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ادامه از صفحه اول

مجلس شورای اسالمی «ملی»؟(۱)
این، رجال سیاســی اند که در مواجهه و تعامل با یکدیگر فشار این 
بار را تســهیم می کنند. رجال سیاسی برای کشــورها بسیار ارزشمند 
هســتند و برخالف تصور اشــتباهی که این ســال ها پدید آمده است 
ضرورتا به معنای «آدم های فاسد» و فرصت طلب نیستند. کارکرد یک 
رجل سیاسی کارکردی بســیار ضروری و شرافتمندانه است؛ البته که 
در ایــن میان ملت می تواند به تدریج «رجال» را از «رجاله ها» تفکیک 
کند. فشــارهای سیاســی و از جملــه نحوه به کارگیری ابــزار نظارت 
اســتصوابی، مجلس را از وجود رجال سیاســی تهی می کند و سبب 
می شود همواره فشارها به رأس و بطن رژیم سیاسی منتقل شود. این، 
یک خطر برای امنیت ملی و نظام سیاســی است، چراکه رأس و بطن 
نمی توانند همه این بار را به دوش بکشند و در نهایت نهادهای واسِط 
«دفتری» جایگزین رجال سیاسی می شوند. «دفتر» و «دستگاه اداری» 
(administration) هیچ گاه نمی تواند جای رجال سیاسی را بگیرد؛ این 
دستگاه ها کارکردی ذاتا اداری دارند و کژکارکردی آنها و تبدیل آنها به 

نهادی جایگزین برای رجال سیاسی خسران می آفریند.
۶- رقابت نهادی و سیاســی با مجلس ســبب می شود با پدیده 
«آرتروز نهادی» روبه رو شــویم. «آرتروز نهادی» آنگاه اســت که یک 
نهــاد پوک شــود؛ همچون پوکی اســتخوان؛ شــکننده و نحیف که 
دیگر توان حمل بار «پیکار اجتماعــی» را ندارد. نهاد مجلس جایی 
اســت که بار پیکار قدرت سیاســی- اجتماعی را به دوش می کشد و 
سبب می شــود که این «بار»، نظام سیاسی را تخریب نکند. مردم در 
زندگی روزمره خود درگیر معامالت گوناگون اقتصادی-اجتماعی اند. 
می توان از این معامالت تحت عنوان مبارزه و پیکار سیاســی نام برد. 
مجالس کشــورها، مبارزه ای را کــه در درون همه اجتماعات وجود 
دارد، به درون نظام سیاســی می کشــانند و از طریق مجلس آنها را 
حل وفصل می کننــد و نمی گذارند که مبــارزه قدرتی که میان مردم 
وجود دارد شکلی غیررسمی و مخرب به خود بگیرد. بخش مهمی 
از این مبارزات ربطی به ایدئولوژی های ســنتی و مقدس ندارد بلکه 
حاصل معامــالت عرفی مردم اســت؛ بنابراین ضرورتــی ندارد که 
همه این معامالت و منازعات عرفی را با افزودن عنوانی اســالمی به 
مجلس به ســاحتی از اندیشه اسالمی بکشاند. افزودن واژه اسالمی 
به نام مجلس در دهه ۶۰ همین را بنا نهاد. در یک کالم، باید مراقبت 
کرد که مجلس به بی کارترین و بی مســئولیت ترین نهاد کشور تبدیل 
نشود که مفسده های فراوانی در پی دارد. در بخش بعدی ان شاءاهللا 

این بحث را پی خواهم گرفت.

سیاست بی وفاست
حتی برای رئیسی؟

شــرایط اقتصادی کشــور هم مثل آن وقت ها گل و بلبل نیســت. 
سرمایه اجتماعی رئیسی هم به اندازه احمدی نژاد، سنگین نیست؛ اما ما 
اصولگراها همان اصولگراهای سابقیم. با یک کشمش گرمی مان می کند 
و با یک غوره ســردی مان.  اگر رئیسی، کمی و فقط کمی راهش جوری 
کج شود که خوشــمان نیاید، طومارش را می پیچیم، روزگارش را سیاه 
می کنیم و چنان می زنیمش که نتواند بلند شــود. من اما واقعا دوست 
ندارم چنین شــود. همین چندین و چند سالی که این راه خطا را رفته  و 
این رفتار خبط را کرده ایم، بس است. رئیسی را نه فقط به  خاطر خودش 
بلکه شــخصیت حقوقی اش را هم به  خاطر ایــران و ایرانی باید حفظ 
کنیم. این حفظ کردن، راهش مجیز گفتن نیست که سال ها ست رؤسای 
دولت های پیشین را گفته ایم و بعدش به ناسزایشان کشیده ایم. راه حفظ 
رئیسی، انتقاد از اوست. حتی تند و بی رحمانه، اما دلسوزانه. آنهایی که 
در پوشش مدافع و موافق، قربان صدقه می روند و از صبح تا شب «قل 
هو اهللا و ان یکاد» از زبان شان می ریزد با کمترین نامالیمتی، ناگهان کما 
فی الســابق احساس تکلیف شــرعی می کنند که او را بکوبند. و دست 
آخر اینکه ناقدان دولت سیزدهم (به عنوان فرصت هایی که می توانند 
جلوی تکرار تاریخ بایســتند) را هیچ کس جز رئیسی نمی تواند گرد هم 
آورد. هرچند که خاله خرس های دوست نما اجازه چنین فرصتی را به او 
نخواهند داد و تأسف آورتر اینکه نه این یادداشت -و نه بسیاری نوشته ها 

مانند این- هرگز به سمع و نظر رئیس جمهور نمی رسد.

دولت و دانش مبارزه با فساد
 در این رابطه کافی اســت بــه این واقعیت توجــه کنیم که همه 
کشورهایی که باالترین رتبه را در مبارزه با فساد کسب کرده اند، همواره 
مشوق حضور مردم و رسانه ها در میدان مبارزه با فساد بوده اند و محال 
است کشوری با محدودکردن امکان دسترسی شهروندان به اطالعات 
موفق به کاهش میزان فساد شــود. بدین  ترتیب باید گفت دولتمردان 
اگر عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم کرده اند، باید با جدیت تمام از 
هرگونه اعمال محدودیت بر رسانه ها جلوگیری کنند و حمایت جامع و 
کامل خود را از خبرنگاران و فعاالن میدان مبارزه با فساد و به اصطالح 

سوت زنان اعالم کنند.
۴- در اولیــن قدم های این مبارزه بزرگ باید با خطاها و لغزش های 
کوچک و بزرگ مسئوالن و صاحب منصبان هم در بدنه دولت و هم سایر 
نهادهای حکومتی برخورد شود. همان گونه که به اصطالح با دستمال 
کثیف نمی توان پنجره های منزل را تمیز و شفاف کرد، با سازمانی آلوده 
و گرفتار فســاد هم نمی توان مدعی مبارزه با فساد شد.  با عنایت به این 
موارد پیشنهاد می شود در اولین قدم ریاست محترم جمهوری با دعوت 
از فعاالن میدان مبارزه با فساد مستقل از گرایشات سیاسی از مشورت و 

همفکری آنان برای تدوین نقشه  راه مبارزه با فساد بهره گیرند.

مرزبانی: قاچاق آرد در حد ۲ کیسه در روز است
ادعای قاچاق سه میلیون تن گندم در حالی مطرح شده که انتخاب 
به نقل از احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی انتظامی ایران، نوشته 
است که کشفیات روزانه در مرزها نشان می دهد از ابتدای سال جاری 
تا نیمه اردیبهشــت (هم زمان با افزایش قیمت جهانی گندم)، روزانه 
حدود ۱۰۶ کیلوگرم آرد قاچاق شــده کــه این یعنی قاچاق روزانه آرد 
از ایران فقط حدود دو کیسه ۵۰ کیلوگرمی است! رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی آردسازان ایران نیز قاچاق سه میلیون تنی را آمارسازی 
توصیف و این طور استدالل کرده: «ظرفیت هر کامیون برای جابه جایی 
آرد ۱۰ تن می شود. پس این میزان آرد باید با ۳۰۰ هزار کامیون قاچاق 
شده باشــد؛ یعنی روزانه باید هزار کامیون آرد از مرزها خارج شوند و 
هیچ کــس هم جلوی این میزان قاچاق را نگیرد! ضمن اینکه مصرف 
آرد صنف و صنعت و مصرف آرد خبازی ها در کشور مشخص است؛ 
برای مثال ۴۰۰ کیلوگرم آرد سهمیه یك واحد نانوایی است و این سؤال 
مطرح می شــود که این میزان آرد قاچاق از کجا تأمین شده است؟». 
با این حســاب بد نیست که سری به آمارهای شرکت بازرگانی دولتی 

بزنیم تا کمی دقیق تر به موضوع قاچاق آرد بپردازیم.
۳ میلیون تن قاچاق کجاست؟

براســاس آمار شرکت بازرگانی دولتی، این شــرکت در سال ۱۴۰۰ 
جمعا ۱۱میلیون و ۸۰۹ هزار تن گندم فروخته اســت که از این مقدار 
۷٫۴ میلیون تن برای آرد نانوایی هــای یارانه ای، ۲٫۸ میلیون تن برای 

آرد نانوایی های آزادپز و ۱٫۴ میلیون تن برای آرد صنعتی بوده است.
با فرض اینکه طبق اعالم مرکز آمار ایران هر ایرانی روزانه ۳۵۰ گرم 
نان مصرف می کند، اگر وزن نان را معادل وزن گندم بگیریم (با فرض 
اینکــه در تبدیل گندم به آرد ۲۰ درصد وزن از بین برود و در تبدیل آرد 
بــه نان این ۲۰ درصد وزن با رطوبت برگردد) بنابراین ۳۵۰ گرم نان در 
روز برای ۳۶۵ روز سال و برای جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران تقریبا 

به ۱۰میلیون و ۸۵۸ هزار تن گندم نیاز دارد.

براساس آمار شرکت بازرگانی دولتی مجموع آرد فروخته شده در 
سال ۱۴۰۰ برای دو بخش یارانه ای و آزادپز نیز چیزی در همین حدود 

یعنی ۱۰ میلیون و ۳۷۶ هزار تن است.
بنابراین باید پرسید این سه میلیون تن قاچاق کجای این آمار است؟
حاال در شــرایطی ادعای عجیب سه میلیون تن قاچاق آرد مطرح 
می شــود که این رقم تقریبا معادل یک سوم آرد مصرفی کشور است 
و با این حســاب باید پرســید که با قاچاق این حجم آرد، نان یک سوم 

جمعیت کشور تأمین نشده است؟!
مصرف گندم افزایش معنادار نداشته است

ضمن اینکه طبق آمار شــرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ۹۶، 
۱۱میلیون و ۲۱۰ هزار تن گندم توســط این شرکت به همان سه بخش 
نانوایی های یارانه ای، آزادپز و صنف و صنعت فروخته شده است. آن 
زمان قیمت ارز چیزی حدود سه هزارو ۸۰۰ تومان و بهای جهانی هر 
تن گندم ۲۲۰ دالر بوده اســت. با این حساب نرخ جهانی هر کیلوگرم 
گندم حدود ۲۲ ســنت بوده که با نرخ ارز سه هزارو ۸۰۰ تومانی سال 
۹۶، بهای هرکیلوگرم گندم حدود ۸۳۶ تومان تمام می شــد و قیمت 
آرد یارانــه ای کیلویی ۹۰۰ تومان بود؛ بنابراین قیمت آرد یارانه ای بازار 
ایران تقریبا معادل نرخ جهانی بود و توجیه اقتصادی برای قاچاق آرد 
وجود نداشت. ضمن اینکه خبری از رانت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 
هم نبوده است؛ بنابراین به نظر می رسد مصرف ۱۱٫۲ میلیون تنی برای 

جمعیت ۸۱ میلیون نفری سال ۹۶ واقعی بوده است.
در سال ۱۴۰۰ با افزایش حدود چهار میلیون نفری جمعیت کشور 
مصرف گندم کشــور به ۱۱٫۸میلیون  تن رسیده است؛ بنابراین مصرف 
گندم به طور معناداری جهش نداشته است که بشود آن را به قاچاق 
گندم و آرد نسبت داد. همچنین مروری بر آمار شرکت بازرگانی دولتی 
نشان می دهد که میزان فروش گندم نانوایی های یارانه ای در سال های 
۹۶، ۹۷ و ۹۸ با کمی اختالف حدود ۷٫۲، در سال ۹۹ حدود ۷٫۳ و در 
ســال ۱۴۰۰ حدود ۷٫۴ میلیون تن بوده است؛ اما معاون برنامه ریزی و 

اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم مدعی شده است که 
فقط در یک سال اخیر ۲۰۰ درصد افزایش قاچاق داشته ایم!

مصرف باالی نان در استان های محروم
اما میزان مصرف آرد و نان در استان های مرزی ایران چقدر است؟

براساس آمار موجود شرکت بازرگانی دولتی شش استان باالترین 
میزان ســرانه مصرف آرد یارانه ای نوع یــک (یعنی آرد مورد مصرف 
خبازی هــای دولتی) را دارند. این اســتان ها به ترتیب ایالم با ســرانه 
مصرف ۹٫۳ کیلوگرم برای هر نفر در سال ۱۴۰۰، اردبیل با ۸٫۳ کیلوگرم، 
لرستان با ۸٫۵ کیلوگرم، سیستان و بلوچستان با ۸٫۱ کیلوگرم، کرمانشاه 

و خراسان شمالی با ۷٫۸ کیلوگرم هستند.
در بین این اســتان ها چند استان مرزی دیده می شود اما آیا سرانه 

مصرف آرد و نان در استان های مرزی غیرعادی است؟
این میزان ســرانه مصرف آرد یارانه ای در اســتان های گفته شــده 
نه تنها تفاوت معناداری با کالن شــهرهایی مانند تهران ندارند که باید 
گفت همه استان هایی که باالترین مصرف آرد و نان یارانه ای را دارند، 
یک وجه مشترک دارند و آن اینکه این استان ها جزء استان های محروم 
با بیشــترین نرخ های بی کاری به شــمار می آیند؛ بنابراین دور از تصور 
نیست که شهروندان این اســتان ها مجبور شده اند برای تأمین کالری 

مورد نیاز بدن خود، نان را جایگزین سایر اقالم غذایی گران قیمت کنند. 
براســاس گزارش مرکز آمار ایران متوســط نرخ بی کاری در کشور ۱۱ 
است، اما نرخ بی کاری در کرمانشاه ۱۷٫۶، در لرستان ۱۳٫۳، در اردبیل 
۱۲٫۸ و در سیستان و بلوچستان و ایالم ۱۱.۶ است و به عبارتی تمامی 

این استان ها نرخ بی کاری باالتری نسبت به میانگین کشوری دارند.
همچنین براساس آخرین گزارش وزارت رفاه با عنوان «پایش فقر 
در سال ۱۳۹۹» که انتهای تابستان گذشته منتشر شد، هر شش استان 
جزء فقیرترین استان های کشور رده بندی شده اند. با این حساب به نظر 
می رسد فقر شــدید در این استان ها موجب شــده مردم برای جبران 
کالری مورد نیاز خود کاالهایی مثل کربوهیدرات و قند را جایگزین مواد 

پروتئینی کنند.
البته مصرف باالی نان در ایران عمومیت دارد و در حالی که سرانه 
مصرف اقالمی مانند گوشت قرمز، آبزیان و لبنیات در ایران بسیار کمتر 
از میانگین سرانه مردم جهان است، مصرف نان در ایران از بسیاری از 

کشورهای جهان سبقت گرفته است.
طبق گزارش فائو مردم ایران به ازای هر نفر ساالنه ۱٦۷,٦ کیلوگرم 
گندم مصرف می کنند. در مقابل ســرانه جهانــی مصرف گندم ٦۷.۱ 

کیلوگرم و در کشور های توسعه یافته ٦۰ کیلوگرم درج شده است.

بازخوانی دوباره گزارش آماری یک تضاد

آرد و قصه قاچاق!
مهفام ســلیمان  بیگی: قاچاق سه میلیون تن آرد مســئله این روزهای دولتی است که در حال جراحی اقتصاد است. 
این موضوع یعنی اینکه روزانه صفی متشکل از هزار کامیون آرد از مرزهای ایران قاچاق می شود اما پنهان کردن این 
صف از چشــم مرزبانان ایران و کشورهای همسایه چگونه اتفاق افتاده اســت؟! آن هم در حالی که در مرز ایران و 
ترکیه دیوار   کشیده شده و پاکستان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گندم دنیاست و البته کشورهای شمال ایران و در 
حوزه قفقاز هم از بزرگ ترین تولیدکنندگان گندم به شمار می آیند.به جز این همین چند وقت پیش طالبان اعالم کرد 
که نیازی به گندم ایران ندارد و برای تأمین گندم افغانســتان قراردادهایی با قزاقســتان، ازبکستان و ترکمنستان در 
حال امضاست.گذشته از این آمار فروش گندم یارانه ای تغییر محسوسی نداشته و متناسب با مصرف نان مردم ایران 

است و مشخص نیست عدد سه میلیون تن محموله قاچاق از کجا آمده است؟

صنف و صنعت
2087
2067
742
939

1433

جمع
11210
11501
10673
11093
11809

یارانه اى
7205
7256
7277
7397
7494

سال
1396
1397
1398
1399
1400

آزادپز
1918
2178
2654
2757
2882

مقدار فروش گندم بازرگانى دولتى ایران (هزارتن)
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«با شــروع واردات و حذف قرعه کشی خودروسازان، قیمت و کیفیت خودرو آرام آرام 
عقالنی می شــود!»؛ این جمله را منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 

به صداوسیما گفته است.
به گزارش «شــرق» این روزها دولت از آزادسازی واردات خودرو و حذف قرعه کشی 
خودروســازان خبــر می دهــد؛ تصمیماتی که هنوز جزئیات آن مشــخص نیســت و به 

گمانه زنی های زیادی در فضای مجازی دامن زده است.
منوچهر منطقی درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو توضیح داده است: از اواخر 
ســال ۹۷ سران قوا یک مصوبه ای ابالغ کردند که به علت محدودیت  های ارزی، واردات 
خودرو را به مدت سه سال ممنوع کردند و این مدت سه سال تا آخر اردیبهشت ماه تمام 
می شــود و از طرفی محدودیت ارزی دیگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتیم و 
تا ســال قبل تا ۴۰ درصد افزایش صادرات داشــتیم؛ بنابراین محدودیت ارزی هم از بین 

رفته است.
درباره حذف قرعه کشــی خودروســازان هم بــا وجود آنکه رضــا فاطمی امین، وزیر 
صنعت گفته بود پیش شــرط اجرائی شــدن آن جهــش تولید خودرو اســت اما دولت 
می گوید امســال آن را اجرائی می کند و همین دو مصوبه موجب کاهش قیمت و رشــد 
کیفیت خودرو می شود.  البته وعده ارزانی خودرو از سمت کابینه رئیسی تا امروز فقط در 

حد سخنرانی های تلویزیونی و توییت مانده است.
پیش از منطقی در آبان ســال گذشــته رضــا فاطمی امین، وزیر صنعــت در توییتی 
نوشــت قیمت خودرو تا اســفند سال ۱۴۰۰ ارزان می شود و در ســال ۱۴۰۱ تولید خودرو 
به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دســتگاه می رسد و به عبارتی تولید خودرو تقریبا دوبرابر ارقام 

فعلی می شود!
زمانی که فاطمی امین این توییت را نوشت، قیمت پراید ۱۱۱ حدود ۱۶۸ میلیون تومان 
بود و در پایان سال گذشته به ۱۸۵ میلیون تومان رسیده بود. بهای این خودرو امسال هم 
وارد کانال قیمت جدید شد و دیروز در بازار تهران با نرخ ۲۰۸ میلیون تومان معامله شد.
ایــن در حالی اســت که پراید درســت یک ســال پیــش و در اردیبهشــت ۱۴۰۰ که 
گفت وگوهای احیای برجام شــروع شــد، فقط حدود ۱۲۵ میلیون تومان قیمت داشت و 
حتی انتظار برای احیای برجام نتوانست روند رو به صعود قیمت خودرو در بازار ایران را 
متوقف کند و امروز پس از گذشــت حدود یک سال از شروع گفت وگوهای احیای برجام 

قیمت پراید ۱۱۱ بیشتر از ۸۰ میلیون تومان رشد کرده است.
با این حال دولت وعده داده که با واردات خودرو و حذف قرعه کشی کیفیت و قیمت 
خــودرو را اصالح می کند اما حتی ماجرای واردات خودرو هم شــفاف نیســت. برخی 
می گویند که واردات خودرو با ارزهای بلوکه یا تهاتر کاال به کاال انجام می شــود و برخی 
دیگر به واردات خودرو در ازای ارز حاصل از صادرات خودرو اشــاره می کنند و می گویند 
اگر این اتفاق رخ دهد، بازار خودروهای وارداتی هم به انحصار خودروسازان درمی آید.

فربــد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو در این زمینه به «شــرق» می گویــد تا آیین نامه 
مکتوب واردات خودرو صادر نشــود، مشخص نیست که قرار است دقیقا واردات خودرو 
با چه کیفیتی انجام شــود و آیا اصوال شرایط آن قدر دشــوار می شود که واردات خودرو 

عمال انجام نشود؟
او توضیــح می دهد: درحال حاضر برخی می گویند درآمد صادراتی خودرو باید صرف 
توسعه زیرساخت های صنعت خودرو شود و نباید با آن واردات انجام شود و این دست 
اظهارنظرها نشــان می دهد که اختالفات زیادی سر شرایط واردات خودرو وجود دارد و 

هرچه شروط زیادتر شود، واردات دشوارتر و فساد بیشتر می شود.

درباره حذف قرعه کشی خودروسازان هم اما و اگرها بسیار است. بازار خودروی ایران 
ساالنه به حدود یک میلیون و صد تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد که این ارقام 
را با توجه به تقاضای انباشــته خودروهایی تخمین می زنند که فرسوده هستند و نیاز به 
نوســازی دارند اما تولید خودروهای تجاری شــده از ســال ۹۷ تا سال گذشته بین ۷۰۰ تا 
۸۰۰ هزار دســتگاه در نوســان بوده و عرضه کمتر از تقاضای بازار بوده است. به جزاین 
خودروســازان زیان ده برای به تأخیر انداختن ورشکســتگی خود و تأمین نقدینگی مورد 
نیازشان، شــروع به پیش فروش خودرو کرده و درواقع پول مصرف کنندگان را پیش خور 
کرده اند. از آن ســمت آنها برای تحویل خودروهای معوق ناچار هستند بخش زیادی از 
تولید ســاالنه را به تحویل خودروهای معوق سال های گذشته اختصاص دهند و همین 

موضوع میزان عرضه خــودرو به بازار را کم و کمتر می کند و قیمت ها را باال می برد. در 
نتیجه برای عرضه کمتر از تقاضای بازار قرعه کشی انجام می شود. حاال مشخص نیست 
وزیر صنعت با چه پشــتوانه ای وعده داده اســت که تولید خودرو امسال حدود دوبرابر 

شود و قرعه کشی حذف می شود؟
زاوه، کارشــناس صنعت خودرو می گوید مشــکالت خودروسازان ریشــه دارتر از این 
حرف هاســت و وعده ارزان شدن خودرو عملی نمی شــود؛ چنانکه تا امروز این وعده ها 

عملی نشده است.
به گفته او این دست وعده ها فقط اعتماد مردم به دولت را مخدوش می کند و جنبه 

کارشناسی ندارد.

دولت مدعی است با آزادسازی واردات و حذف 
قرعه کشی قیمت ها نزولی می شود

قیمت خودرو سقوط 
می کند؟

125
134

137
147

153
154

168
171

188
186

185
193

208

0

50

100

150

200

250

میلیون تومان/ نمودار قیمت پراید در یکسال گذشته


