
مسير مبارزه با فقر
اين روزها به دليل شتاب تورم، افراد و خانوارهاي بيشتري در ايران دچار 
فقر و محروميت شده اند. بسياري از شهروندان توانايي خريد حتي دو 
وعده غذايي هم ندارند. قدرت خريد ح��دود 14 ميليون كارگر نيز كه 
به طور ميانگين ماهانه يك ميليون و 200 هزار تومان دريافت مي كنند، 
طي يك سال گذشته بيش از 50 درصد كاهش يافته و زندگي برايشان 

سخت تر شده است. 
همه از چند و چون مشكالت معيشتي مردم آگاه هستند و مي دانند كه 
با سياست هاي پولي دولت شكاف طبقاتي و محروميت چه ابعاد تازه اي 
يافته است، اما راه حل چيست؟ همواره بايد بر راه حل ها تمركز كرد. براي 
ورود به مس��ير فقرزدايي يا كاهش محروميت ه��ا، دروازه هاي ورودي 
متعددي وجود دارند، به ش��رط اينكه دولت و نهادهاي حاكميتي اراده 

براي اقدام و عمل را داشته باشند. 
به نظر من پرداخت هاي انتقالي راهكار مناسبي براي محروميت زدايي 
نيست. نمي توان با دو برابر كردن مستمري افراد تحت پوشش كميته 
امداد يا بهزيستي چهره زشت فقر را از بين برد. حاكميت ايران از سال 
1389 در حال پرداخت يارانه نقدي است و تا دي ماه امسال 330 هزار 
ميليارد تومان پول نقد به حس��اب مردم واريز كرده است. پرداخت اين 
حجم قابل توجه يارانه نقدي نه تنها باعث كاهش محروميت ها نش��ده، 
بلكه نظام عرضه و تقاضا را هم با اختالل روبه رو كرده و آثار منفي فراواني 

را در پي داشته است. 
چه دليلي وجود دارد كسي كه خودروي بي. ام. دبليو 2 ميليارد توماني 
سوار مي ش��ود، يارانه 45 هزار و 500 توماني دريافت كند و فقيرترين 
افراد كه حتي توان خريد كارت  بليت هم ندارند، سهم ش��ان از يارانه ها 
همين رقم باش��د. پرداخت هاي انتقال��ي زماني مي توان��د عادالنه و تا 
حدودي موفقيت آميز باشد كه جامعه هدف به درستي تعيين و درآمدها 
به صورت مناسب بازتوزيع شوند. توزيع يارانه ها به صورت كنوني، چيزي 
جز هدر دادن ثروت هاي كشور نيست و عاقبت خوبي هم براي اقتصاد 

كشور نخواهد داشت. 
اگر اين 330 ه��زار ميليارد توم��ان يارانه نقدي ك��ه تاكنون پرداخت 
شده است، در بخش هاي توليد و خدمات سرمايه گذاري مي شد، اكنون 
صدها هزار جوان بيكار مي توانستند صاحب شغل شوند و به جاي اين 
45 هزار تومان، هرماه يك  ميليون تومان يا بيش��تر براي خانواده هاي 
خود درآمد كسب كنند. ما چاره اي نداريم جز اينكه در پرداخت يارانه ها 
تجديدنظر كنيم و به سرمايه گذاري در بخش هاي توليد و خدمات روي 
بياوريم؛ اگرنه 330 هزار ميليارد تومان ديگر هم بدون دستاورد خاصي 

به هدر خواهد رفت. 
دروازه ديگري كه براي وارد شدن به مسير فقرزدايي وجود دارد، كاهش 
هزينه هاي دولت از راه خصوصي سازي ش��ركت ها و بنگاه هاي دولتي 
است. شوربختانه س��ازمان خصوصي طي س��ال هاي گذشته در انجام 
وظايف خود موفق نبوده و اغلب آن بنگاه ها و ش��ركت هايي هم كه به 
بخش به اصطالح »خصوصي« واگذار ش��دند، به بن بست رسيده اند. به 
نظر مي رسد دولت بايد به صورت اساسي به موضوع مهم خصوصي سازي 

ورود كند و راهبرد خود را تغيير دهد. 
يگان��ه راه براي عبور از كس��ري بودج��ه و كاهش هزينه ه��اي دولت، 
خصوصي سازي امور و شركت هاي دولتي اس��ت. به جز مسائلي مانند 
امنيت، بهداش��ت و درمان، آموزش، حمل ونقل و محيط زيس��ت ساير 
بخش ها براي بهره وري بيش��تر مي توانند به بخ��ش خصوصي واقعي 
واگذار شوند. اين گونه از كس��ري بودجه و هزينه هاي سرسام آور دولت 
كاسته خواهد شد و دولت مجال بيشتري براي رسيدگي به اقشار محروم 
پيدا خواهد كرد. در غير اين  صورت مانند هميشه حجم قابل توجهي از 
درآمدهاي س��االنه دولت صرف پرداخت حقوق و مزاياي كاركنانش و 

كسري بودجه نيز سبب افزايش نرخ تورم خواهد شد. 
واگذاري امور به بخش خصوصي واقعي نه تنها موجب ايجاد شغل هاي 
بيشتر مي شود، بلكه بهره وري را نيز افزايش مي دهد و هزينه ها به مراتب 
كمتر خواهند شد؛ بنابراين مي توان گفت فقط با يك دولت الغر مي توان 
به مبارزه با فقر و محروميت برخاست و چهره نازيباي اين پديده را از بين 
برد. در كنار راهكارهايي كه مي توان در مسير مبارزه با فقر به كار بست، 
بانك مركزي نيز بايد در سياست هاي پولي خود تجديدنظر كند. براي 
شروع، خوب اس��ت كه دولت مقابل بي قيدوبندي بانك هاي خصوصي 
بايستد و آنها را مجاب به پيروي كامل از قوانين بانكداري كند. بخشي از 
رنجي كه به مردم تحميل شده، ناشي از عملكرد همين بانك هايي است 
كه نه به استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي )IFRS( پابندند و نه 

اراده اي براي اصالح خود دارند. 
بانك هاي خصوصي با نقش پررنگي كه در نظام پولي كشور دارند، يكي 
از مهم ترين داليل خلق بي رويه نقدينگي محسوب مي شوند. بر اساس 
آمارهاي بانك مركزي، حجم نقدينگي در انتهاي مهر امس��ال به يك 
تريليون و 693 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين حجم قابل توجه 
نقدينگي به علل مختلف نقش مخربي در اقتصاد كش��ور داشته و طي 
يك سال گذشته موجب افت شديد ارزش ريال و كاهش قدرت خريد 

مردم شده است. 
بنابراين، براي زدودن چهره فقر و فالكت از جامعه، عالوه بر اينكه بايد در 
پرداخت هاي انتقالي يا به عبارتي يارانه هاي نقدي تجديدنظر شود، نقشه 
خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي نيز بايد تغيير كند و بازبيني عميقي در 

سياست هاي پولي بانك مركزي صورت گيرد.
در شرايطي كه بازار مس�كن از اوايل دهه 
90 در ركود به س�ر مي برد ، ش�اهد  پمپاژ 
تورم در اين ح�وزه هس�تيم، به طوري كه 
امروز شاهد ميانگين قيمت هايي در حدود 
10 ميلي�ون تومان در هر مت�ر مربع در اين 
ح�وزه هس�تيم و جالب تر آنك�ه معامالت 
مش�كوك مك�رر در برخ�ي از مناط�ق 
ش�هرهايي چون تهران در بخش مس�كن 
انج�ام گرفته اس�ت و ج�ا دارد نهاده�اي 
نظارتي ريشه ذي نفعان اين دست معامالت 
را شناس�ايي و برخ�ورد قضاي�ي كنن�د.

 بخش زمين و س��اختمان در كش��ور متولي 
خاصي ندارد و عوامل اثر گذار بر قيمت زمين 
و س��اختمان در كش��ور بخش هاي مختلفي 
هستند، اما به نظر مي رسد مصرف كنندگان 
در حوزه مسكن با تورم بسيار قابل مالحظه اي 
روب��ه رو هس��تند و باي��د دي��د دارن��دگان 
نقدينگي ه��اي كالن در اقتص��اد چه نقش و 
نفعي از جهش قيمت در بازار مسكن مي برند 
به ويژه آنكه امروز ه��ر يك از بانك ها به دليل 
ضبط و تملك وثاي��ق بانكي مرتبط با زمين و 
س��اختمان انبوهي ملك دارند و براي فروش 
اين دارايي ها براي خود شركت هاي مزايده اي 
 اين دس��ت از دارايي ها را تش��كيل داده اند .

خروج بخش زمين و ساختمان با انواع كاربري 
از حوزه مصرفي دودش به چشم مصرف كننده 
مي رود،  زيرا چندسالي است كه توليد كاهش 
يافته اس��ت و عوامل افزايش قيمت موجودي 
مس��كن و زمين را عده اي فراهم آورده اند كه 
نتيجه آن را در رشد قيمت در بازار مي بينيم.

بر اس��اس اعالم دفتر برنامه ري��زي و اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرسازي ميانگين قيمت 
هر متر مربع واحد مسكوني در معامالت بهمن 
ماه تهران 10 ميليون و 66 هزار تومان برآورد 

شده است. 

گزارش دفت��ر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن 
وزارت راه و شهرسازي از وضعيت بازار مسكن 
در بهمن ماه س��ال جاري در شهر تهران نشان 
مي دهد در بهمن ماه امسال 9531 فقره معامله 
مسكن به امضا رسيد كه نسبت به ماه گذشته 
)دي ماه 9۷( كه تعداد معامالت مسكن 6865 
فقره ب��ود 38/8 درصد افزايش داشته اس��ت و 
نس��بت به بهمن ماه س��ال گذش��ته كه تعداد 
معامالت18 ه��زار و692 فقره ب��ود 49 درصد 

كاهش يافته است. 
همچني��ن ميانگي��ن قيم��ت هر مت��ر مربع 
آپارتمان در تهران در بهمن ماه امس��ال 10 
ميليون و 66 ه��زار تومان بود كه نس��بت به 
دي ماه امس��ال كه قيمت هر مت��ر آپارتمان 
9 ميليون و ۷۷8 هزار تومان تخمين زده شد 
2/9 درص��د افزايش و نس��بت ب��ه بهمن ماه 
سال گذشته كه ميانگين قيمت هر متر مربع 
آپارتمان 5 ميليون و 406 هزار تومان برآورد 

شده بود 86 درصد افزايش داشته است. 
بيشترين تعداد معامالت انجام شده در منطقه 
5 با هزار و 1۷9 فقره معامله اختصاص داشته 
و پس از آن مناط��ق 4 و 2 با به ترتيب ۷56 و 
649 فقره معامله مسكن در رتبه هاي بعدي 
قرار گرفته اند. كمترين تع��داد معامله نيز به 
منطقه 19 تهران با 60 فقره اختصاص دارد و 
پس از آن مناطق 22 و 9 به ترتيب 92 و 120 
فقره معامله در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. 
گران ترين منطقه پايتخت در معامالت بهمن 
ماه مانند ماه هاي گذش��ته ب��ه منطقه يك با 
ميانگين هر متر 21 ميليون و 624 هزار تومان 
اختص��اص يافته اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه اين منطقه در ماه گذش��ته )دي ماه 9۷( 
ميانگي��ن قيمت هر مت��ر 22 ميليون و 9۷4 
هزار تومان برآورد ش��ده بود كه نشان دهنده 
كاهش 1/5 ميليون توماني ميانگين قيمت در 

منطقه يك تهران است. 

پس از منطقه يك نيز، منطق��ه 3 پايتخت با 
ميانگي��ن قيمت هر مت��ر 1۷ ميليون و ۷51 
هزار تومان قرار دارد و در رتبه 3 نيز منطقه2 
تهران با متوس��ط هر متر 15 ميليون و 3۷9 

هزار تومان قرار گرفته است. 
ارزان ترين منطقه تهران در معامالت بهمن ماه 
بازار مسكن پايتخت به منطقه 18 با متوسط 
هر متر مرب��ع 4 ميليون و 565 ه��زار تومان 
اختصاص دارد. پس از منطقه 18، منطقه 20 
با متوسط هر متر مربع 4 ميليون و 92۷ هزار 
تومان و منطقه 1۷ با متوسط قيمت هر متر 5 

ميليون و 99 هزار تومان قرار دارد. 
كاهش حدود 1/5 ميليون توماني متوس��ط 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در منطقه 
يك تهران در حالي اس��ت كه در س��اير 21 
منطقه پايتخت، متوسط قيمت مسكن افزايش 
داشته است، اما شتاب رشد قيمت مسكن در 
اين مناطق نسبت به ماه هاي گذشته با كاهش 

بسيار شديدي مواجه شده است. 
   مركز آمار ايران: 30/7 درصد مردم 

مستأجر هستند
بر اساس اعالم مركز آمار ايران، 60/5 درصد 
از خانوارهاي ع��ادي و گروهي مالك و 30/۷ 

درصد از خانوارها مستأجر هستند. 
مركز آمار ايران گزارشي از خانوارهاي معمولي 
ساكن و گروهي در واحدهاي مسكوني معمولي 
در سال 95 منتشر كرد. بر اين اساس، 56 درصد 
از حجم خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي در 
خانه هايي با متراژ 51 تا 100 مترمربع س��اكن 
هستند. همچنين سهم مستأجرين در واحدهاي 
مس��كوني با متراژهاي باالتر به تدريج كاهش 
مي ياب��د و خانوارها ب��ا نحوه تصرف مس��تأجر 
بيشتر در متراژهاي پايين سكونت دارند. 60/5 
درص��د از خانوارهاي ع��ادي و گروهي مالك و 

30/۷ در صد از خانوارها مستأجر هستند.

مركز آمار ايران: 30/7 درصد مردم مستأجر هستند
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رحمانی در حالی وع�ده پرايد 34ميليونی را 
با چند ش�رط به مردم داد كه خودروس�ازان 
پراي�د را 37ميلي�ون فروختن�د و قيمت ها 
در ب�ازار همچن�ان فرات�ر از اي�ن اس�ت!

همزمان ب��ا وعده كاهش قيمت پرايد تا س��طح 
34 ميليون تومان از سوي رحماني وزير صنعت، 
معدن و تجارت سخنگوي كميسيون اصل »90« 
شوراي اسالمي از تعيين ضرب االجل ساماندهي 
بازار خودرو براي وزير خبرداده و گفته است: اگر 

اين كار را نكند، استيضاح خواهد شد. 
سخنگوي كميسيون اصل »90« شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه خودروس��ازان تعهد خود را در 
مورد قيمت خودروها زير پا گذاش��ته اند، گفت: 
اگر وزير صنعت، معدن و تجارت براي ساماندهي 
بازار خودرو اقدامي نكند، مجلس شوراي اسالمي 

براي استيضاح وي اقدام خواهد كرد. 
با پيش فروش سؤال  برانگيز دو خودروساز بزرگ 
كش��ور در دو روز گذش��ته، موجي از انتقادات 
از نح��وه پي��ش ف��روش و قيم��ت تحميلي به 
مصرف كنندگان آغاز شده اس��ت،  به طوري كه 
ابهاماتي از تعداد خري��داران و هويت آنها وجود 
دارد كه ضروري اس��ت مراج��ع ذي صالح ورود 

كرده و موضوع شفاف سازي شود. 
روز گذش��ته س��خنگوي كميس��يون اصل 90 
مجلس با انتق��اد از گراني قيم��ت خودروهاي 
پيش فروشي از خلف وعده خودروسازان خبر داد 
و گفت: 20 آذر ماه جلس��ه اي را با وزير صنعت، 
معدن و تجارت، معاون حقوقي رئيس جمهور، 
رئيس سازمان حقوق مصرف كنندگان، رئيس 

س��ازمان تعزيرات، نماينده س��ازمان بازرسي و 
مديران عامل دو خودروساز بزرگ داشت كه در 
آن جلسه مقرر شد خودروسازان خودروهايشان 
را 5 درصد زير قيم��ت بازار عرض��ه كنند و در 
مراحل بعد هر بار 5 درصد قيمت را كاهش دهند 

تا به نرخ عادالنه دست يابيم. 
بهرام پارس��ايي در گفت وگو با »ايس��نا« افزود: 
خودروسازان به وعده اي كه به كميسيون اصل 
»90« داده ان��د، عمل نكرده ان��د و حتي عرضه 
روزهاي گذشته آنها 20 درصد بيش از تعهدي 
است كه داده بودند. در واقع كاهش 5 درصدي 
قيمت نسبت به 29 آذر ماه نه تنها اعمال نشد، 
بلكه 20 درص��د ب��ه قيمت ها اضافه ش��د. وي 
تصريح كرد: متأسفانه سوءاستفاده و سودجويي 
خودروسازان از فضاي متشنج بازار نشان دهنده 
عدم انجام تعهداتي است كه آنها نسبت به مردم 
دارند. آنها از س��ويي با عدم عرضه خودرو بازار را 
متشنج مي كنند و سپس به بهانه شكستن حباب 
به فروش نق��دي اقدام مي كنن��د و قيمت را نيز 
كاهش نمي دهند. س��خنگوي كميسيون اصل 
»90« شوراي اس��المي گفت: اگر وزير صنعت، 
معدن و تجارت نسبت به ساماندهي بازار خودرو 
اقدام نكند،  مجلس ش��وراي اسالمي استيضاح 
ايشان را كليد خواهد زد. خودروسازان مي گويند 
ما خودروهاي داخلي را توليد مي كنيم اگر اين 
خودرو داخلي اس��ت نبايد به ارز وابسته باشد، 
ضمن اينكه قيمت خودرو نسبت به زماني كه ارز 
1۷ تا 18 هزار تومان شده بود، گرانتر شده است؛ در 

حالي كه قيمت ارز كاهش يافته است. 

اي��ن تناق��ض عملك��رد آنه��ا نش��ان دهنده 
افسار گس��يختگي در بازار خودرو است و گويي 

آنها نهادهاي نظارتي را به سخره گرفته اند. 
وي با اشاره به اينكه خودروسازان تنها منافع خود 
را در نظر مي گيرند، افزود: آنها به بهانه كنترل بازار 
و شكس��تن حباب قيمتي اقدام به فروش نقدي 
مي كنند. در حالي كه اگر به تعهدات قبلي خود 
عمل كنند و خودروهاي پيش فروش شده مردم را 
تحويل دهند، اين حباب قيمت به وجود نمي آيد. 

    يك ميليون پيش فروش ! 
وي با بي��ان اينك��ه خودروس��ازان تاكنون يك 
ميليون خ��ودرو پيش ف��روش كرده اند، يادآور 
ش��د: خودروس��ازان با ش��رايط تولي��د موجود 
نمي توانند ب��ه هيچ يك از تعه��دات خود عمل 
كنند حتي برخي خودروها كه بايد در ش��هريور 
ماه تحويل داده مي ش��د تاكنون ب��ه خريداران 
تحويل داده نشده است؛ اين شركت ها ادعا كردند 

ورود كميسيون اصل 90 به موضوع و جلوگيري 
از افزايش قيمت ها باعث زي��ان 4 هزار ميليارد 
توماني آنها شده است در حالي كه ما از ضرر مردم 

جلوگيري كرديم. 
وي تأكيد كرد: خودروس��ازي به باتالقي تبديل 
شده اس��ت كه هر روز وضعيتش بدتر مي شود؛ 
اگرچه در حال حاضر براي نج��ات از وضعيت و 
مشكالت خودروسازي، كاله به كاله مي كنيم، اما 
اين وضعيت تا كجا ادامه پيدا مي كند، سياست 
حاكم بر خودروس��ازي درازمدت نيس��ت و در 
صورتي كه تدابير الزم براي رفع مشكالت اتخاذ 
نشود، خودروسازي نيز به مؤسسات مالي جديد 

تبديل مي شود. 
وي با بيان اينك��ه پرايد 48 ميليون��ي در ذهن 
نمي گنجد، گفت: در حال حاضر ش��ركت هاي 
خودروس��ازي بالغ بر 20 هزار ميلي��ارد تومان 
پيش فروش كرده اند كه سرمايه هنگفت و كالني 
است و بايد مشخص ش��ود در چه محلي هزينه 

شده است. 
    وزير صنعت:خودرو ارزان مي شود 

همچنين وزير صنعت و تجارت كه هنوز نتوانسته 
به وعده هاي��ش در حوزه خ��ودرو عمل كند، در 
حاش��يه جلس��ه هيئت دولت بار ديگر كاهش 
قيم��ت خ��ودرو را در ماه هاي آتي وع��ده داد و 
گفت: برنامه ريزي ش��ده تا در ماه هاي آينده به 
قيمت هاي محاسباتي برس��يم و به عنوان مثال 
براي پرايد قيمت محاس��باتي حدود 33 تا 34 

ميليون تومان است. 
رضا رحمان��ي افزود: قيمت هاي محاس��باتي از 
طرف سازمان حمايت بر اساس قيمت تمام شده 
خودرو و در نظر گرفتن 5 درصد س��ود محاسبه 
شده اس��ت. قيمت هايي كه ام��روز در بازار براي 

خودرو وجود دارد مطلوب ما نيست. 
رحماني گفت: ميزان توليد در ماه هاي قبل افت 
كرده بود، اما امروز ش��رايط بهتر است و هر روز 
ميزان توليد بيشتر مي شود كه اين افزايش توليد 

بر قيمت هم تأثير خواهد گذاشت. 
رحمانی افزود: از ديروز عرضه فوری را بيش��تر 
كرديم و اگر عرضه فوری مورد استفاده قرار گيرد 
و خودرو مرتب عرضه ش��ود، يقيناً قيمت حتماً 
پايين می آيد و روی قيم��ت معقولی كه همان 

قيمت محاسباتی باشد، می ايستد.
وي افزود: س��ازمان حمايت بر اساس مدارك و 
كارشناسي قيمت خودرو را مشخص مي كند، اما 
بازار قيمت متفاوتي دارد كه تصميم گرفته شد 
خودروساز اين تفاوت قيمت كارخانه و بازار را به 
خزانه واريز كند و خودش ذينفع نباشد كه انگيزه 

باالی نگهداشتن قيمت را نداشته باشد. 
وي با اشاره به فروش فوري خودرو از روز گذشته 
گفت: م��ا متعهد به انج��ام تعه��دات قبلي نيز 
هس��تيم. رحماني با بيان اينكه هدف از فرمول 
ارائه خودرو ها با 5 درصد زير قيمت بازار اين بوده 
كه دالل ها وارد بازار نشوند و رانتي وجود نداشته 
باشد، گفت: با افزايش ميزان توليد و عرضه مداوم 

قطعاً قيمت ها شكسته خواهد شد.

وعده پرايد 3۴ ميليونی پس از فروش 37ميليونی!
كميسيون اصل 90 براي وزير صنعت ضرب االجل تعيين كرد كه چنانچه بازار خودرو ساماندهي نشود استيضاح مي شود

نگاهي به بازار سرمايه در روز گذشته 

رشد سايه غول ريسك بر سر بازار سرمايه

بازي تقويت حدس مردم در بازار گوشت ! 
 در س��ايت قصه گويي و بازي هاي كودكان يك نوع بازي تعريف شده 
كه نامش » كي بود كي بود، من نبودم!« است و در باب اهدافش چنين 

آمده است: تمركز حواس و تقويت نيروي تجسم و حدس ! 
در اين ب��ازي دو نفر، وس��ط مي نش��ينند كه چش��مان يك��ي از آنها 
بسته اس��ت. دو عدد س��نگ جلوی آنها قرار دارد و 15 الي 20 نفر نيز 
به شكل دايره دور آنها مي نشينند. سپس در حالي كه در پشت او قرار 
گرفته به يكي از بچه ها اشاره مي كند تا وارد ميدان شود و وظيفه اش اين 

است كه آن دو سنگ را بر هم بكوبد و به جاي خود باز گردد. 
سپس دوس��تش چش��م هاي او را توأم با كف زدن و تكرار عبارت كي 
بود كي بود، من نبودم، از سوي بچه ها باز مي كند. اينك نفر وسط كه 
چش��م هايش را باز كرده اند، بايد حدس بزند كه چه كس��ي اين كار را 
كرده است.  اين بازي در اين روزها و در بيشتر بازارهاي كاالهاي مصرفي 
كشور و حتي خودرو سازها ديده مي شود،اما شاخص ترين آنها در سه 
روز گذشته درباره بازار گوشت قرمز است. گويي مسئوالن و متوليان، 
مردم را با چشمان بسته وسط گود نش��انده اند و هر كدام در حال كف 
زدن هس��تند و با يك تفاوت كوچك اين بازي را براي كل مردم اجرا 
مي كنند. آنها به جاي گفتن جمله » كي بود، كي بود، من نبودم« ! دائم 

مي گويند: آدرس غلط ندهيد ! 
 در اين باره روز گذشته نايب رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني 
ايران با بيان اينكه نبايد در مورد واردات و توزيع گوش��ت، آدرس غلط 
داد، گفت: » واردكنندگان گوشت قرمز، تنها در يك بخش از چرخه بازار 
اين كاال ايفاي نقش مي كنند و آن، تأمين گوشت از خارج كشور است 
و از زماني كه كاال وارد گمركات كش��ور مي ش��ود، گوشت ها از اختيار 

واردكنندگان خارج شده و در اختيار دولت قرار مي گيرد.«
او گفت : » برخي مديران دولتي عادت به انكار خطاهاي محاسباتي 
س��ازمان زير مجموعه خود دارند و پي��كان انتقادات در خصوص 
ايجاد صف هاي خريد، تحري��ك تقاضا و غيره را نبايد به س��مت 
واردكنندگان گوش��ت نش��انه رفت و با ارائه آدرس هاي اشتباه، 

ذهن ها را گمراه كرد.«
 جمله اي مشابه نيز از سوي سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز بيان شد: »براي علت گراني گوشت، آدرس غلط مي دهند و گراني 
گوشت قرمز نمي تواند مربوط به قاچاق دام باشد و برخي آدرس غلط 
مي دهند.« حميدرضا دهقاني نيا گفت: » از نظر ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، به عنوان تنها مرجع ارائه دهن��ده آمار و اطالعات در 
حوزه قاچاق، اينكه مي گويند گراني گوشت قرمز به واسطه قاچاق دام 

است را نمي پذيريم.«
او افزود: در سال جاري قاچاق گوسفند 40 درصد افزايش داشته است، اما 
اين رشد آن قدر فزاينده نيست كه موجب افزايش قيمت گوشت قرمز 

شود و وزن اين موضوع به آن ميزاني كه ادعا مي كنند، نيست. 
دهقاني نيا با اشاره به افزايش واردات گوشت گرم و يخي بيشتر از قاچاق 
گفت: » هم اكنون در فصلي هستيم كه به دليل شرايط جوي از برخي 
مرزها دامي نمي تواند رد شود ،بنابراين ضعف ها در قسمت ديگري است 

اما سعي داريم همه موضوع را روي قاچاق دام آوار كنيم.«
معاون توسعه بازرگاني و صنايع وزير جهاد كشاورزي نيز چندي پيش 
گفته بود: يكي از داليل گراني گوشت قرمز اين است كه گوشت وارداتي 
دست به دست مي شود و با داللي گران تر از آن چيزي كه بايد به دست 

مردم برسد كه اميدواريم نظارت ها ادامه داشته باشد. 
همچنين رئيس شوراي تأمين دام كشور از تأمين انواع گوشت قرمز 
وارداتي و داخل��ي خبر داد و گفت: »مش��كل گراني قيمت گوش��ت 
قرمز داخلي ناش��ي از حضور دالالن و عرضه نامناسب آن )تفكيك و 
خردشدن گوشت( در سطح خرده فروشي هاي بازار است.« وزير جهاد 
نيز علت اصلي افزايش قيمت گوشت قرمز در بازار را نوسان نرخ ارز و 
تشديد قاچاق دام زنده دانست. از آنجايي كه مردم چشم بسته داخل 
گود اين بازي »آدرس غلط ندهيد« هستند و اين بازي توسط بازيكنان 
اصلي بازار گوش��ت ادامه دارد، مي توان به اين نتيجه رسيد كه يا آن 
كسي كه سنگ ها را به هم مي زند خيلي قوي و حرفه اي است كه قابل 
شناسايي نيست يا بازيگراني كه دور بازار گوشت نشسته اند، به نوبت 
تقصير را در توافقي دسته جمعي بر عهده مي گيرند، در حالي كه حدس 

مردم درست است ! 
 اين در حالي اس��ت كه وظيفه ذاتي دولت ها و نهادهاي نظارتي تحت 
تابعه آنها، ممانعت از شكل گيري چنين بازي هايي است. چرا بايد مردم 
در بازار گوشت قوه تخيل، حدس و تجسم مقصر را تقويت كنند؟ پس 

دولت و نهادهاي نظارتي چكاره اند؟

 افزايش درآمد ناخالص ملي
با توسعه صنعت نمايشگاهي

بهم�ن حس�ين زاده در آس�تانه دومي�ن نمايش�گاه صنع�ت 
نمايش�گاهي در م�ورد اهمي�ت اي�ن صنع�ت خاط�ر نش�ان 
كرد: بخش عم�ده اي از بازارياب�ي و تجارت جهان�ي كاال مرهون 
برپاي�ي بيش از 140 ه�زار نمايش�گاه بين الملل�ي و تخصصي در 
دنياست و همه س�اله در بيش از 5 هزار ش�هر دنيا نمايشگاه هاي 
تجاري برگ�زار مي ش�ود ك�ه آخرين دس�تاوردهاي فن�اوري و 
تكنولوژي�ك را در مع�رض نماي�ش عم�وم ق�رار مي ده�د. 
وي به س��ير تحوالت صنعت نمايش��گاهي در ايران هم اش��اره كرد و 
گفت: با آنكه بيش از 50 سال سابقه برگزاري نمايشگاه در كشورمان 
وجود دارد، اما تا سال ۷9 فقط يك نمايشگاه بازرگاني تهران همه ساله 
در كشور برپا مي شد،  اما طي 18 سال اخير ش��اهديم كه تقريباً همه 

استان هاي كشور سايت رسمي برپايي نمايشگاه دارند     . 
حسين زاده با اشاره به اينكه نمايشگاه ها زمينه اي براي توسعه فضاي 
كسب و كار و ارز آوري هستند، تصريح كرد: در كشورهاي اروپايي ساالنه 
10 تا 20 درصد در آمد ناخالص ملي از محل برگزاري نمايش��گاه ها و 
رويدادهاي تجاري تأمين مي ش��ود كه ما در ايران بايد با بازنگري در 
استانداردهاي نمايش��گاهي اين رقم را محقق كنيم، مضاف بر آنكه با 
توجه به دغدغه اشتغالزايي در كشور صنعت نمايشگاهي تأثير بسزايي 
در اين حوزه دارد. دومين نمايش��گاه صنعت نمايش��گاهي كش��ور از 
پنج شنبه 2 اسفند تا 5 اسفند آخرين دستاوردهاي صنعت نمايشگاهي 
را با حضور غرفه سازان، مجريان نمايشگاهي و سايت هاي نمايشگاهي 

كشور براي عالقه مندان ارائه مي كنند.
.....................................................................................................................

مصوبه جديد ارزي دولت ابالغ شد
هيئ�ت وزي�ران تصويبنامه واري�ز مابه التف�اوت ريالي ن�رخ ارز 
دريافت�ي ب�ا ن�رخ ارز در روز بازپرداخ�ت ب�راي تمام�ي 
واردكنن�دگان كاال ب�ا ن�رخ ارز مرج�ع را اص�الح ك�رد. 
در ابالغيه اي كه به امضاي معاون اول رئيس جمهور رسيده خطاب به 
وزارت صمت، وزارت اقتصاد، س��ازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي 

آمده است: متن زير به عنوان تبصره )3( به بند )1( الحاق مي شود:
واحدهاي توليدي كه رأساً نسبت به واردات ماشين آالت و تجهيزات 
خطوط توليد و اس��تفاده از ارز مرجع اقدام ك��رده و آن را به فروش 
نرسانده باشند با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام االختيار 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان )به عنوان رئيس 
كارگروه(، وزارت امور اقتصادي و دارايي، س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور و وزارتخانه هاي توليدي ذيربط از ش��مول اين تصويبنامه 

مستثني هستند.

مجتبي نيك اقبال مهران   ابراهيميان

ذيحساب مرجع تشخيص نياز ادارات نيست
در حالي ك�ه تأمين بودج�ه عمومي ب�ا محدوديت هاي�ي همراه 
اس�ت و ديگر نمي توان به حس�اب و كت�اب و صرفًا بنا ب�ه اظهار 
نياز دس�تگاه ها به آنه�ا بودجه تخصي�ص داد، مدي�ركل نظارت 
بر ذيحس�ابي هاي كش�ور گفت: ذيحس�اب ب�ه عن�وان يكي از 
مديران مجموع�ه اي ك�ه در آن خدمت مي كند، حق تش�خيص 
نياز ي�ا نبود نياز دس�تگاه ها ب�ه هزينه ه�اي مختلف را ن�دارد و 
در اي�ن زمينه مرج�ع نيس�تند. از اي�ن رو انتظار م�ي رود دولت 
و به ط�ور مش�خص س�ازمان برنام�ه و بودج�ه و وزارت اقتصادو 
خزان�ه داري كل كش�ور در اي�ن رابط�ه ورود داش�ته باش�ند. 
به گزارش »جوان«، بس��ياري از هزينه ه��اي اجتناب ناپذير بودجه اي 
عمومي ك��ه ماحصل اظه��ارات دس��تگاه هاي مختلف اس��ت به واقع 
اجتناب ناپذير اس��ت و بايد ديد چرا دس��تگاه ها اين همه در حوزه غير 
نيروي انساني همچون س��اختمان، خودرو، تأسيس��ات و تعميرات و 
فناوري و اطالع��ات و . . . هزينه دارند حال بايد ديد مرجع تش��خيص 
هزينه هاي مازاد دستگاه هاي بودجه بگير از بودجه عمومي و همچنين 
در شركت هاي دولتي كيست و تا كي قرار است شاهد هزينه هاي مازاد در 
دستگاه ها، بدهي هاي بانكي، مالياتي، بيمه اي و. . . در كشور باشيم و چرا 
اصالً دولت براي تأمين هزينه هاي هنگفت دستگاه ها بايد هر چهار هفته 
يكبار درگير تأمين هزينه هاي مازاد دستگاه ها باشد و فشار اين دست 

هزينه ها را امروز در قيمت كاالو خدمات و رشد بهاي ارز رؤيت كنيم. 
احمدرضا پاكباز در اين رابطه مي گويد: دستگاه ها نمي توانند به جاي 

ذي حساب در تطبيق هزينه ها تصميم گيري كنند. 
وي ادامه داد: ذيحسابان همچنين حق نگاه صرفه جويي در هزينه ها 
ندارند و اين مس��ائل پيش از آن، در مجلس شوراي اسالمي و شوراي 
نگهبان مورد نظر قرار گرفته است. مديركل نظارت بر ذي حسابي هاي 
كشور بيان كرد: بودجه اي كه به نهادهاي مختلف تعلق مي گيرد بايد 
در راستاي اهداف آن مجموعه مصرف ش��ود و ذيحساب نمي تواند از 

منظر صرفه جويي به آن نگاه كند.

خودروس�ازان ب�ه بهان�ه 
كنت�رل بازار و شكس�تن 
حب�اب قيمتي اق�دام به 
فروش نقدي مي كنند. در 
حالي كه اگر ب�ه تعهدات 
قبل�ي خ�ود عم�ل كنند 
پي�ش  خودروه�اي  و 
ف�روش ش�ده م�ردم را 
تحوي�ل دهند، اين حباب 
قيم�ت به وج�ود نمي آيد

بهناز قاسمی
  گزارش   یک


