتیکشور،باتمرکزبرتکمیلزنجیرههایارزش
مزیتهای صادراتی ایران در حال برگزاری است.جمعی از
سیاستگذاران،کارشناسانواساتیددانشگاهیحوزهاقتصاد
با ارس��ال یادداش��تهایی به دبیرخانه چالش ملی جهش
صادراتبهبررسیدالیللزومحرکتکشوردرمسیرتوسعه
و گس��ترش صادرات و همچنین لزوم مشارکت بازیگران
زیستبومدانشبنیاندراینچالشپرداختند.درادامهمتن
کامل یادداشت محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصادیمجلسش��ورایاس�لامیآمدهاست:کاهش۳
میلیارددالریترازتجاریکشورطیششماهگذشته،یک
دلیلاصلیداردوآنکاهشصادراتاست.آنچهمشخص
است وضعیت تجارت خارجی کشورمان به دالیل مختلف
مطلوب نیس��ت و با وجود آن که تحریمها و فش��ارهای
اقتصادی زیادی متوجه ایران است ،اما به نظر می رسد که
بخشی از کاهش منابع ارزی را باید در در تصمیمات داخلی

ادامه از صفحه یک


جستجو کرد.تعرفه و تحریمهای تجاری برای کشور های
زیادی اتفاق افتاده و فرمول مشخصی نیز برای مقابله با آن
وجود دارد ،به این معنا که در مقابل اعمال محدودیت های
خارجی ،کشور هدف با کاهش ارزش پول ملی خود برای
تقوی��تص��ادراتاقداممیکند .چنانکهدرجنگتجاری
بین آمریکا و چین در قبال تعرفه های اعمال شده به روی
کاالهای چینی ،پکن کاهش ارزش پول ملی را به عنوان
یک روشتخصصیعملیاتیکرد.لذادرشرایطکنونی که
از یک سو تعرفهها و تحریمهای متعددی علیه کشورمان
اعمال میشود واز سوی دیگر نیز پول ملی نیز ارزش خود
را به شکل قابل توجهی از دست داده است ،باید عزم قوای
داخلی برای افزایش صادرات جزم شود.

نیستند ،اما بسیاری از محدودیتهای ایجاد شده در بخش
مذکور به بخشنامههای این بانک باز می گشت.ب -باید
توجه کنیم که تمام شدن ارز دولتی که معنی مشخص آن
به پایان رس��یدن فروش نفت اس��ت ،برای اقتصاد ما یک
توفیق است ،که به واسطه تحریم ها به وجود آمده است.
لذا با تمام ش��دن ارز دولتی نگاه و دغدغه بانک مرکزی
تنها متوجه تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی خواهد شد
ومدیری��تعرض��هوتقاضامصارفارزیدراختیاربخش
خصوصی قرار خواهد گرفته و به این ترتیب بس��یاری از
ران��ت ه��ای داخلی در این زمینه ظهور پیدا نخواهد کرد و
بخشخصوصیبهعنوانگردانندگاناصلیحوزهتجاری
به میدان رزم خواهد آمد.

بررسی های مجلس یازدهم نشان می دهد ،که به منظور
جهش صادراتی و مثبت ش��دن تراز تجاری کش��ور باید
ظرفی��ت ه��ای داخلی مورد بازنگری ق��رار گیرد:الف -با
توافقهایصورتگرفتهبینوزارتصمتوبانکمرکزی
انتظار می رود ،مسئولیت ثبت سفارش ها و مصارف ارزی
متوجه وزارت صمت شده و با تمام شدن ارز دولتی مدیریت
منابع و مصارف ارزی از ساختار دولت منفک شده و زمینه
تحویلآنبهبخشخصوصیفراهم شود؛ایندرحالیست
که در گذش��ته بانک مرکزی در این حوزه تصمیمگیری
میکرد ،با وجود آن که مدعی بودند ،متولی ثبت سفارش

اس��تفاده از ظرفی��ت بورس به عن��وان یکی از مهمترین
مولفه های آن کنترل و مدیریت بازار باید در دس��تور کار
وزارتخانههای اقتصادی دولت قرار گیرد .آنچه مشخص
اس��ت تصمیماتی در داخل کش��ور گرفته میش��ود،که
محدودیتهایی بیش��تری را متوجه صادرات خواهد کرد.
به طور مثال صادرات نفت اکنون با مشکالت سنتی خود
دست و پنجه نرم می کند ،این در حالی است که به جای
اتخ��اذروشه��ایخاصاینوزارتخانهبایدبااس��تفادهاز
زمین��هایمث��لبورسانرژیمکانیزمالزمبرایصادرات
نفت فراهم ش��ود و بازار س��ازی و تجمیع منابع سرگردان
کلیدبخورد.

چگون�هتمامش�دنارزدولت�یعالوهبرخاتمهرانت

بازی ،بخش خصوصی را احیا می کند؟

بورس ،مهمترین ظرفیت بازارسازی
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...آن زمان مردم احساس کردند که باید با سایر ملتها
ارتباط داش��ته باش��ند البته آن موقع نیز هنوز فشارهای
اقتص��ادی ب��ر روی م��ردم زیاد نبود .هر چند که در دور
دوم آق��ای خاتم��ی تا حدودی از ش��عارهای اقتصادی
اس��تفاده شد.ش��عارهای اقتصادی از زمان دولت آقای
احمدینژاد پررنگتر شد چون احساس میشد در این
 16س��ال پیش از آن ش��کاف طبقاتی به وجود آمده و
مردم احس��اس ناتوانی میکردند ،به طوری که برخی
از گروههای پایین درآمدی با اختالل معیشتی مواجهه
ش��دند در حالی که گروههای ثروتمند همچنان منتفع
بودن��د .بنابرای��ن آقای احمدی نژاد از فضای اقتصادی
آن موقع استفاده کرده و با کاربرد شعارهای پوپولیستی
اقتصادی کار خود را آغاز کرد و جواب هم گرفت چون
ش��کاف درآمدی زیاد ش��ده بود و س��فره مردم تنگتر.
در زمان آقای احمدی نژاد استفاده از شعارهایی مانند
عدالت اجتماعی کاربردی بیشتری داشت چون در زمان
آقای خاتمی برخی سیاس��تهای نادرس��ت موجب آن
شده بود البته نباید جنبههای مثبت دولت آقای خاتمی

را فرام��وش کنی��م .بنابراین احمدی نژاد با اس��تفاده از
ای��ن فضا و نش��ان دادن خود ب��ه عنوان جزئی از طبقه
پایین جامعه ،توانس��ت آراء آنها را جلب کند.هرچند در
زمان احمدی نژاد در موضوع یارانهها و مسکن مهر به
دهکهای پایین درآمدی توجه شد اما آنچه مسلم بود،
ش��کاف طبقاتی دهکهای میانی جامعه را مس��تاصل
کرد .یعنی به دو دهک پایین جامعه رس��یدگی ش��د،
گروهه��ای ب��اال نیز در حد اعال رانت خواری میکردند
اما طبقات متوس��ط که ش��ش دهک را ش��امل میشد
بالتکلی��ف بودن��د و هر روز ق��درت خرید خود را در اثر
تورم از دست میدادند به طوری که از آینده اقتصادی
کشور ناامید شده بودند.بنابراین در دوران پس از احمدی
نژاد ،آقای روحانی برای حل مش��کالت ش��ش طبقه
جامعه شعارهای از نوع تدبیر و امید را دادند که بیشتر
متعلق به کارگران و کارمندان هس��تند هرچند که در
حال حاضر دردمندی طبقات متوسط هنوز وجود دارد
و البته شدیدتر نیز شده است .همچنین دو طبقه پایین
جامع��ه نی��ز در اثر تورم و افزای��ش هزینههای عوامل
تولید آس��یب پذیرتر ش��دهاند .برای دهکهای باالی

جمعیتی نیز تفاوتی در رفت و آمد دولتها وجود ندارد
و ب��ه نوع��ی هر کس بیاید ،برن��ده انتخابات این طبقه
هستند.در حال حاضر هفت یا هشت دهک جامعه تقریبا
آمده پذیرش ش��عارهای پوپولیستی اقتصادی هستند.
باید توجه داشت حافظه عمومی مردم ما فراموش کار
اس��ت و به راحتی از این فضا اس��تفاده میشود بنابراین
ای��ن ش��عارها حت��ی از دوران احمدی ن��ژاد نیز کاربرد
بیش��تری خواهد داش��ت هرچند که میتواند الگو ارایه
آنها متفاوت باشد .البته باید توجه داشت شرایط کشور
با دوران احمدی نژاد متفاوت است دیگر ما  2.5میلیون
بشکه نفت با  150دالر را نمیفروشیم .البته این شعارها
بیشتر برای دوره انتخابات است و رییس جمهور منتخب
از روز اول این ش��عارها را کنار میگذارد .بلکه موضوع
اصلی سیاس��تهایی اس��ت که در س��ه دهه اخیر ادامه
داشته و هر روز اقتصاد کشور را در سراشیبی قرار داده
است و در کانون این سیاستها تسلط منطقهای وزن
بیش��تری نس��بت به مسایل اقتصادی دارد .تا زمانی که
در دیپلماس��ی کش��ور تجدیدنظر نشود تغییر در شرایط
اقتصادی کشور ایجاد نمیشود.

