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هزینه سالمت خانوارهای ایرانی 
۵۵ درصد بیشتر از استاندارد 

جهانی است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: پروژه صاروج آغازی در اجرای پروژه های 
بزرگ در کرمان خواهد بود و طرح های بلند مدت 
انداز بیش از ۵۰ سال تدوین و اجرا می  با چشم 

شود.
“محمدرضا پورابراهیمی” بعد از ظهر ۲۲ آبان ماه 
شرق  جنوب  هوشمند  پارکینگ  افتتاح  آیین  در 
پیچیده  های  پروژه  از  یکی  صاروج  گفت:  کشور 
نبود،  استان  دادگستری  رییس  حمایت  اگر  و  بود 

این پروژه به نتیجه نمی رسید.
وی بیان کرد: هر یک دالر از منابع خارجی جذب 
را جذب  گذاران خارجی  توانیم سرمایه  شود، می 

کنیم و این آغاز حرکت های ما در کرمان است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه 
همان  سلیمانی  سردار  از  شهادت  از  پس  کرمان 
کرمان قدیمی نیست، تصریح کرد: کرمان پایتخت 

تقویت  را  زیرساخت شهری  باید  و  است  مقاومت 
کنیم.

وی با اشاره به اینکه شهر کرمان حتما آینده ای 
درخشان خواهد داشت، اظهار کرد: کرمان در ابعاد 
شهری  عمران  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی، 

پیشرفت چشم گیری خواهد داشت.
پروژه  اجرای  در  آغازی  این  گفت:  پورابراهیمی 
های بزرگ در کرمان خواهد بود و طرح های بلند 
مدت با چشم انداز بیش از ۵۰ سال تدوین و اجرا 

شود.
“یداله موحد” رییس کل دادگستری استان کرمان 
پروژه  از  بخشی  امروز  گفت:  آیین  این  در  نیز 

صاروج به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: گودال خشت مال ها به یک معضل 
جدی شهر کرمان تبدیل و یکی از مراکز پر مفسده 

شهر بود.

رییس کل دادگستری از علت مداخله دادگستری 
گفت:  و  آورد  میان  به  سخن  پروژه  اجرای  در 
تملک اراضی برخالف قوانین بود که با مذاکرات 

مشکالت را رفع کردیم.
مشکالت  از  دیگر  یکی  را  ها  پالک  تجمیع  وی 

دانست و بیان کرد: باید همه برای آبادانی و توسعه 
و  عمومی  منافع  که  آنجا  و  کنند  همت  کرمان 
دستگاه  کند،  می  تامین  را  کرمان  استان  توسعه 

قضا همکاری الزم را خواهد داشت.

به  محدود  کردن  کار  که  می کنیم  زندگی  عصری  در 
مردان نیست و زنان نیز دوش به دوش مردان برای حل 
مسائل اقتصادی مشغول فعالیت و اشتغال در بازار کار 
هستند و حاال بیست و سه ماه است که با همه گیری 
ویروس کرونا دنیای کار وجهه جدیدی را به خود گرفته 
است؛ پس از شیوع کووید ۱۹ یکی از تغییراتی که در 
کارکنان  دورکاری  داد،  رخ  ما  کشور  اجتماعی  ساختار 
نهادها و ادارات بود؛ امری که اگرچه با فراز و فرودهای 
زیادی همراه بود و در بسیاری از نهادها زیرساخت های 
آن فراهم نبود اما رفته رفته پذیرش آن امری آسان شد 

و اشتغال افراد را تغییر داد.
مصوب  خانه  در  کار  همان  یا  دورکاری  نامه  آئین 
تیر  الکترونیک در ۷  اجتماعی و دولت  امور  کمیسیون 
قانون  استناد اصل یکصد و سی و هشتم  به  ۱۳۹۸ و 
کاهش  و  بهره وری  افزایش  با هدف  که  است  اساسی 
تردد کارمندان به تصویب رسید و براساس این قانون 
از  اعم  ادارات مختلف  نهادها و  افراد شاغل در  تمامی 
خانم و آقا از حق استفاده از مزایای دورکاری بهره مند 

شدند.
در  ها  دورکاری  که  نیست  زیادی  زمان  مدت  تقریبًا 
آستانه ورود به موج ششم کرونا به کشور لغو شده است؛ 
موضوعی که نگرانی بسیاری از کارمندان را به همراه 
داشت چراکه روند واکسیناسیون هنوز کامل نشده است 
و از طرفی طیف گسترده ای از شاغالن ما را زنان دارای 
دغدغه های  خود  که  می دهند  تشکیل  کوچک  فرزند 
دورکاری  لغو  اصلی  معترضان  و  دارند  را  زیادی  بسیار 
هستند اما از بیم اخراج شدن و یا از دست دادن شغل 

خود چندان بر اجرای این قانون پافشاری نمی کنند.
اگرچه خبر از بازگشایی بیشتر مراکز و مدارس با رعایت 
خبری  هیچ  تاکنون  اما  می آید  بهداشتی  پروتکل های 

مبنی بر بازگشایی مهدهای کودک نیامده است هرچند 
باز شوند در شرایطی که  اگر مهدهای کودک هم  که 
کودکان نیز از ابتالء به ویروس کرونا مستثنی نیستند 
ساعت  چندین  برای  که  می شود  حاضر  مادری  کمتر 
کودک خردسال خود را به مهدکودک بسپارد و مدام از 
او بخواهد که نکات بهداشتی را رعایت کند؛ همه اینها 
باعث سردرگمی مادران شاغل شده است؛ مسئله ای که 

باید از سوی مسئوالن به آن توجه شود.
طبق اعالم سازمان اداری و استخدامی؛ گرچه بخشنامه 
همچنان  اما  است  شده  لغو  کرونا  دوران  در  دورکاری 
دستگاه ها می توانند به استناد مصوبه هیأت وزیران در 
سال ۱۳۸۹ و به صالحدید خود نحوه دورکاری و حضور 
کارکنان در ادارات را تعیین کنند این در حالی است که 
در آینده بخشنامه ای در خصوص جریان حضور کارکنان 
در مناطق با رنگ بندی های مختلف تدوین و صادر شد 
مشکالتی  و  نبود  کرونایی  شرایط  مخصوص  تنها  که 

مانند آلودگی هوا را نیز در بر می گرفت.
سازمان  اعالم  بر  بنا  که  بود   ۱۳۹۹ ماه  آبان  از  تقریبًا 
اداری و استخدامی بخشنامه ای در خصوص دورکاری و 
حضور کارکنان ادارات در دوران شیوع کرونا در مناطق 
زرد، نارنجی و قرمز صادر شد؛ اما حاال چند روزی است 

که این قانون لغو شده است!
البته بنا بر درخواست انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده مادران شاغل دارای فرزند زیر 
شش سال همچنان از قانون دورکاری بهره مند هستند؛ 
بنابراین طبق این درخواست نامه ای به ریاست سازمان 
اداری استخدامی مبنی بر مجوز استفاده از دورکاری به 

شماره ۴۲۵۷۳ مورخ ۱۲/ ۰۸/ ۱۴۰۰  صادر شد.
در این نامه تصریح شده است که در ارتباط با اولویت 
خردسال،  فرزند  دارای  شاغل  خانم  کارکنان  دورکاری 

شماره  دورکاری  نامه  آئین   ۴ ماده  ذیل  تبصره  طبق 
مضمون  این  با    ۱۳۸۹ /۰۴ /۰۷ مورخ   ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶
که »در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی 
از شش  کمتر  فرزند  دارای  یا  باردار  مادران  دورکاری، 
سال و معلولین از اولویت برخوردار خواهند بود« مبنای 

عمل قرار گیرد.
اما سعید صدرائیان، رئیس سازمان اداری و استخدامی 
قوانین  خصوص  در  و  دورکاری  قوانین  لغو  از  پس 
شش  زیر  فرزند  دارای  شاغل  مادران  برای  دورکاری 
سال این چنین توضیح داده است: »اعالم معاون امور 
زنان ریاست جمهوری مبنی بر دورکاری مادران شاغل 
دارای فرزند زیر شش سال، اعالم نظر بوده و سازمان 
این  در  جداگانه ای  بخشنامه  هیچ  استخدامی  و  اداری 
رابطه صادر و به دستگاه ها ابالغ نکرده است.« البته به 
گفته صدرائیان با توجه به شرایط خاص مادران کودکان 
از مهدکودک ها  بخشی  فعالیت  و عدم  زیر شش سال 
در   ۱۳۸۹ سال  دورکاری  مصوبه  براساس  مادران  این 
اولویت دورکاری هستند و دستگاه ها باید نسبت به این 
موضوع توجه داشته و آن را رعایت کنند ولی در مورد 
مادران صاحب فرزندان دبستانی چنین استثنایی وجود 

ندارد.
تحصیل  دوره  در طول  مادران  به حضور  فرزندان  نیاز 
این  نمی تواند  هیچکس  و  است  ضروری  بسیار  امری 
که  آموخته هایی  و  مطالب  که  کند  کتمان  را  مسئله 
با  می شود  منتقل  آموزان  دانش  به  معلمان  توسط 
با  بنابراین  می نشیند؛  کودکان  ذهن  در  مادران  تالش 
انواع و  زندگی می کنیم که  اینکه در عصری  به  توجه 
اقسام وسایل ارتباط گیری مهیا است مجموعه هایی که 
می توانند شرایط دورکاری را برای مادران فراهم کنند 
ولی این کار را نمی کنند به نوعی رشد و پویایی کشور 

را متوقف کرده اند.
و  زنان  امور  در  جمهوری  ریاست  معاونت  اعتقاد  بنابر 
خانواده دورکاری، جنبه ای عام دارد و هیچ منعی برای 
استفاده از این قانون در خصوص دورکاری زنان دارای 
فرزند  که  افرادی  و حتی  دبیرستانی  یا  دبستانی  فرزند 
به  عام  صورت  به  مصوبه  این  و  ندارد،  وجود  ندارند 
اختصاص  دارند  دورکاری  به  تمایل  که  تمامی کسانی 
از  ندارند هم می توانند  افرادی که فرزند  می یابد، حتی 
معلوالن،  با  اولویت  تنها  و  استفاده کنند  بخشنامه  این 
زنان باردار یا مادرانی است که فرزند زیر ۶ سال دارند و 
هیچ منعی برای استفاده مادران دارای فرزند دبستانی یا 

دبیرستانی وجود ندارد.
و  اداری  سازمان  استفاده  راهکار  حاضر  حال  در 
استخدامی هم از مصوبه سال ۸۹ بسیار خوب است اما 
طبیعتًا این مدیران هستند که با توجه به شرایط کاری 
را تعیین  یا دورکاری  یا سازمان مقدار حضور  اداره  هر 
می کنند، همان وضعیتی که در زمان بخشنامه ایام کرونا 
و دورکاری سال گذشته بوده است و انتظار می رود در 
به  لطمه ای  و  دارد  وجود  دورکاری  امکان  که  مواردی 
کیفیت کار وارد نمی شود همکاری الزم صورت پذیرد 
سبب  به  کاری  بازدهی  افزایش  سبب  کار  این  چراکه 

آرامش روانی در مادران دارای فرزند خواهد شد.

دورکاری مادران شاغل؛ از حرف تا عمل، قانونی که تصویب شد اما اجرا نه

پژوهشگران و سیاست گذاران باید تعریف عملیاتی خود را از مفاهیمی که مورد استفاده قرار 
می دهند روشن کنند. وجود مشارکت های لفظی در مورد مفاهیمی مانند توسعه عدالت آزادی 
و غیره علتی است که این لزوم را ایجاد می کند. به عدد نفوسی که از این مفاهیم استفاده 

می کنند می توانیم تلقی های متفاوت از آن داشته باشیم. 
وی افزود: در طی ۳۰ سال گذشته به کرات سیاست های به شدت تورم زا اجرا شده که علت 
آن را برقراری عدالت و صیانت از معیشت فقرا عنوان کرده اند. مثال در این سرزمین کسانی 
و خصوصی سازی،  واردات  آزادسازی  درمانی،  بانک های خصوصی، شوک  برای  که  داریم 
مدیحه سرایی می کنند ولی می گویند ما نئولیبرال نیستیم بنابراین در مورد نئولیبرالیسم هم 
باید تعریف عملیاتی ارائه داده شود. اگر از این مفاهیم تعریف مشخص وجود نداشته باشد 

دولت و ملت هر دو متضرر می شوند.
این اقتصاددان اضافه کرد: گام نخست در پیوست عدالت این است که بگویند چه درکی از 
این مفهوم دارند شاید از نظر برخی چاق  کردن دالالن عدالت است باید به صورت شفاف 

این را بگویند تا در مورد آن بحث شود. 
بحران  واسطه  به  ایران  در  است  نظری  پایه  شفاف سازی  بعدی  مرحله  کرد:  تصریح  وی 
شفافیت و بحران عدم تقارن اطالعات بین بازیگران شاهد هستیم که به واسطه منافع رانتی 
ارتباطات بدیهی را منکر می شوند. چرا که هویت و گستاخی آن را نداریم تا در سیاست گذاری 
پایه نظری را شفاف کنیم چون نظریه های رقیب نقاط ضعف یا نادیده را شفاف می کند. باید 

مشخص شود که با کدام پایه نظری صحبت می کنیم.
مومنی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن بین نرخ 
قبل  از  اینکه  برقرار شده که بی سابقه و عجیب است مگر  ارتباطاتی  فاکتورها  بقیه  و  ارز 
مشخص شده باشد. برای مثال در مورد تجارت خارجی و شوک درمانی باید چه نتیجه ای 
با  حتی  که  کرد  مطرح  را  تابعی  روابط  این  داده ها  همه  خالف  بر  بتوان  که  شود  گرفته 
یافته های خود مرکز پژوهش ها هم هم خوانی ندارد. علت این که می توانند این کار را انجام 

دهند این است که در مورد پایه نظری حرف ها حریت و شفافیت حرفه ای ندارند.
مومنی اظهار یادآور شد: ارزبری ایران در دوره احمدی نژاد نسبت به دوره خاتمی ۵ برابر 
شده بود که این نشان می دهد که بی سابقه ترین وابستگی های ذلت آورده خارج در دوره ای 
این بهانه که می خواهیم قدرت را  با  ناعادالنه شد  افتاده که توزیع قدرت به شدت  اتفاق 
یکدست کنیم. وی  با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا سالمت را به بازار نمی سپارند اظهار 
داشت:  میزان بار هزینه سالمت برای خانوارها که در دنیا میزان استاندارد ۵ درصد را دارد، 
در ایران از ۶۰ درصد عبور کرده است. بنابراین اگر شفافیت نظری وجود نداشته باشد فاجعه 
می آفریند. مسئولین اقتصاد کشور حرف هایی می زنند که انسان را متاثر می کند برای مثال 
بازهم از شوک درمانی صحبت می کنند. دائمًا شعار می دهند که در بودجه ۱۴۰۱ هزینه ها 
نشان  گزارش ها  دارند.  کلیدی  قیمت های  دست کاری  به  تمایل  ولی  می کند  پیدا  کاهش 
دولت  به  شده  وارد  ضربه  کلیدی  قیمت های  افزایش  با  گذشته  سال   ۳۰ در  که  می دهد 
از ضربه وارد شده به تولیدکننده و خانوارها بیشتر بوده است. در دوره احمدی نژاد کسری 
مالی خانوارها در هشت سال بیش از ۴.۵ برابر شد اما اندازه بدهی های دولت چند ده برابر 
شده بود.این استاد دانشگاه اضافه کرد: سی سال است این اتفاق رخ می دهد اما  افرادی 
به  باید  کنیم  به جامعه خدمت  ما می خواهیم  اگر  تکرار می کنند.  را  دوباره همان حرف ها 
این بدیهیات توجه کنیم که شوک های قیمتی باعث ناامن سازی و بستر تعرض به معیشت 
ضعیف ترین اقشار جامعه می شود. تمام متفکران اقتصادی در این زمینه اشتراک دارند که 
شوک درمانی باعث می شود مزد بگیران به سمت فساد بروند. ادعای مبارزه با فساد را مطرح 
می کنند اقدام و ابزار آنها شوک درمانی است. این سوال ایجاد می شود که اینها در ۳۰ سال 
گذشته کجا بودند؟ امسال سال تدوین برنامه میان مدت بوده که نام آن برنامه توسعه است. 
این سال  در  که  است  تلخی  طنز  می دهد،  رخ  خاطر شوک درمانی  به  که  فجایعی  از  جدا 
موضوع شوک درمانی پیش گرفته شده است. این اصل بدیهی است که پیش زمینه توسعه 

پیش بینی پذیر شدن امور است.
این استاد دانشگاه گفت: شنیده ایم که در ۱۸ آبان جلسه برگزار شده تا موضوع حذف ارز 
قبول  و  نشده  ارائه  برابر مخالفان  در  استداللی  این جلسه هیچ  در  بررسی شود؛  ترجیحی 
کرده اند. اما ۱۹ آبان الیحه دو فوریتی برای حذف آن داده اند. به نظر می رسد مشورت های 

ما نیز شبیه برنامه ریزی های ما شده است.
وی افزود: یکی از شیوه هایی که جدیدا پرکاربرد شده این است که در مقابل نقدها می گویند 
چرا راه حل ارائه نمی دهید؟ وقتی شما نمی گویید که مبانی را می پذیرید یا نه، راه حل ارائه 
دادن چه گره ای باز می کند؟ با این حال ما می گوییم راه حل بنیادی این است که کشور با 
برنامه مبارزه با فساد واکسینه شود. مبارزه با فساد در شرایط رانتی و توسعه نیافته امکان پذیر 
نیست. این شیوه درآمدزایی برای دولت داشته و با فساد مبارزه می کند. اگر توانستید درآمد 

را حفظ کنید صالحیت کسب درآمد توسعه گرا هم پیدا می کنید.
مومنی بیان کرد: دولت مصوبه هیئت وزیران در مورد مبنای کسر حقوق گمرکی را بررسی 
کند، دیده می شود که در مورد معیشت مردم می گویند رانت ایجاد می کند ولی چطور این 
رانت وحشتناک واردکننده ها را نادیده می گیرند که حقوق گمرکی برای آنها با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی محسوب می شود. تخصیص های دالری را در بازه سال های ۹۴ تا ۹۶ منتشر کنید. 
۱۱ بار رئیس قبلی بانک مرکزی را به مناظره دعوت کرده ام و قبول نکردند. چه چیزی پشت 

پرده وجود دارد که از این موضوع امتناع می کنند؟
از یک شوک  بعد   ،۷۵ سال  است.  متصلب  بودجه  ساختار  می گویند  کرد:  خاطرنشان  وی 
درمانی بزرگ سازمان برنامه و بودجه یک گزارش منتشر کرد که در آن آمده بود در سراسر 
کشور ۱۱ هزار تخت بیمارستانی کم داریم. با اینکه ۲۲ هزار تخت ساخته شده اما همچنان 

۱۱ هزار تخت کم است چه چیزی غیر از فساد پشت این موضوع است؟
وزارت راه گزارش داده است که تنها ۳ درصد فرودگاه ها توجیه اقتصادی دارند. اگر به علم 
تن بدهید مشخص است که این شیوه غیرعادی است. در سال ۹۷ با شوک درمانی هایی که 
انجام شد تمایل دانشجویان برای خروج از کشور تا سال ۹۹ دو برابر شده بود. به ازای یک 

واحد کسب درآمد از شوک درمانی واحد هزینه های دولت ۳.۵ برابر می شود.
اندازه  به  است.  و تک محصولی  اساس خام فروشی  بر  ما  اقتصاد  آنجا که  از  مومنی گفت: 
کافی تحت تاثیر نوسانات نرخ نفت هستیم انگار دوستان این را کافی نمی دانند و بازی با 

قیمت های کلیدی حلقه مکمل به آن می زنند.
وی افزود: این شیوه عزل و نصب ها را که می بینیم به نظر نمی آید که قصد اصالح شیوه 
حکمرانی وجود داشته باشد. در سی سال گذشته همه دولت ها شعار انضباط بودجه ای دادن 

اما وقت حذف هزینه های زائد هزینه های سالمت، آموزش و تغذیه مردم را کم کرده اند. 
برای  قبلی می گوید  مانند دولت  این دولت هم  اضافه کرد:  اقتصاد  و  رییس موسسه دین 
استقراض نکردن اوراق منتشر می کند. در حالی که اگر به صورت مستقیم استقراض کند 
سودی به آن تعلق نمی گیرد اما با اوراق ۳۰ درصد سود باید پرداخت شود. با این روند دولت 
به سمت ورشکستگی می رود، طبق گزارش های خودشان به ازای هر یک واحد پول قدرتمند 

که در بانک مرکزی صادر می شود ۷ برابر در بانک های خصوصی منتشر می شود. 
و  فساد  با  مبارزه  اسم  به  آن  است  کرده  منتشر  گزارشی  مشهد  بازرگانی  اتاق  افزود:  وی 
انجام می شود.  برقراری عدالت امواج بی سابقه صدور مجوز و اعطای پروانه به متقاضیان 
این کار کشور را از رقابت سالم جدا می کند. اگر این موضوع قابل دفاع است، مناظره کنید 
و در غیر این صورت آن را متوقف کنید. یکی از تالی های فساد این مقررات زدایی بحران 
صرفه مقیاس و منازعات رانت جویانه است. وی اظهار کرد: در پایان سال ۹۸ حدود ۲۹۸ 
واحد دارای پروانه بهره برداری تولید رب گوجه داشتیم که ۳۰۰ عدد دیگر در حال اجرا است. 
با این میزان می توان یک سوم تقاضای دنیا را تامین کرد. این در واقع فشار برای رانت 
ارزی از طریق پروانه ها و مجوزها است تشدید بحران آب را نیز به دنبال خواهد داشت. هر 
یک کیلو رب گوجه فرنگی، ۵ کیلو گوجه فرنگی می خواهد درحالی که به دلیل آب بری در 
بسیاری از کشورها کشت آن ممنوع است. ماشین آالت ها و حتی نایلون های مورد استفاده در 
این محصول وارداتی هستند که به تقاضای کاذب ارز منجر می شود. در صنایع دیگر نیز این 
اتفاق رخ می دهد. اینگونه تخصیص دالرهای غیر نفتی به صورت غیرعادالنه و غیرشفاف 
می شود و به موارد ضروری مانند داروهای تخصیص پیدا نمی کند. مسئله عدالت را باید از 

این دریچه بررسی کنیم و در تصمیم گیری ها متر و معیار عدالت باید وجود داشته باشد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران همچون 
موافقان  و  مخالفان  و  نیست  بی دردسر  تولدش، 
نتیجه  به  بار  هر  می شود  باعث  که  دارد  زیادی 
از آن  بار شواهد حاکی  این  اما  مشخصی نرسد، 
رابطه  این  در  را  خود  عزم  مجلسی ها  که  است 
برای  بیشتری  احتیاط  دولت  اما  کرده اند  جزم 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.  
به  کاالها  رساندن  هدف  با  تومانی   ۴۲۰۰ ارز 
ایران  اقتصاد  وارد  مردم  دست  به  ارزان  قیمتی 
است  آن  از  حاکی  گزارش ها  و  شواهد  اما  شد 
ایفای  در  نقشی  نتوانست  ارز  این  تنها  نه  که 
هدف اولیه خود ایفا کند بلکه رانت و فسادهای 

گسترده ای نیز ایجاد کرد.
این موضوع باعث شد که دولت به تدریج به فکر 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیفتد و اختصاص این ارز 
از کل واردات را تنها به پنج قلم کاالی اساسی 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  از  بخشی  همراه  به 
موضوع حذف  بار  هر  براین  کند. عالوه  محدود 
به  تاکنون  که  شده  مطرح  ترجیحی  ارز  کامل 
نتیجه مشخصی نرسیده است، زیرا دولت به هر 
ناشی  تبعات  مورد  در  مالحظاتی  جمله  از  دلیلی 
آن، تصمیم گیری در  آثار منفی  و  این حذف  از 
واگذار  مجلس  اقدام  و  بررسی  به  را  مورد  این 

کرده است.
برخی  اینکه  وجود  با  مجلس  اهالی  بار،  این  اما 
از نمایندگان ، خطر حذف ارز ترجیحی بر افزایش 
قیمت ها و تورم را گوشزد می کنند، تاکید زیادی 
می خواهند  و  دارند  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  بر 
فساد و رانت شکل گرفته از طریق آن را هر چه 

سریع تر از بین ببرند.
را  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  دولت،  درحالیکه 
طبق  می داند،  مجلس  اقدام  و  بررسی  به  منوط 
اعالم عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حذف ارز 
ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس 
بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سالجاری،  جزء ۳ 
دولت می تواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف 

ارز ترجیحی اقدام کند.
 ۴۲۰۰ ارز  اصالح  الیحه  دولت  زمینه،  این  در 
آن،  طبق  که  کرد  ارسال  مجلس  به  را  تومانی 

دالر  میلیارد   ۱۲.۶ به   ۸ از  ترجیحی  ارز  سقف 
افزایش یافت و ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل 
منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی 
پرداخت  نیز  نقدی  یارانه  به صورت  خانوارها  به 
می شود که این الیحه، شائبه حذف ارز ترجیحی 
سقف  تنها  الیحه  این  درحالیکه  کرد؛  مطرح  را 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ را افزایش داده و در صورت 
احتمالی حذف این ارز، یارانه نقدی را جایگزین 
آن دانسته که هنوز تصمیم دولت برای حذف یا 
تداوم ارز ترجیحی  و اینکه در صورت حذف این 
ارز، مبلغ مورد نظر دولت برای یارانه جدید نقدی 
در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست و به چه 

اقشاری تعلق می گیرد، اعالم نشده است .
معادل  امسال  ماهه  در هفت  دولت  که  آنجا  از   
۹.۵ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
کاالهای اساسی تخصیص داده است، در نتیجه 
در سقف جدید دولت تنها ۳.۱ میلیارد دالر باقی 
 ۳ این  التفاوت  مابه  از  باید  دولت  که  می ماند 
نقدی  یارانه  دالر  میلیارد  هزار   ۲۷ دالر،  میلیارد 
نصیب  ۹۰۰۰تومان  دالر،  هر  برای  که  بدهد 

دولت می شود. 
اگر دولت این ۳ میلیارد دالر را به نرخ میانگین 
مابه  تومان  میلیارد  هزار   ۷۰ بفروشد،  موزون  

هزار   ۲۷ تنها  که  می آورد  دست  به  التفاوت 
میلیارد تومان آن را یارانه می دهد و بدین ترتیب، 
دولت به منابع جدید ریالی دست پیدا می کند که 
در  تغییر  قصد  آیا  می کند  مطرح  را  پرسش  این 

نرخ ارز واردات کاالهای اساسی دارد؟ 
ارز  حذف  برای  جایگزین  تعیین  بین،  این  در 
منفی  و  تورمی  تبعات  مدیریت  و  تومانی   ۴۲۰۰
حذف آن برای قیمت ها و بازارهای مختلف بسیار 
معتقدند،  اقتصادی  کارشناسان  که  است  مهم 
را  قیمت ها  شدید  افزایش  موج  ابتدا  باید  دولت 
 ۴۲۰۰ ارز  حذف  سمت  به  سپس  و  کند  کنترل 
مداوم  افزایش  به خاطر  مردم  زیرا  برود،  تومانی 
که  شده اند  بی اعتماد  دولت  به  نسبت  قیمت ها 
اجرای این برنامه ممکن است با شکست مواجه 
شود و اثرات غیرقابل کنترلی را در جامعه ایجاد 

کند.
کل  رئیس  همتی  عبدالناصر  دیگر،  سوی  از 
بررسی  به  یادداشتی  در  نیز  بانک مرکزی  سابق 
که  پرداخت  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  چگونگی 
اعالم شده  آنگونه که   “ آن گفته،  از  در بخشی 
و  پزشکی  تجهیزات  دارو،  ترجیحی  ارز  است 
و  درمان  و  دارو  اهمیت  خاطر  به  قطعا  گندم، 
برنامه حذف  در  نان،  قیمت  کنترل  نیز ضرورت 

قرار ندارد؛ بنابراین در این صورت سیستم ارز دو 
خواهد  ادامه  همچنان  ایراداتش  همه  با  نرخی، 

یافت.”
بیان  به  خود  یادداشت  در  او  این،  بر  عالوه 
ابهامات و پرسش هایی درباره حذف ارز ترجیحی 
پرداخته و گفته الزم است تا دولت به این موارد 
پاسخ دهد که یکی از آن ها مبنی بر این است که 
ذرت،  نهاده های  ترجیحی  ارز  حذف  صورت  در 
کنجاله، جو و روغن، مبنای محاسبه قیمت آن ها 
یعنی  نهاده ها  این  نهایی  محصوالت  خصوصا  و 
ارزی  نرخ  با چه  لبنیات  و  شیر  مرغ،  تخم  مرغ، 

خواهد بود؟
همتی  یادداشت  از  دیگری  بخش  همچنین، 
که  پرداخته  ترجیحی  ارز  حذف  جایگزین  به 
از  حاصل  تفاوت  مابه  که  صورتی  در  می گوید 
در  آیا  شود،  پرداخت  نقدی  اگر  ارز،  این  حذف 
آیا  ایجاد نمی شود؟  انحراف  آن  موارد هزینه کرد 
 ۴۰ به  پرداخت  با  می شود  گفته  آنچه  براساس 
میلیون نفر مقصود حاصل می شود؟ آیا اطالعات 
از جامعه هدف مورد حمایت وجود  آمار دقیق  و 

دارد؟ 
از  بخشی  تنها  گزارش  این  در  شده  ذکر  موارد 
که  است  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  مهم  ابعاد 
حذف  از  قبل  و  کند  توجه  آن ها  به  باید  دولت 
ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی در قبال آن، 
مدیریت  برای  سپس  و  کند  مهار  را  تورم  ابتدا 
تبعات منفی احتمالی این حذف برنامه ریزی کند 

تا منجر به تورم نشود.
دولت  می گویند  مجلسی ها  که  آنطور  اما 
تا   ۴۲۰۰ ارز  مدیریت  برای  برنامه ای  تاکنون 
دومین  در  و  است  نکرده  ارائه  سالجاری  پایان 
اقتصاددانان  با  نشست هم اندیشی رئیس جمهور 
به  نیز  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  بررسی  برای 
حاضرین  از  راغفر  حسین  صحبت های  استناد 
قرمزهای  خط  دلیل  به  دولت  جسله،  این  در 
پول  ارزش  و  مردم  معیشت  تورم ،  خود همچون 
صرفا  و  ندارد  ارز  این  حذف  برای  تمایلی  ملی ، 

مجلسی ها بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارند.

از مجلس اصرار، از دولت انکار!

کرمان وارد دوران تحول شد
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با  وزارت صمت  سلولزی  و  پوشاک  نساجی،  دفتر  مدیرکل 
کاغذهای  تولید  توان  داخلی  تولیدی  واحدهای  اینکه  بیان 
چاپ و تحریر مورد نیاز کشور را دارند گفت: سه واحد تولیدی 

در کشور داری این ظرفیت هستند که باید حمایت شوند.
به  تلویزیونی،  برنامه  یک  در  حضور  با  محرابی  افسانه 
از  برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده 
ظرفیت های بدون استفاده در حوزه کاغذ، اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر سه واحد تولیدی کاغذ در کشور وجود دارد 
که این واحد ها ظرفیت تولید کاغذ کل کشور را دارا هستند.

وی افزود: برای استفاده از این ظرفیت وزارت صمت چندین 
طرح را تدوین کرده است با این وجود با مشکالت فعلی که 
اکنون در این حوزه وجود دارد، مسیر سختی پیش روی تولید 

کنندگان قرار گرفته است.
محرابی در ادامه مهمترین مشکالت پیش روی تولیدکنندگان 
کاغذ کشور را قوانین و ضوابط سخت گیرانه برای واردات 
مواد اولیه، حداقل حقوق ورودی برای واردات کاغذ، وجود ارز 
۴۲۰۰ تومانی و معافیت ۹ درصد ارزش افزوده برای واردات 
کاغذ دانست و گفت: متاسفانه عالوه بر این مشکالت تعدد 
مراکز تصمیم گیری برای واردات و تولید کاغذ، رسیدن به 
یک هدف واحد و جامع را سخت کرده است که در نهایت 

این آسیب برای تولید کننده است.
کرد  اشاره  مازنداران  کاغذ  و  چوب  تولید  واحد  به  محرابی 
است  کشور  مطرح  های  واحد  از  یکی  واحد  این  گفت:  و 
روزنامه کل کشور،  تولید کاغذ  اینکه ظرفیت  بر  که عالوه 
و  آموزش  تحریر  و  چاپ  کاغذ  تن  هزار   ۴۴ تولید  ظرفیت 
پرورش را نیز داراست که سال گذشته مشکالتی برای این 
واحد تولید کننده به وجود آمد و با پیگیری های به عمل آمده 
برای  کامل  آمادگی  اکنون  واحد  این  و  شد  رفع  مشکالت 

تولید را دارد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا تأمین مواد اولیه از 
طریق واردات انجام نمی شود؟ گفت: با ضوابط سخت گیرانه 
و  دارد  وجود  نباتات  حفظ  سازمان  طرف  از  که  قرنطینه ای 
همچنین با توجه به این که چوب در بسیاری از صنایع تأثیر 
می شود  محسوب  اصلی  اولیه  ماده  عنوان  به  و  است  گذار 
انتظار داریم سازمان حفظ نباتات به این موضوع کمک کند.

با  مدیرکل دفتر نساجی، پوشاک و سلولوزی وزارت صمت 
باید  حتمًا  که  کرده  اعالم  نباتات  حفظ  سازمان  اینکه  بیان 
شود،  گندزدایی  و  باشد  داشته  وجود  قرنطینه  جایگاه  یک 
واردات  جنوبی  بنادر  از  بخواهیم  اگر  حاضر  حال  در  گفت: 
انجام دهیم چون  آنجا  را در  باشیم و قرنطینه  چوب داشته 
بیشتر واحدهای سلولوزی در شمال کشور قرار دارد؛ موضوع 
هزینه حمل مانع توجیه پذیری این امر می شود؛ بنابراین باید 
این کارها در استان های شمالی انجام شود؛ یعنی سه استان 
مازندران، گلستان و گیالن متقاضی بودند و حتی در منطقه 
ویژه اقتصادی استان مازندران سرمایه گذار هم برای جایگاه 
قرنطینه وجود داشت ولی با توجه به ضوابطی که وجود دارد 
حتی در بندر امیرآباد هم موافقت نشد و در نهایت منجر به 
این شد که در بندر گمیشان این جایگاه ایجاد شود و امور 
آن به استانداری گلستان واگذار شد؛ اآلن حدود یک سال و 
نیم از این موضوع می گذرد و انتظار داریم هر چه سریعتر کار 

عملیاتی و انجام شود.
محرابی در پایان با بیان اینکه کاغذ چاپ و تحریر در فهرست 
اقالم ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ماه دوم سال ۱۳۹۸ بود، گفت: از 
این تاریخ به بعد فقط به مقدار مشخصی برای وزارت ارشاد 
و چاپ و انتشارات حدود ۸۰ میلیون دالر و مبلغی حدود ۴۵ 
نظر گرفتند و  پرورش در  آموزش و  برای  میلیون دالر هم 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  با  مجموعه  دو  این  برای  فقط  شد  مقرر 

کاغذ وارد شود.

توان تولید کاغذهای چاپ 
و تحریر مورد نیاز کشور را 

داریم  به تازگی اعالم شد که بیش از ۳ ۵. میلیارد دالر از منابع 
مسدودی کشور آزاد شده و در حال ورود به چرخه تجاری 
کشور است، اکنون نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از آن 
است که جریان ارزی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی 

بهبود یافته است.  
داد زمینه  به دستگاه ها دستور  چندی پیش رئیس دولت 
آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در سایر کشورها را 
فراهم کنند که در این بین، اعداد و ارقامی که از میزان 
بدهی کشورها مطرح می شود که با وجود پیگیری از بانک 
ارقام و صحت  این  پاسخی درباره میزان دقیق  مرکزی، 

آن ها داده نشد.
شامل  آن ها  بدهی  میزان  و  ایران  به  بدهکار  کشورهای 
جنوبی  کره  پوند،  میلیون   ۷۰۰ تا  معادل۶۰۰  انگلیس 
میلیارد  سه  میزان  به  ژاپن  دالر،  میلیارد  هشت  معادل 
دالر، آمریکا سه میلیارد دالر، عراق معادل شش میلیارد 
دالر و لوگزامبورگ دو میلیارد دالر است که علت بدهی 
آن ها عمدتا ناشی از صادرات نفت، گاز و برق است که 

تحریم ها مانع از رسیدن پول آن ها به کشور شده است.
برآوردها نیز حاکی از آن است که تقریبا پول های بلوکه 
ایران در سایر کشورها به ۵۰ میلیارد دالر می رسد  شده 
مهمی  نقش  ارز  بازار  به  آن ها  تزریق  و  آزادسازی  که 
بار  هر  تاکنون  اما  داشت   خواهد  ارز  بازار  ساماندهی  در 
گرفت،  خود  به  صعودی  روند  ارز  بازار  در  قیمت ها  که 
اخبار  انتشار  مثبت  روانی  تاثیر  از  آگاهی  با  دولتمردان 
این موضوع  از  بلوکه شده،  ارزی  منابع  آزادسازی  درباره 
می کنند  استفاده  ارز  بازار  در  قیمت ها  کاهش  برای 
درحالیکه این کاهش موقتی بوده و حتی ممکن است با 
گذشت زمان و مشخص شدن گفتار درمانی این اخبار، اثر 

منفی نیز داشته است.  
به گونه ای که علی سعدوندی،  یک کارشناس اقتصادی 
پیش از این در گفت وگویی با ایسنا، درباره پیشنهادهای 
ارز  بازار  زمینه  در  دولت  که  کرد  تاکید  دولت  به  ارزی 
بانک  ابزار  مهم ترین  زیرا  کند،  پرهیز  درمانی  گفتار  از 
مرکزی برای سیاستگذاری، اعتبار آن است و اگر واقعا به 

اعتبار  منابع ارزی دسترسی ندارد، گفتار درمانی نکنید و 
خود را از بین نبرد تا منابع ارزشمند ارزی هدر نروند.

کل  رئیس  کشور،  ارزی  درآمدهای  وضعیت  با  رابطه  در 
شدن  برابر  سه  از  خبر  گفت وگویی  در  مرکزی  بانک 
درآمدهای ارزی دولت در هفت ماهه امسال داد و گفت: 
دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر و بهتر شده است  و 
حجم معامالت در بازار متشکل ارزی ۵۰ میلیون دالر، در 
سال گذشته به میزان ۷۰۰ میلیون دالر و در هفت ماهه 
امسال نیز ۱.۱ میلیارد دالر بوده است که نشان از بهبود 

عمق معامالت در بازار متشکل ارزی دارد.
البته او سیاست بانک مرکزی در بازار ارز را تداوم عرضه 

ارز از محل صادرات و نظارت بر این امر اعالم کرد.
عالوه بر این، حسین راغفر از حاضرین در نشست رئیس 

بانک  کل  رئیس  که  گفت  نیز  اقتصاددانان  با  جمهوری 
مرکزی خبر از گشایش های ارزی در ماه های آینده داده 

است.
و  صعودی  ارز  بازار  در  قیمت ها  که  شرایطی  در  اکنون، 
اعالم فعاالن بازار حاکی از آن است که تقاضای زیادی 
برای ارز وجود دارد اما ارز برای پاسخ به این تقاضا کم 
است و پیش بینی آن ها نیز خبر از تداوم افزایش قیمت ارز 
داشت، خبر رسید که به تازگی بیش از ۳.۵ میلیارد دالر 
آزاد و در حال  از کشورها  ایران در یکی  مسدود شده ی 

ورود به چرخه تجاری کشور است.
کرد  اعالم  گزارشی  در  مرکزی  بانک  خبر،  این  از  پس 
ارزی  متشکل  بازار  و  نیما  سامانه  در  ارزی  جریان  که 
نیما  سامانه  در  ارز  معامالت  میزان  و  است  یافته  بهبود 

کنندگان  وارد  ارزِی  نیاز  آن،  در  که  سامانه ای  همان  یا 
تامین می شود در دوره منتهی به هفته سوم آبان ماه به 

سه میلیارد و ۷۱۵ میلیون دالر رسید.
این روند، نشان دهنده افزایش ۷۰ درصدی در این مدت 
و حاکی از بهبود تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان است، 
در  دالر  میلیون   ۴۱۸ از  معامالت  میزان  که  طوری  به 
هفته دوم مهر، به ۷۲۷ میلیون دالر در هفته سوم آبان 

افزایش یافته است.  
همزمان با افزایش حجم معامالت، روند قیمتی در سامانه 
 ۴۱۵ و  هزار   ۲۳ از  و  یافته  کاهش  نسبی  طور  به  نیما، 

تومان به ۲۳ هزار و ۲۶۲ تومان رسیده است.  
 در بازار متشکل ارزی یا همان بازار صرافی ها نیز که به 
ارز به صورت اسکناس در کشور  عنوان مرجع معامالت 
شناخته می شود، در یک ماه گذشته، حدود ۲۸۲ میلیون و 
۴۹۳ هزار دالر اسکناس با میانگین هر دالر، ۲۶ هزار و 

۸۱۰ تومان معامله شد.
روند  هم،  بازار  این  در  شده  عرضه  اسکناس  ارز  حجم 
افزایشی داشته و از ۲۵ میلیون و ۲۱۰ هزار دالر، به ۵۶ 
میلیون و ۶۶۷ هزار دالر رسیده که نشان دهنده ی بهبود 
روند تامین ارز و عرضه اسکناس مورد نیاز متقاضیان در 
این بازار است.در شرایطی که خبر از آزادسازی بخشی از 
منابع ارزی کشور می شود و گزارش بانک مرکزی نیز این 
ارز  بازار  بر  آزادسازی  این  تاثیر  تایید می کند،  را  موضوع 
اقتصادی  کارشناسان  که  است  اهمیت  حائز  قیمت ها  و 
بازار می تواند  به  ارزی کشور  معتقدند، تزریق تمام منابع 
نرخ دالر را به ۱۵ هزار تومان و یا کمتر از این برساند اما 
تا سه  دو  قیمت حداکثر  این  بینانه ترین حالت  در خوش 
ماه می تواند حفظ شود و بعد از آن جهش پیدا می کند.   

ارز  بازار  در  نوسانات  مدیریت  برای  اقتصاددانان  البته، 
برای  از سوی دولت  تا محدوده معینی  پیشنهاد می کنند 
نرخ ارز تعیین شود که به اعتقاد برخی از آن ها، محدوده 
می دانند،  تومان  هزار   ۲۰ تا   ۱۵ ارز  نرخ  برای  مناسب 
زیرا به استناد ادعای تحلیلگران، پایین تر از این محدوده 

مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد می کند.

اخیر  از دستور  بعد  تورم  نفعان  بازان و ذی   برخی سفته 
رئیس جمهور در خصوص لغو افزایش اخیر قیمت خودرو، 

فضا را برای شبهه افکنی اقتصادی فراهم دیده اند.
ما،  کشور  اقتصاد  در  دارند  اعتقاد  کارشناسان  از  بسیاری 
سرمایه  بازار  رشد  باعث  که  است  تورم  و  ارز  نرخ  رشد 
داشته  توجه  می شود.  بازار  این  ذی نفعان  بردن  نفع  و 
باشیم که حدود ۶۰ درصد ارزش بازار سهام با شرکتهای 
ارزی-  جهش  نوع  هر  و  است  مرتبط  محور  صادرات 
هم  بر  چشم  یک  در  را  شرکتها  این  سودآوری  تورمی 
زدن با رشد خیره کننده مواجه می کند. بنابراین خودروی 
اقتصادی دولت سیزدهم باید بین دوراهی باال رفتن تورم 
و رشد بازار سرمایه و یا کنترل تورم و قاعدتًا رکود بازار 

سرمایه یک مسیر را انتخاب کند.
بعد از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس 
در رابطه با حمایت از بازار سرمایه، رنگ سبزی بر تابلوی 
بازار  روزهای  این  سبز  رنگ  شد.  پاشیده  بازار  قرمز 
بازار نیست  به اعتقاد کارشناسان به سبزی رشدهای سابق 
جاری  هفته  در  البته  می رسد.  به نظر  مصنوعی  کمی  و 
شاخص فعاًل روند قبلی خود را بار دیگر در پیش گرفته و 

فعاًل در مدار قرمز قرار گرفته است.
با توجه به اینکه بازار سرمایه کشور نمایشگر سیاست های 
مختلفی است که در حوزه قانون گذاری، صنعتی، معدنی، 
بهبود  می گیرد،  صورت  و...  پتروشیمی  و  پاالیشی  نفتی، 
و  همکاری  مستلزم  بازار  در  اعتماد  ایجاد  و  بلندمدت 

هماهنگی تمام بخش های اقتصادی است.
اما در روزهای پایانی هفته فعاالن بورسی با خبرهای تاثیر 
گذاری مواجه شده اند، از یک سو عضو مجمع تشخیص 
افت  قیمت  به  اعالم کرده است که حتی  نظام  مصلحت 
است،  اوراق  فروش  به  مجبور  دولت  سهام  بازار  ارزش 
همچنین بعد از خبرهای مربوط به افزایش قیمت و خروج 
خودروساز  دو  تولیدات  گذاری  قیمت  از  رقابت  شورای 

افزایش قیمت اخیر اعمال شده موجی  لغو  کشور، دستور 
از تحرکات انتقادی در فضای مجازی را ایجاد کرد.

نگاهی  است  بهتر  موضوع  این  واکاوی  برای  درواقع 
موشکافانه به دو موضوع رشد بورس و تورم داشته باشیم. 
همانطور که در ابتدا اشاره شد در سالهای اخیر رشد خیره 
ارزی   - تورمی  شوک  جز  به  دلیلی  هیچ  بورس  کننده 
ارز سوداوری  نرخ  از جهش  بعد  است.  نداشته  این سالها 
افزایش چشم  گیری داشت و  شرکتهای صادرات محور 
همین موضوع نقطه آغاز جهشهای نجومی قیمت در بازار 

سهام شد.
تورم  جهش  بین  انتخاب  برای  که  است  حالی  در  این 

همین  از  بخشی  که  بورس  سهامداران  خود  بورس،  یا 
کنند  درک  باید  هستند،  ها  گرانی  بار  زیر  شده  له  مردِم 
که جمعیت ۸۰ میلیونی دیگر تاب و تحمل جهش های 

تورمی را ندارد.
به  خصوص  این  در  اقتصادی  کارشناس  غالمی  رضا 
سهامدار،  از  بورسی  فعاالن  بیشتر  گفت:  تسنیم  خبرنگار 
تا  گرفته  مشاوران  و  بورس  سازمان  کارکنان  کارگزار، 
رسانه،  فشار  با  تا  شدند  بسیج   ... و  خودروسازان  برخی 
افزایش قیمت  خودرو را عملیاتی کنند. هیچ چیز جز  منافع 

مشترک نمی تواند انگیزه چنین عملیات مشترکی باشد. 
به گفته این کارشناس اقتصادی،  افزایش قیمت خودروی 

تولیدی کارخانه ها، فاصله قیمت کارخانه و بازار را حذف 
داده  تأیید  را  این  بارها  شواهد  نمی دهد.  کاهش  حتی  یا 
است. ولی این سیاست قطعًا قیمت حمل و نقل را افزایش 
خواهد داد. توجه داشته باشیم که برخی کاالها از مبادی 
افزایش  پس  می شوند.  حمل  بار   ۴ مصرف  تا  تا  تولید 
قیمت حمل و نقل قطعًا به معنای تورم بیشتر خواهد بود.

وی افزود: دوم اینکه، افزایش قیمت کارخانه خودرو فقط 
در یک مرحله منافع سهامداران در بورس را تأمین خواهد 
کرد و این فرصتی خواهد بود تا فروشندگان فعلی، اشتباه 
آینده سهام منتقل کنند.  در  را به فروشندگان  خرید خود 
افزایش قیمت  برای  فعالین  بورس  از  برخی  واقع، تالش 
رشد  بودن  منفی  از مخمصه  رهایی  برای  خودرو، تالش 
سهام خودروسازها است. توجه داشته باشیم که عمده  یک 

مقطع از این سیاست سود می برند.
سهامداران،  مثل   سیاست  این  طرفداران  گفت:  غالمی 
ذینفع  حوزه  این  در  فعال  مشاورین  حتی  و  کارگزارن 
سود  سیاست  این  از  مقطع  در  یک  کم  دست  و  هستند 

می برند. 
این اقتصاددان تاکید کرد، دولت محترم می تواند با نزولی 
کردن روند نرخ  ارز ، هم کاهش قیمت ها را مشاهده کند 
و هم فاصله مزبور را کاهش دهد. در واقع، با کاهش نرخ 
مناسبی  که  زمان  شد  خواهد  آغاز  قیمت ها  ریزش  ارز، 

برای اجرای این قبیل سیاست ها است. 
و  هدف  بدون  التهابات  تنها  غیراینصورت  در  افزود،  وی 
قبل  شرایط  به  دوباره  و  می شود  تحمیل  بازار  به  موقتی 
باعث  ارز  نرخ  سیاست  کاهش  چون  البته  می گردیم.  باز 
ریزش بازار سهام  می شود مورد استقبال و حمایت بورسی 
ها قرار نمی گیرد حتی اگر به نفع مردم باشد. یعنی عمده 
اندک  بجز  است.  گروه ها  منافع  راستای  در  تالش ها 
دلسوزانی که بدون توجه به این موارد از سیاست  افزایش 

قیمت ها حمایت می کنند.

 
دبیرکل انجمن پسته ایران با بیان اینکه سال گذشته، نزدیک 
اما  شد  تولید  کرمان  استان  در  فقط  پسته  تن  ۱۳۵هزار  به 
تقریبا ۱۳۵هزار تن است، گفت:  امسال محصول کل کشور 
امسال  اما  شد،  صادر  پسته  تن  ۲۵هزار  قبل  سال  مهرماه 
میزان صادرات ۱۷هزار تن بوده که علت اصلی افت صادرات 
در مهرماه، تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی بوده است. به گزارش 
»ایسنا«، حسین رضایی در شورای گفت   و   گوی دولت و بخش 
پسته  مشکالت  بررسی  موضوع  با  کرمان  استان  خصوصی 
اظهار کرد: در ۲۷استان کشور سطح زیرکشت پسته داریم که 
استان   های غربی  اما  دارند،  قدمتی ۱۰۰ساله  استان   ها  برخی 

از ۱۰سال گذشته به روند تولید پسته کشور اضافه شده   اند.
تقریبا مردم ۲۱۷شهرستان و شهر، درگیر تولید پسته هستند 
توسعه  این شکل  به  ما  از محصوالت کشاورزی  و هیچ   یک 
مقدار  و  کیفیت  کاهش  یادآوری  با  وی  است.   نکرده  پیدا 
داشته،  پسته  اقتصادی که  ارزش  اضافه کرد:  آب در کشور، 
به  دارند  و  بیایند  سمت  این  به  مردم  تا  است  شده  سبب 
با اشاره به  شکل اقتصادی از آب استفاده می کنند.  رضایی 
گفت:  گذشته،  کرمان طی هشت سال  استان  در  پسته  تولید 
کرمان  استان  پسته  محصول  که  امسال  و   ۹۷ سال  جز  به 
باالی  کرمان  دیگر  سال های  در  شد،  شدیدی  آسیب  دچار 
۵۰درصد محصول کشور را تولید کرده است.  دبیرکل انجمن 

قبل ۱۳۵هزار تن محصول در  اظهار کرد: سال  ایران  پسته 
استان کرمان داشتیم، در حالی که امسال محصول کل کشور 
نزدیک به ۱۳۵هزار تن بوده است.  وی توضیح داد: در سال 
در  اما  بود،  بیشتر  آمریکا  از  ما  تولید  میالدی(   ۲۰۱۵(  ۹۴
بیشتر  است.  بوده  افزایشی  آمریکا  تولید  روند  سال ها  بقیه 
و  شد  انجام   ۲۰۰۸ تا   ۲۰۰۵ سال  از  آمریکایی   ها  باغ   ریزی 
قرار  آنها  اصلی  اولویت  در  پسته  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
بگیرد و میزان تولید پسته آنها افزایش یافت.  وی خاطرنشان 
متاسفانه  ما  اما  بازار شدند،  وارد  دقت  و  با جدیت  آنها  کرد: 
تولید  همیشه  بوده،  خاصی  برنامه    اگر  و  نداشتیم  برنامه   ای 
 ۹۷ سال  در  افزود:  رضایی  است.   داده  قرار  هدف  مورد  را 
ارزی  پیمان   سپاری  داشتند،  پسته  ما  برابر   ۹ آمریکایی   ها  که 
۲۲هزار  تنها  سال،  آن  پسته  تولید  تن  ۵۲هزار  از  شد  باعث 
این در حالی بود  تن پسته توسط صادرکنندگان صادر شود؛ 
آن  اما  می   کردیم  پسته صادر  تن  ۱۰۰هزار  سال،  هر  ما  که 
سال ۳۰هزار تن محصول در کشور ماند.  وی گفت: امسال 
۴۶۰هزار  رقیب  کشور  و  داریم  محصول  تن  ۱۳۵هزار  هم 
پایین آورده و  را  تن محصول دارد؛ به همین دلیل قیمت ها 
ما  اگر  و  می   رساند  فروش  به  ۸دالر  زیر  را  پسته  حتی  االن 
از  را  بازار ۱۰۰ساله  مرتکب شویم، یک  اشتباه کوچک  یک 
دست می   دهیم و معیشت ۵میلیون نفری که با این صنعت در 
انجمن پسته  به خطر می   افتد.  دبیرکل  ارتزاق هستند،  حال 

ایران همچنین بیان کرد: بیشترین صادرات پسته را به شرق 
ترکیه،  اروپا،  به  نیز  محصول  از  بخشی  داریم.  چین  و  دور 
امارات و خاورمیانه صادر می شود.  وی با تاکید بر اینکه حفظ 
بازارها برای ما خیلی مهم است، ادامه داد: زمان   های طالیی 
صادرات پسته مهر، آبان و آذر به خاطر عید کریسمس، عید 
چینی   ها و عید هندی   هاست. مهرماه سال قبل ۲۵ هزار تن 
بوده  امسال میزان صادرات ۱۷هزار تن  اما  پسته صادر شد، 

و صادرات ۸هزار تن پسته را نمی توان در آبان یا آذر جبران 
کرد. وی تصریح کرد: علت اصلی افت صادرات در مهرماه، 
تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی بوده است.  وی با اشاره به شیوه    
نامناسب رفع تعهد ارزی، بیان کرد: چهار بار در کشور بحث 
پیمان   سپاری اجرا شده  که در همه   موارد با شکست مواجه 

شده و مشکل ایجاد کرده است.

رشد تورمی بورس یعنی خسارت محض به ۸۰ میلیون ایرانی!

پسروی ایران در بازار پسته دنیا

خبرهای خوش برای بازار ارز

موقعیت 
شغلی و سرمایه 
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