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هفته  یک  در  کارگر  دو  خودکشِی  خبر  انتشار 
از  شده  منتشر  اخبار  باالی  آمارِ  همچنین  و 
خودکشِی کارگران از ابتدای سال تا کنون را باید 
که  خودکشی هایی  دانست.  جدی  خطری  زنِگ 
عمده ترین علت آن ها اخراج از کار و مشکالِت 

اقتصادی و معیشتی است.
شرکتی  کارگران  از  یکی  تبرک«،  »آرش 
پتروشیمی چوار ایالم، روز دوشنبه پنجم دی ماه، 
این سومین خودکشِی  داد.  پایان  زندگی خود  به 
چوار  پتروشیمی  کارخانه ی  در  امسال  کارگرِی 
کریمی«  »علی محمد  و  منصوری«  »محمد  است. 
دو کارگِر دیگر این کارخانه نیز پیشتر در شانزدهم 
و هفدهم مردادماه به فاصله ی یک روز دست به 

خودکشی زدند.
ایالم،  چوار  پتروشیمِی  عمومی  روابط  اگرچه 
با  بی ارتباط  را  کارگِر جوان  این  علِت خودکشِی 
کارخانه دانسته، اما برخی از کارگراِن این کارخانه 
تأکید دارند که آرش درپِی اخراِج یک شبه، دست 
برخی  می گویند:  آن ها  است.  زده  خودکشی  به 
حتی برای بازگشِت او به کار پادرمیانی کردند و 
با لغو ممنوع الورودی  اما  از حاِل بد آرش گفتند 

این کارگر مخالفت شد. 
و  قراردادی  کارگران  نماینده  اناری،  رامین 
این  پیگیرِی  از  »ایلنا«  با  تماس  در  نیز  شرکتی، 
در  خودکشی  مورد  گفت:  و  داد  خبر  موضوع 
پتروشیمی چوار را پیگیری کردیم و متوجه شدیم 
مراجعه  کارخانه  به  کار  برای  وقتی  تبرک،  آرش 
دیگر  کسی  او  جای  که  می شود  متوجه  می کند، 
را جایگزین کرده اند! اناری همچنین از خودکشِی 
می دهد  خبر  ارومیه  شهرداری  استیجاری  راننده 
روز  فاصله ی چند  به  نیز  راننده  این  می گوید:  و 
بعد از خودکشِی کارگر پتروشیمِی چوار به دلیِل 
به  دست  مزدی  معوقات  و  اقتصادی  مشکالت 

خودکشی می  زند. 
انتشار خبر خودکشِی دو کارگر در یک هفته و 
همچنین اخبار منتشر شده از خودکشِی کارگران 
از ابتدای سال تاکنون را باید زنِگ خطری جدی 
دانست. خودکشی هایی که عمده ترین علت آن ها 
معیشتی  و  اقتصادی  مشکالِت  و  کار  از  اخراج 
است. از یکسو مشکالِت معیشتی کارگران را در 

تنگنا قرار داده و از طرفی دیگر نبودِ امنیِت شغلی 
و آمار باالی بیکاران، موقعیِت آن ها را در بازار کار 

متزلزل کرده است. 
هم  و  است  آسان  هم  کارگران  کردِن  بیکار 
یه  معموال  که   - قرارداد  زماِن  کافیست  قانونی؛ 
آنوقت  پایان برسد،  به  تا سه ماهه است -  ماهه 
هیچ اراده ای نمی تواند مقابل کارفرما بایستد و مانع 
اخراج کارگر شود! به همین دلیل وقتی کارگری 
یک شبه بیکار می شود و جای او را کارگری دیگر 
برای  امیدی  دیگر  شده  اخراج  کارگِر  می گیرد، 
کارگِر  کنید  تصور  حاال  ندارد.  کار  به  بازگشت 
و  کند  زندگی  ایالم  مثل  شهری  در  اخراج شده 
احتمال پیدا کردِن کار برایش محدود باشد. کنار 

همه ی اینها، مشکالِت معیشتِی را هم قرار بدهید؛ 
تصور کنید یک شبه متوجه می شوید که از فردا 
دیگر قرار نیست همین حداقل حقوقی که کفاف 
هزینه های زندگی را نمی دهد، دریافت کنید. شاید 
»آرش تبرک«، کارگِر جواِن کارخانه ی چوار ایالم 

را باید در چنین موقعیتی دید.
بیش از ۹۰ درصِد کارگران به دلیِل قانونی بودِن 
یک  اخراج های  معرِض  در  موقت،  قراردادهای 
شبه قرار دارند و ممکن است فردا همین حداقل 
به  که  کارگرانی  باشند!  نداشته  هم  را  حقوق 

دلیِل موقت بودِن قراردادهایشان حتی نمی توانند 
ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق خود را مطالبه 

کنند.
منصوری  محمد  تبرک،  آرش  برای  که  اتفاقی 
از  دیگر  برخی  برای  افتاد  کریمی  علی محمد  و 
اوایل امسال سه کارگِر  افتاده است؛  نیز  کارگران 
 ۱۵ باالی  سابقه ی  با  پتروشیمی،  کارخانه ی  یک 
و  استاندار  به  نامه  ای  نوشتِن  دلیِل  به  کار،  سال 
کار  از  خود،  حقوق  افزایش  برای  درخواست 
به  که  بسیاری  نامه های  وجود  با  و  شدند  بیکار 
وزیر و وکیل و نماینده ی شهرشان نوشتند، هنوز 
می توان  جرأت  به  برگردند.  کار  به  نتوانسته اند 
گفت که کارگران زیادی چنین موقعیتی را تجربه 
کرده اند؛ کارگرانی که بعد از اخراِج یک شبه، به 

استیصال افتاده اند.
اینجاست که مدافعاِن سیاسِت تعدیل اقتصادی 
فریز  کار،  قراردادهای  موقت سازِی  موافقاِن  و 
حضورِ  حامیاِن  و  قیمتها،  آزادسازی  مزدی، 
پاسخ  سوال  این  به  باید  پیمانکاران  پرقدرِت 
جز  شده  اجرایی  امروز  به  تا  آنچه  که  بدهند 
دستاوردِ  چه  کارگران  برای  بیچارگی  و  ناامیدی 
دیگری داشته است؟ تولید افزایش یافته یا رشد 
بر  شدن  سوار  که  آن ها  شده؟!  حاصل  اقتصادی 
گرده ی کارگران را تنها راه پیشرفت می دانند، به 

کدام یک از اهداف خود رسیده اند؟
عامل  را  دستمزد  حداقلِی  افزایِش  که  کسانی 
تورم می دانند و معتقدند باید به سیاسِت انقباِض 
دستمزدها ادامه داد، بگویند برای کارگری که با سه 
شیفت کار باز هم نمی تواند از پِس حداقلی ترین 
دارند؟  برنامه ای  چه  بربیاید،  زندگی  هزینه های 
و  کار  تضعیف شده ی  قوانیِن  می گویند  که  آن ها 
تأمین اجتماعی به ضرر کارفرما و تولید است و 
در پِی اصالِح آن هستند بگویند برای کارگری که 
بعد از ۱۵سال کار اخراج می شود، و یا کارگری 
که بعد از ماه ها کار نمی تواند دستمزدِ خود را از 
کارفرما بگیرد چه برنامه ای دارند؟ مخالفاِن حذف 
پیمانکاران و سروسامان دادن به قراردادهای کار 
بیایند و بگویند نسخه شان برای کارگرانی امنیِت 
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صدور آنالین بارنامه ها 
به شرکت های دانش بنیان 

واگذار می شود
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
این  محور  داده  برنامه های  برخی  واگذاری  از 
سازمان از جمله صدور آنالین بارنامه و تجمیع 
دانش  شرکت های  به  بار  حمل  اپلیکیشن های 

بنیان خبر داد.
داریوش امانی درباره ارتباط سازمان راهداری 
دانش  شرکت های  با  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
بوده و  داده محور  این سازمان  اظهار کرد:  بنیان 
بر  این سازمان  تمام فرآیند های اجرای وظایف 
طراحی  و  تعریف  که  است  سامانه هایی  اساس 
تا سازمان  این وظایف می طلبد  لذا  شده است. 
خدمات  از  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
شرکت های دانش بنیان در راستای بهبود کسب 
و کار، اصالح فرآیند ها و همچنین در موضوع 

سیستم های نوین هوشمند بهره ببرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شرکت های  با  سازمان  این  همکاری  داد:  ادامه 
دانش بنیان از ۳ سال قبل برنامه ریزی شده بود، 
شد؛  آغاز  آن  عملیاتی  اقدام  سال  ابتدای  از  اما 
از  و  داریم  نامه  تفاهم  دانشگاه ها  اکثر  با  تقریبا 
خدمات شرکت های دانش بنیان و پارک های علم 

و فناوری وابسته به دانشگاه ها استفاده می کنیم.
امانی تصریح کرد: سازمان راهداری با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در زمینه 
تمام  دارد؛  فعالیت  دهنده ها  شتاب  با  همکاری 
حال  در  راهداری  سازمان  به  مربوط  داده های 
تجمیع هستند؛ همچنین موضوع صدور آنالین 

بارنامه را به این شرکت ها واگذار کرده ایم.
را  بار  سامانه های  همه  کرد:  خاطرنشان  وی 
تجمیع کرده ایم و می توانیم همه این سامانه ها 
را یک جا در اختیار رانندگان قرار دهیم؛ همواره 
رانندگان از ما مطالبه کرده اند تا بار به صورت 
عادالنه توزیع شود لذا اگر این زیرساخت های 
رانندگان  مطالبه  این  شود،  آماده  فناورانه 

کامیون ها محقق خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه 
چه زمانی اجرا می شود؟

به  مجلس  ورود  به  اشاره  با  موحد  مهدی 
اظهار  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  طرح  بررسی 
کرد: بسیاری از  از مواعید قانونی که در طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه آمده، تقریبا شش ماهه 
است؛ یعنی قانون تا شش ماه اجازه داده است 
که آیین نامه های اجرایی تصویب شود. اما یکی 
از مهم ترین موادی که مجلس حداکثر مدت را 
تا  مقدمات طرح توسط سایر  قائل شده است 
دستگاه ها آماده شود، ماده هشتم این طرح است 
که به ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی 
اشاره دارد. طبق این قانون حداکثر ۲۰ ماه پس از 
تاریخ الزم الجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل 
پایگاه های اطالعاتی موضوع ماده فرصت است. 
بنابراین ممکن است حداکثر ۲۰ ماه برای اجرای 
قانون فرصت نیاز باشد اما ممکن است زودتر از 

این موعد نیز اجرایی شود.
امالک  شامل  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  طرح 
تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان 
شماره گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت 
می شود که روز گذشته نمایندگان در مجلس وارد 
بررسی طرح ۲۷ ماده ای این نوع مالیات شدند و 

موادی از این طرح را تصویب کردند.

صادرات حوزه مس ۵ برابر 
می شود

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: به منظور 
 ۱۵ مس،  حوزه  در  ماندگی ها  عقب  جبران 
موجب  و  انجام  گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد 
می شود که صادرات در این حوزه از حدود ۱.۷ 
میلیارد کنونی به بیش از ۱۰ میلیارد دالر در پنج 

سال آینده افزایش یابد.
کاتد  تولید  افزود:  امین«  فاطمی  »سیدرضا 
است  تن  هزار  به۲۸۰  نزدیک  اکنون  هم  مس 
میلیون  باالی یک  به  را  میزان  این  داریم  بنا  که 
تن برسانیم.برای رسیدن به این هدف هم برنامه 
امسال  تابستان  از  تولید  تنی  افزایش ۷۵۰ هزار 
آغاز شده که ۱۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز 
برداری  بهره  به  به تدریج  تا سال ۱۴۰۶  و  دارد 
حوزه  ماندگی  عقب  عوامل  از  یکی  می رسد. 
با وجود ذخایر  اکتشاف است که  معدن، بحث 
بسیار زیاد در کشور، اما اکتشاف به اندازه کافی 
این  در  دیگر  افتادگی  عقب  است.  نشده  انجام 
حوزه درباره ماشین آالت است که با رشد تولید 
داخل و تجهیز معادن در حال جبران آن هستیم.
فاطمی امین افزود: ایران با دارا بودن یک درصد 
از جمعیت جهان، بیش از ۶ درصد ذخایر مس 
دنیا را داراست؛ یعنی ۶ برابر جمعیت خودمان 
مس داریم و با اکتشافاتی که تا حاال انجام شده 
رتبه پنجم در دنیا را کسب کرده ایم که با تداوم 

کار اکتشاف، این رتبه نیز بهبود خواهد یافت.
معدنی  مواد  جمله  از  مس  اینکه  بیان  با  وی 
بیشتر  آن  تقاضای  آینده  سال های  در  که  است 
محصول  تن  هر  تولید  برای  ادامه داد:  می شود، 
هزینه  دالر  هزار  سه  حدود  مس،  صنعت  در 
می شود، در حالیکه ارزش آن در بازار بیش از 
هشت هزار دالر است و این قیمت هم به دلیل 
افزایش تقاضا می تواند به بیش از ۱۰ هزار دالر 

افزایش یابد.

اقتصاد  در  مهم  آمارهای  از  یکی  نفت،  تولید 
جهانی است زیرا تاثیر مستقیمی بر تولید اقتصادی 
جهانی دارد. سال ۲۰۲۲ که حمله نظامی روسیه 
به اوکراین، باعث تغییر زنجیره تامین جهانی نفت 
اوپک  اعضای  سایر  و  سعودی  عربستان  و  شد 
به دلیل نگرانی از کاهش تقاضا، تولیدشان را با 
پرآشوبی  سال  دادند،  کاهش  باال،  قیمت  وجود 

برای طالی سیاه بود.
ذخایر نفتی جهان فراوان بوده اما ابدی نیستند. 
با رشد اقتصادهای هند و چین، تقاضای جهانی 
برای نفت طی چند دهه اخیر، پیوسته رو به رشد 
انرژی،  المللی  بین  آژانس  آمار  طبق  است.  بوده 
میلیون  به ۲.۳  برای نفت در سال ۱۹۷۱،  تقاضا 
پیش  سال  )آخرین   ۲۰۱۹ سال  تا  و  رسید  تن 
به ۴.۶  و  برابر شد  دو  پاندمی کووید(  از شیوع 
نفت،  جهانی  مصرف  نظر  از  رسید.  تن  میلیون 
هستند  رکوددار  چین  و  هند  آمریکا،  کشورهای 
و آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان می دهد 
به میزان ۱۹.۸  تنهایی در سال ۲۰۲۱،  به  آمریکا 
میلیون بشکه در روز نفت مصرف کرد که معادل 
۲۱ درصد از مصرف جهان بود. هند و چین در 
مجموع ۱۹.۵۵ میلیون بشکه در روز نفت مصرف 

کردند که تقریبا برابر آمریکا بود.
اداره اطالعات انرژی آمریکا بر این باور است 
دوام  دیگر  سال   ۳۸ تا  حداقل  نفت  ذخایر  که 
می آورند. طبق برآورد سال ۲۰۱۳ شرکت بریتیش 
 ۵۳ تنها  جهان  در  قطعی  نفت  ذخایر  پترولیوم، 
سال عمر دارند و به این ترتیب، کل نفت جهان 

تا سال ۲۰۷۰ تمام خواهد شد.
اگر  مانکی،  اینسایدر  گزارش  اساس  بر 
جدیدترین آمار ۱۷۵۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت 
تقسیم  جهانی  مصرف  بشکه  میلیون   ۹۷ بر  را 
می کنند.  عمر  دیگر  سال   ۵۰ نفت  ذخایر  کنیم، 
البته عوامل تاثیرگذار بر تولید جهانی نفت تغییر 
باعث  اوکراین،  به  روسیه  نظامی  حمله  و  کرده 
عرضه  افزایش  و  ونزوئال  علیه  تحریم ها  کاهش 

نفت از سوی ایران شده است.
جمهوری بولیواری ونزوئال یا ونزوئال، با وجود 
این که صاحب بزرگترین ذخایر قطعی نفت در 
جهان است اما در فهرست کشورهای تولیدکننده، 
در رتبه نسبتا پایینی قرار دارد. با این حال، حمله 

اوکراین و مختل شدن زنجیره  به  نظامی روسیه 
تامین عرضه، باعث شد آمریکا تحریم های نفتی 
علیه ونزوئال را تسهیل کرده و به شورون برای 
ازسرگیری تولید نفت در این کشور، مجوز دهد.

صنعت  در  پرنفوذ  بازیگر  سعودی  عربستان 
نفت عضو  تولیدکننده  بزرگترین  و  جهانی  نفت 
میزان  به   ،۲۰۲۲ سال  نوامبر  در  که  است  اوپک 
شرکت  کرد.  عرضه  نفت  بشکه  میلیون   ۱۰.۴۸
دولتی آرامکوی سعودی، بزرگترین شرکت نفتی 
جهان از نظر میزان درآمد است. عربستان سعودی 
امسال پس از تصمیم برای کاهش تولید با وجود 
این که قیمت ها پس از حمله روسیه به اوکراین 
افزایش پیدا کرده بودند، هدف انتقاد قرار گرفت.
آمریکا  سنگین  تحریم های  هدف  ایران  نفت 
دارد.  مشتری  همچنان  حال،  این  با  دارد.  قرار 
رتبه  در  درآمد،  نظر  از  ایران  نفت  ملی  شرکت 
اما  داشته  قرار  بزرگ جهان  نفتی  دومین شرکت 
برآورد آمار اخیر این شرکت دشوار بوده است. 

چین، بزرگترین مشتری نفتی ایران است.
کانادا، کشور آمریکای شمالی با تولید ناخالص 
است.  دالر  تریلیون   ۲.۲۴ ارزش  به  داخلی 
عمده ذخایر نفت این کشور، در ماسه های نفتی 
آتاباسکا واقع شده و شرکت منابع طبیعی کانادا 
کشور  این  نفتی  شرکت  بزرگترین   )CNRL(
است. کانادا چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در 
سال ۲۰۲۱ بود و ۵.۵۴ میلیون بشکه در روز نفت 
تولید کرد. مصرف نفت این کشور کمتر بوده و 
به ۲.۲۶ میلیون بشکه در روز می رسد که کانادا 

را به صادرکننده بزرگ نفت تبدیل کرده است. 
و  است  اوپک  از کشورهای عضو  یکی  عراق 
صادرات نفت، بزرگترین سهم را در اقتصاد این 
کشور دارد. برآورد شده که در سال ۲۰۲۱، بیش 
از  عراق  خارجی  ارزی  درآمد  از  درصد   ۹۰ از 
تولید  با  عراق  آمد.  دست  به  خام  نفت  فروش 
در   ،۲۰۲۲ سال  نوامبر  در  بشکه  میلیون   ۴.۴۵
رتبه دومین تولیدکننده بزرگ اوپک قرار گرفت. 
بازیگران بزرگ در صنعت نفت آمریکا، پتروچاینا 
و بریتیش پترولیوم هستند. عراق امسال از رشد 
قابل توجه تولید برخوردار شده اما نگرانی هایی 
سال  در  کشور  این  تولید  کاهش  احتمال  درباره 

۲۰۲۳ وجود دارد.

ایران در میان پنج کشور صاحب بزرگترین ذخایر نفت 
در سال ۲۰۲۳

ارزی،  بحران  بر  غلبه  هدف  با  سیزدهم  دولت 
از  پیش   . داد  تغییر  را  مرکزی  بانک  کل  رییس 
این نیز معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد اما با 
این حال حتی تغییر معاونت ارزی هنوز نتوانست 

آرامشی در بازار ارز فراهم آورد.
فرزین،  محمدرضا  حاال  حیدری-  مهرنوش 
رییس کل جدید بانک مرکزی وعده داده است که 
از این پس قرار است ارز نیمایی با قیمت ۲۸ هزار 
و ۵۰۰ تومان برای واردات تامین گردد. البته اعالم 
نرخ ثابت ماهیت سامانه نیما را زیر سئوال خواهد 
برد. افکار عمومی حاال می پرسند آیا بحران ارزی 
فروکش خواهد کرد و دالر از قله تاریخی کانال 

چهل هزار تومان پایین تر خواهد آمد؟
علمی  هیات  عضو  و  اقتصاددان  قنبری،  علی 
دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه تا زمانی 
تغییر  نشود،  ارز شناسایی  نرخ  افزایش  که دالیل 
حتی در سطح مدیران کافی نیست، گفت: هر چند 
سرعت  دالر  قیمت  افزایش  روند  است  ماه  دو 
گرفته اما در شانزده ماه گذشته ما با نوسان شدید 

نرخ ارز روبرو بوده ایم.
وی گفت: شناخت ریشه ها می تواند راه حل ها 
ارز  نرخ  شدید  نوسان  بگذارد.  ما  پای  پیش  را 
برجام،  مذاکرات  تعلیق  تحریم ها،  تاثیر  از  ناشی 
ناآرامی های داخلی و قطع ارتباط ایران با بسیاری 

از کشورهای دنیا است.
به  اقتصادی  از مسایل  قنبری تصریح کرد: غیر 
ویژه در بحث عرضه و تقاضا شاهد کمبود عرضه 
در مقابل تقاضای بیشتر هستیم و همچنین مسایل 
سیاسی در عرصه بین المللی نیز بر روند افزایش 
نرخ ارز تاثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر در 
شرایط فعلی ما برای دریافت درآمدهای ارزی با 
محدودیت محسوس مواجه بودیم و هستیم . همه 

فراوان شده و  بروز مشکالت  این موارد موجب 
ارز  نرخ  افزایش  در  باید  را  مشکالت  این  نمود 
دید. کسانی که می گفتند ریشه مشکالت داخلی 

است حاال اهمیت برجام را دریافته اند.
در  دولت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  قنبری 
ماه های گذشته مدعی بود که توانسته درآمدهای 
ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی را افزایش 
دهد؛ چرا با وجود این مساله بازار ارز دستخوش 
درآمدهای  افزایش  تاثیر  و  شده  شدید  نوسانات 
ارزی قابل مشاهده نیست؛گفت: درآمدهای نفتی 
به صورت دالری به ندرت به دست می آید و به 
دلیل تحریم هایی که وجود دارد، برخی درآمدهای 

ارزی به صورت نقدی به دست ما نمی رسد.
برخورد با مسائل اقتصادی علمی نیست

از  نیز  دولت  متاسفانه  داد:  ادامه  قنبری 
هزینه های  است.  غافل  اقتصادی  واقعیت های 
یافته  افزایش  سرسام آوری  شکل  به  زندگی 
و  انداخته  تعویق  به  را  توسعه  روند  دولت  اما 
موضوعات واضح را نادیده می گیرد. انتخاب آمار 
و مانور بر اعداد و ارقامی که مفهومی برای مردم 
ندارد، مشکالت را حل نمیکند و مشکل اساسی 
این است که دولت اصال نمی پذیرد که مشکالت 
اقتصادی وجود دارد و مدام با تکیه بر برخی اعداد 

عملکرد خود را توجیه می کند .
این اقتصاددان درباره اظهارات سخنگوی دولت 
را  آن  ارز  نرخ  بر  فشار  با  دشمن  اینکه  بر  مبنی 
افزایش  نیز  خودرو  و  طال  قیمت  تا  داد  افزایش 
مشکالت  خودمان  برای  خودمان  گفت:  یابد؛ 
و  دادن  شعار  با  بعد  می کنیم  ایجاد  اساسی 
حرف های کلی می خواهیم وضعیت را توجیه کنیم 
. متاسفانه دولت اصال متوجه نیست که در شرایط 
فعلی نیاز به حضور تیمی قوی ، کارآمد و شایسته 

داریم. فقط به فکر جناح بندی هستند و هنوز از 
حال و هوای انتخابات خارج نشده اند و این خطر 

بزرگی پیش روی کشور است.
وی گفت: مگر نمی گفتید همه چیز به مدیریت 
بدهید چگونه  . حاال جواب  باز می گردد  داخلی 
مدیریت کردید که در این شانزده ماه درآمد سرانه 
ارزش  رفته،  باال  تورم  آمده،  پایین  حقیقی کشور 
پول ملی به حداقل ممکن رسیده است؟ به اعتقاد 
کنیم و  را اصالح  باید خود، شیوه مدیریت  بنده 

دولت نیز باید خود را اصالح کند .
برخی  اظهارات  درباره  دانشگاه  استاد  این 
کارشناسان اقتصادی مبنی بر نقش دولت در ایجاد 
نوسان در نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه 
مسایل  حل  برای  متاسفانه  دولت  داد:  توضیح 
نمی تواند  نمی دهد و  ارایه  راهکار درست  کشور 
مسایل را به صورت واقعی تحلیل کند؛ برای مثال 
رییس جمهور قبل از انتخابات قول داده بود تورم 
را به نصف و سپس تک رقمی کند اما همچنان 
غذایی  سبد  و  هستیم  تورم  نرخ  افزایش  شاهد 
چنین  تاکنون  دوم  جهانی  جنگ  زمان  از  کشور 

افزایشی را تجربه نکرده بود .
در  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  قنبری 
از  برجامی  مذاکرات  اگر  حالت  خوشبینانه ترین 
انتظار  می توان  آیا  برسد  نتیجه  به  و  گرفته  سر 
از  کمتر  و  تومان  هزار   ۳۰ کانال  به  دالر  داشت 
آن بازگردد، اظهار کرد: نکته همین جاست . تغییر 
فایده ای  سیاست ها  تغییر  زمان  تا  مدیران  همه 
سرانجام  به  را  برجام  بحث  بتوانیم  اگر  ندارد. 
محدودیت های  و  تحریم ها  موضوع  و  برسانیم 
دنیا  مهم  کشورهای  با  را  بین المللی  و  اقتصادی 
حل کنیم، قطعا آرامش و ثبات اقتصادی در کشور 

حاصل می شود.

ارزش پول ملی در پایین ترین سطح تاریخی
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