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 در جريان استخراج ارزهاي مجازي اكنون با اظهارات معاون برنامه ريزي 
و امور اقتصادي توانير مشخص شده كه بيش از هر چيز نگراني از افزايش 

احتمال خاموشي ها است. 
او گفت: قط��ع موقت برق اس��تخراج كنندگان ماينرها آغاز ش��ده و تا 
مشخص ش��دن قيمت ها احتماالً اين پلمب  ها ادام��ه دارد، هر چند كه 
انجمن بالك چين قول بدهد كه در ساعات پيك مصرف ارز رمز استخراج 

نمي كنند و دستگاه هاي استخراج كننده را خاموش مي كنند. 
رجبي مشهدي در پاسخ به اين س��ؤال كه وزارت نيرو در بخشنامه اي 
اعالم كرد كه اين انش��عابات را قطع موقت خواهد كرد، گفت: با توجه 
به اينكه اس��تخراج رمز ارز بيشتر در ش��هرهاي نيمه شمالي كشور و 
مراكز استان ها انجام مي ش��ود، برنامه قطع برق هم از همين مناطق 

آغاز خواهد شد. 
 همزمان با اين اقدام اين روزها خبر از برخورد جدي قضايي با ماينرها 
مخابره مي ش��ود كه به عنوان مثال روز گذش��ته خبر از كشف يكي از 
بزرگ ترين مزارع كش��ور اعالم شده اس��ت. اين مزرعه كه در يكي از 
كارخانجات بزرگ تهران مس��تقر بوده، از برق ب��ا تعرفه صنعتي براي 
فعاليت خود استفاده مي كرده است. ميزان مصرف آن نيز در هر شبانه 

روز معادل 60 خانوار بوده است. 
اگر چه قرار است وزارت نيرو با راه اندازي تيم هاي شناسايي مزارع ارز 
رمزها تا تعيين تكليف قيمت برق مصرفي اين مزارع فعال باشند و آنها 
را پلمب و برق آنها را قطع كنند، اما به نظر مي رس��د آمار ارائه شده از 
س��وي مصطفي رجبي مش��هدي، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي 
توانير كه به فعاليت بيش از 148 هزار ماينر در كش��ور اش��اره كرده و 
معلوم نيست كه بتوان با همه آنها برخورد كرد و اتفاقاً برخي از اعضاي 
انجمن بالك چين نيز همين سؤال را دارند كه چرا برخي مزارع ماين از 

كار مي افتند و برخي نه ! 
سؤال دومي كه مطرح است، اين است كه اگر راه اندازي مزارع استخراج 
رمز ارزها از سوي وزارت صنعت، معدن و كشاورزي به عنوان يك صنعت 
شناخته شده است، پس چه ايرادي دارد كه اين صنايع از برق صنعتي 
استفاده كنند؟ مصطفي رجبي مشهدي در گفت وگو با »فارس« و در 
پاسخ به اين س��ؤال كه آيا فعاليت اين صنعت در كشور قانوني است، 
اظهار داش��ت: ش��وراي عالي فضاي مجازي اعالم كرد كه اين صنعت 
فعاليت رسميت دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مي تواند به 

آنها پروانه فعاليت بدهد. 
رجبي مشهدي گفته: اگر اين اقدامات قانوني است طبعاً توانير و وزارت 
نيرو مشكلي با تأمين برق آنها نخواهد داشت و در همين راستا پيشنهاد 
محاسبه برق استخراج كنندگان رمز ارزها با تعرفه برق صادراتي از سوي 

وزارت نيرو به هيئت دولت رفته و در حال بررسي است. 
وي افزود: اقدام به قطع موقت انشعاباتي كه اقدام به استخراج رمز ارز 
مي كنند، كرده ايم، اما هنوز ميزان دقيق آن در دس��ت نيس��ت. باز هم 
تأكيد مي كنم كه بايد شرايط اتصال آنها مشخص شود. با اين حال سؤال 
سوم اين است كه اگر اين تقاضاي جديد كه ناشي از قيمت فعلي برق 
است، چرا بايد براي برخي از استفاده كنندگان جديد ممنوع باشد، اما 

براي ساير مصرف كنندگان انرژي بر اما قديمي بالمانع است ؟ 

دالر دوباره در كانال ۱۳ هزار تومان
صرافي ه�اي بانك ه�ا از صب�ح دي�روز، ۱۶ تيرم�اه، قيم�ت 
دالر را ب�راي ف�روش به م�ردم، ۱۳ هزار توم�ان اع�ام كرده اند. 
اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 1۲ هزار و ۹00 تومان خريداري 
مي كنند. برهمين اساس طي ديروز قيمت فروش يورو در صرافي هاي 
بانك ها، 14 هزار و ۹۵0 تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد يورو نيز 

در اين صرافي ها 14 هزار و 8۵0 تومان است. 
........................................................................................................................

طال به روند صعودي خود بازخواهد گشت
بنابر پيش بيني صورت گرفته توس�ط كارشناسان وال استريت و 
سرمايه گذاران ش�ركت كننده در نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز، 
بهاي جهاني طا در هفته پيش رو با افزايش روبه رو خواهد ش�د. 
به گزارش وب س��ايت خبري كيتونيوز، اين گزارش نش��ان مي دهد 
تحليلگران اقتصادي با بي اعتنايي به كاهش بهاي جهاني طال در جمعه 
هفته گذشته بر اين باورند كه بهاي اين فلز گرانبها با افزايش روبه رو 
خواهد شد. بر اساس اين گزارش، كارشناس��ان وال استريت با اشاره 
به انتشار اخبار مربوط به بهبود وضع اشتغال در امريكا در روز جمعه 
هفته گذشته و احتمال كاهش نرخ هاي بهره در بانك مركزي امريكا 
در ماه هاي پيش رو، بر اين باورند قيمت جهاني طال در هفته پيش رو 

با افزايش روبه رو خواهد شد. 
 

افزايش ۱000 واحدي شاخص بورس تهران
ش�اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پاي�ان معامات ديروز 
يك شنبه با افزايش ۱00۱ واحدي به رقم 24۶ هزار و 447 واحد رسيد. 
به گزارش »جوان« براس��اس اطالعات مندرج در س��امانه بورس تهران 
شاخص كل در پايان معامالت ديروز همزمان با اعالم اقدامات عملي ايران 
در گام دوم برنامه جامع اقدام مشترك)برجام( بازار سرمايه ايران اقبال 
خوشي نش��ان داد و ارزش روز بازار به بيش از ۹۲1 هزار ميليارد تومان 
رسيد. معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران بيش از ۲/6 ميليارد ورقه 
بهادار،  سهام و حق تقدم در قالب ۲۵6 هزار نوبت معامله و به ارزش 1۲۲6 
ميليارد تومان داد و ستد كردند. امروز شاخص قيمت با معيار وزني ارزشي 

۲81 واحد رشد كرده و به رقم 6۹ هزار و 1۹3 واحد رسيد. 
ش��اخص قيمت با معيار هم وزن با رش��د 37۲ واحد به رقم 40 هزار و 
۹1۲ واحد رسيد. شاخص آزاد ش��ناور با افزايش 11۵۲ واحد به رقم 
۲76 هزار و 6۹۵واحد رسيد. شاخص بازار اول بورس 837 واحد رشد 
كرده و به رقم 18۲ هزار و 368 واحد رسيد. شاخص بازار دوم بورس با 

رشد 1۵48 واحد به رقم 486 هزار و 708 واحد رسيد. 
........................................................................................................................

 افزايش 80 درصدي ارزش معامالت
در بورس انرژي ايران

مدير عام�ل بورس ان�رژي ايران ب�ا بي�ان اينكه از ابتداي س�ال 
98 ت�ا كنون 750 ه�زار ت�ن ف�رآورده  هيدروكربوري ب�ه ارزش 
40 هزار ميلي�ارد ريال در ب�ورس انرژي اي�ران معامله ش�ده، از 
رش�د 80 درص�دي ارزش معام�ات ب�ازار فيزيك�ي خب�رداد. 
س��يد علي حس��يني، مدير عامل بورس انرژي اي��ران در گفت وگو با 
»فارس« خبرداد، از ابتداي سال ۹8 تا كنون بيش از 7۵0 هزار تن انواع 
فرآورده هاي هيدروكربوري به ارزش قريب به 40 هزار ميليارد ريال در 

بازار فيزيكي بورس انرژي ايران مورد معامله قرار گرفت. 
وي گفت: بيش از ۵۵3 هزار تن از محصوالت معامله ش��ده در رينگ 
داخلي و بيش از 1۹6 هزار تن در رينگ بين الملل اين بازار مورد داد و 
ستد قرار گرفته اند. به گفته حسيني همچنين ارزش ريالي معامالت در 
رينگ داخلي بيش از ۲7 هزار و 1۲1 ميليارد ريال و در رينگ بين الملل 
بيش از 11 هزار و 137 ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با مدت 

مشابه در سال قبل افزايش 80 درصدي را تجربه كرده است.

 اباغ دستور العمل جديد بانك مركزي
براي تأمين مالي توليد

 مهلت يك ماه به بانك ها 
براي تصويب تسهيالت يا ارائه داليل مخالفت

بانك مركزي در بخشنامه اي به شبكه بانكي، دستورالعمل تأمين مالي 
بنگاه هاي كوچك و متوسط سال ۱۳98 را به شبكه بانكي اباغ كرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، در راستاي 
تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط و با توجه به نامگذاري 
امسال به نام »رونق توليد« از سوي مقام معظم رهبري  - مدظله العالي  و 
پيرو ابالغ دستورالعمل تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط در سه 
سال گذشته و اتخاذ رويكرد مساعدت مقرراتي، زمينه مناسب تري به  

 منظور تأمين مالي واحدهاي ياد شده فراهم شد. 
براساس اطالعات دريافتي از س��امانه ثبت نام واحدهاي توليدي، آمار 
عملكرد اجراي اين طرح طي سال  13۹7، حاكي از تأمين مالي تعداد 
۲3/3۲8 بنگاه كوچك و متوسط با تخصيص مبلغي معادل 18۹/۲6۲ 
ميليارد ريال توس��ط ش��بكه بانكي اس��ت كه به بنگاه هاي اقتصادي 
اختصاص داشته است. عملكرد مزبور نشان از همراهي و اهتمام نظام 
بانكي در اجراي تأكيدات معظم له و سياست هاي دولت براي حمايت 
هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط دارد تا به اين ترتيب 
امكان هدايت بهين��ه و صحيح منابع مالي موجود در راس��تاي بهبود 

وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي در كشور فراهم شود. 
در سال جاري نيز با توجه به شرايط ويژه اقتصادي و اعمال تحريم هاي 
ظالمانه عليه كشور، بانك مركزي جهت هموارسازي مسير توليد ملي 
و حمايت از بنگاه هاي اقتصادي در راس��تاي تحقق شعار رونق توليد، 
هدايت نقدينگ��ي جامعه به س��مت بخش هاي مول��د و تأمين مالي 
توليدكنندگان داخلي، دس��تيابي به نس��بت حداقل 6۵ درصد از كل 
تسهيالت پرداختي براي تأمين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي 
را هدف گذاري كرده اس��ت. بر اساس ماده ۵ دس��تورالعمل اصالحي، 
بانك ها و مؤسسات اعتباري موظفند با تسهيالت يا موارد امهال مصوب 
در كارگروه تسهيل، حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقت كنند يا داليل 
مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيئت خبرگان موضوع 
ماده )6۲( قانون الحاق موادي ب��ه قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 

ارتقاي نظام مالي كشور ارجاع كنند. 
........................................................................................................................
۳ گزارش ديوان محاسبات براي بازگشت 

57 ميليارد تومان حقوق هاي نامتعارف
در مجم�وع ب�ا توج�ه ب�ه گزارش ه�اي اول و دوم و س�وم 
ناش�ي  پ�ول  توم�ان  ميلي�ارد   57 دي�وان، ح�دود  اي�ن 
برگرداندي�م.  خزان�ه  ب�ه  را  نامتع�ارف  حقوق ه�اي  از 
به گزارش صدا و سيما، عادل آذر رئيس ديوان محاسبات كشور با حضور 
در برنامه تلويزيوني »نگاه يك« درباره س��رانجام حقوق هاي نجومي با 
اشاره به اينكه ديوان محاسبات، سه گزارش تخصصي و كاماًل حرفه اي 
درباره پرونده معروف به حقوق هاي نجومي يا نامتعارف به مجلس و سران 
سه قوه داده است، گفت: مردم در جريان يكي از آنها كه نخستين گزارش 
ما بود قرار گرفتند كه در صحن علني مجلس هم قرائت شد. وي افزود: 
در آن زمان اعالم شد كه از 100 هزار مدير پايه كه حقوق و مزاياي آنها 

رسيدگي شد، 3۹4 نفر حقوق نامتعارف و غير قانوني داشتند. 
آذر اضافه ك��رد: پس از آن، گ��زارش محرمانه اي ب��ه رئيس مجلس و 
كميسيون مجلس شوراي اسالمي و سران دو قوه ديگر داديم و گزارش 
خيلي محرمانه هم داديم كه دستگاه، موضوع و فرد در آن گزارش آمد. 
وي با اشاره به روند اقدامات قانوني عليه حقوق هاي نجومي و پاسخگويي 
به مطالبات مردمي در اين زمينه گفت: عالوه بر پرداخت حقوق هاي 
نامتعارف، وام هاي نامتعارف با س��ودهاي صف��ر درصد يا يك درصد و 
مانند آن هم داش��تيم. آذر ادامه داد: حدود 70 پرونده از دستگاه هاي 
مختلف بابت حقوق هاي غير قانوني براي رسيدگي قضايي به دادسرا 
ارس��ال كرديم كه بر اس��اس آراي صادره، ۵7 ميليارد تومان به خزانه 
بازگشت. رئيس ديوان محاسبات كشور گفت: تعدادي از حقوق بگيران 

نامتعارف، معزول شدند و برخي ها هم به زندان رفتند.  
........................................................................................................................

احكام مالياتي پرداخت اسناد خزانه 
اسالمي به جاي بدهي ابالغ شد

رئي�س س�ازمان ماليات�ي آيين نام�ه اجراي�ي تبص�ره 5 و 
بن�د )ز( تبص�ره8 قانون بودج�ه 98 را اب�اغ كرده كه براس�اس 
آن اح�كام ماليات�ي پرداخ�ت اس�ناد خزان�ه اس�امي ب�ه 
ج�اي بده�ي كارفرم�ا ب�ه پيمان�كار مش�خص شده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار مهر، اميدعلي پارسا در بخشنامه اي به امور مالياتي 
شهر و استان تهران و ادارات كل امور مالياتي موضوع »احكام مالياتي 

پرداخت اسناد خزانه اسالمي به جاي بدهي« را ابالغ كرد. 
در بخشنامه رئيس سازمان امور مالياتي آمده است: در اجراي بند )ز( 
تبصره )8( قانون بودجه، در م��واردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به 
صورت اسناد خزانه اس��المي با سررس��يد حداكثر پايان سال 13۹8 
پرداخت مي شود، در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است 
اين اوراق را عيناً به س��ازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان 
مذكور معادل مبلغ اس��مي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار 
كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارائه مي كند. خزانه داري 
كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسالمي تحويلي 

را پس از وصول در سررسيد، به عنوان وصولي ماليات منظور كند. 
........................................................................................................................

 حركت الك پشتي كاهش قيمت ها 
در بازار خودروهاي داخلي

بازار اين روزهاي خودروي پايتخت حاكي از روند بطئي و كند كاهش 
قيمت خودروهاي داخلي و ركود سنگين حاكم بر خريد و فروش 
خودروهاي خارجي و تعادل نس�بي قيمت ها در اين بازار اس�ت. 
بررسي ميداني خبرنگار ايرنا حاكي اس��ت، به طور نمونه پژو 40۵ كه 
هفته گذش��ته در حدود قيمت 80 ميليون و ۵00 ه��زار توماني قرار 
داش��ت، امروز به 78 ميليون و ۵00 هزار تومان، پژو ۲06 تيپ پنج از 
10۵ ميليون تومان به ۹۹ ميليون تومان، همچنين پژو ۲06 تيپ دو 
ظرف يك هفته از 8۵ ميليون به 84 ميليون تومان كاهش يافته است. 
عالوه ب��ر اين، ديگر خودرو س��از داخل��ي، س��ايپايي ها تغيير قيمت 
چنداني در يكي دو هفته اخير تجربه نكرده اند و پرايد 111 همچنان 
4۹/۵ ميليون تومان و پرايد 131 ب��ه ا رزش 4۵ ميليون تومان داد و 

ستد مي شود. 
بررسي قيمت ها نشان دهنده كاهش شديد قيمت خودروسازان داخلي 
با مشخصه مونتاژ است. به طوري كه هايما اس 7 به ۲8۵ ميليون تومان، 
هايما اس ۵ به ۲60 ميليون تومان، پژو ۲008 به 3۲۲ ميليون تومان، 
سراتو 30۵ ميليون تومان، چانگان 180 ميليون تومان، جك اس ۵ به 
۲80 ميليون تومان و سيتروئن سي 3 مدل ۹7 به 360 ميليون تومان و 

همين خودرو در مدل ۹8 به 3۹0 ميليون تومان قيمت دارند. 
برخي كارشناسان در گفت وگو با »ايرنا«، دليل تداوم ريزش هر چند 
اندك قيمت ها را سخنان وزير صنعت مبني بر تكميل تعداد زيادي از 
خودروهاي باقيمانده در كف كارخانه ها و عرضه آنها به بازار مي دانند 
كه اثر رواني خود را بر جاي گذاشته است. آنان همچنين به وعده هاي 
خودروس��ازان مبني بر تكمي��ل ۲0 تا 30 هزار دس��تگاه خودرو طي 
روزهاي آينده استناد كرده و همين موضوع را عاملي بر كاهش بيشتر 

قيمت ها در بازار كنوني با خريدار كم عنوان مي كنند.

مهران ابراهیمیان 

۸۶هزارو۵۰۰زائرخانهخدااز۱۹فرودگاهكشوراعزامميشوند
عض�و هيئت مدي�ره و راهب�ر عملي�ات فرودگاه�ي ش�ركت 
فرودگاه ها و ناوب�ري هوايي اي�ران از اعزام بي�ش از 8۶ هزار و  
500 زائر ايراني به خانه خدا از طريق ۱9 فرودگاه كشور خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، 
حسين اسفندياري گفت: به اميد خدا پرواز زائران خانه خدا به طور 
رسمي از امروز 17 تير از فرودگاه هاي امام خميني)ره(، اهواز، يزد و 

زنجان آغاز مي شود و در كل بيش از 86 هزار و ۵00هموطن ايراني از 
طريق 1۹ فرودگاه به اين سفر معنوي رهسپار مي شوند. 

وي با اش��اره به اينكه امس��ال تنها هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
عمليات رفت و برگشت زائران خانه خدا را انجام خواهد داد، گفت: اين 
پروازها از 1۹ فرودگاه شامل اروميه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، بوشهر، 
بيرجند، تبريز، امام خميني)تهران(، رشت، زاهدان، زنجان، ساري، شيراز، 

كرمان، كرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و يزد به مقصد فرودگاه هاي 
جده و مدينه انجام مي شود. وي با بيان اينكه پرتال هاي شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران و همه فرودگاه ها، اطالعات مربوط به كاروان ها و 
پروازهاي حج را براي آگاهي مردم منتشر خواهند كرد، گفت: عمليات 
اعزام زائران از 17 تير تا 14 مرداد به مدت ۲۹ روز و عمليات بازگشت نيز 

۲6 مرداد تا 13 شهريور طي 1۹ روز انجام مي شود. 

نگراني از قطعي برق در اثر استفاده بيش از حد 
ماينر، نگراني از افزايش قيمت س�يب زميني، 
نگران�ي از بر ه�م خ�وردن ب�ازار ش�كر و. . . 
همگي نش�ان از غير هدفمند ب�ودن يارانه  ها 
و ناتوان�ي در تخصي�ص مناس�ب يارانه هايي 
دارد ك�ه اكنون ب�ا تضعيف پول ملي از س�وي 
دولت درس�ت به دس�ت گروه هدف نمي رسد 
و در ميان�ه راه توزي�ع يارانه ه�ا برخ�ي از اين 
فرصت هاي طايي براي خود كيسه هاي گشاد 
مي دوزند. يارانه ه�ا را به رانت هاي قيمتي بدل 
مي كنند به نحوي كه حت�ي وزير رفاه از قيمت 
تمام ش�ده برخي كاال در س�ر س�فره مردم با 
قيمت ه�ر دالر 50 هزار تومان خب�ر مي دهد. 
يكي از اين موارد كه بازارها را بر هم مي زند، صادرات 
رانتي كاالهايي است كه معموالً از مواهب مواد اوليه 
ارزان اعم از آب و سوخت ارزان و حتي مواد اوليه با 
ارز 4۲00 توماني بهره مي برند، اما با ارز آزاد صادر 
و عاملي مي ش��وند كه اين كاالها در داخل كشور 
ناياب ش��ده و گراني را به مردم تحميل مي كنند. 
از اين دس��ت كاالها تنها در روز گذشته دو مورد 
از آنها در فضاي رس��انه ها خبري شد كه در يكي 
مجدداً و براي بار چندم با افزايش تعرفه صادرات 
سيب زميني محدود شد و در ديگري متولي توسعه 
صادرات از رانت شكر ارزان براي صادرات بي سابقه 

آبنبات خبر داد. 
  5 بار تصميم براي صادرات س�يب زميني 

در 9ماه ! 
ستاد تنظيم بازار براي چندمين بار با هدف كنترل 
بهاي سيب زميني در بازار خواستار وضع عوارض 
صادرات��ي بر اين محصول كش��اورزي ش��د. اين 
در حالي بود ك��ه در هفته هاي گذش��ته همواره 

مسئوالن بر ورود س��يب زميني هاي گرگان براي 
كنترل قيمت ها خبر داده و علت را سيل و تأخير در 

برداشت سيب زميني عنوان كرده بودند. 
اعضاي اين س��تاد در نشس��ت اخير خود تأكيد 
كردند با عنايت به گزارش هاي ارائه شده به جلسه 
در خصوص افزايش غيرمتعارف قيمت محصول 
س��يب زميني و برنامه توليد و آس��يب هاي بروز 
نموده در استان هاي سيل زده مقرر شد، صادرات 
س��يب زميني سريعاً مش��مول پرداخت عوارض 

صادراتي شود. 
نگاه��ي ب��ه ش��ل ك��ن، س��فت كن ه��ا درباره 
سيب زميني و پياز نشان مي دهد كه تنها در ۹ ماه 
اخير دو بار در ۲0 مهرماه پارسال و 10 فروردين 
ماه امس��ال به طور كلي صادرات س��يب زميني 
ممنوع شده و بعد از مدتي اين ابالغيه تغيير يافته 
و ديروز نيز براي سومين بار و بنا به تصميم ستاد 
تنظيم بازار تعرفه صادراتي براي آن ابالغ شده تا 
مردم رنگ س��يب زميني هاي باكيفيت را از ياد 
نبرند و از سوي ديگر آنها را سر سفره خود ببينند. 
)هر چند ك��ه در متن نامه ها نگران��ي از اعتراض 

مردم مطرح شده است !(
 به عب��ارت بهتر حداق��ل در ۹ ماه پي��ش پنج بار 
سياست هاي دولت براي بازار سيب زميني تغيير 
كرده كه خداي ناكرده شائبه روابط جريان قدرت 
تصميم سازي با سوء اس��تفاده كنندگان از شرايط 
تحريم را ايجاد مي كند و بايد دستگاه هاي نظارتي 

منافع تصميم سازان را در اين ماه ها رصد كنند. 
  صادرات آبنبات با شكر يارانه اي 

اما اين تمام ماجرا نيس��ت، زيرا رانت هاي قيمتي 
كه ناشي از يك تصميم از سر خير خواهي دولتي 
است باعث ش��ده تا برخي س��ودجويان با مداخله 

ناجوانمردانه قيمت تمام ش��ده را براي كاالهاي 
اساسي مردم چند برابر كنند. 

دير زماني نيست كه بازار شكر به هم خورد و قيمت 
هر كيلو ش��كر به 1۲هزار تومان رس��يد. بسياري 
انبار و احتكار فعاالن بازار را نشانه رفتند، اما امروز 
با اظهارات سرپرس��ت سازمان توس��عه به نوعي 
دم خروس ريشه كمبود شكرها و گراني ها كه گفته 

مي شد علت آن تأخير كشتي ها بوده بيرون زد. 
1۲0 ميليون دالر آبنبات به ش��كل بي س��ابقه از 
كشور صادر ش��د كه در واقع چيزي جز صادرات 
محلول كردن شكر يارانه اي در آب و اندكي اسانس 
نيست؛ شكرهايي كه با ارز 4۲00 توماني وارد شد 
و رانت بي س��ابقه اي را نصيب صادركنندگان اين 

محصول كرد. 
خبرگزاري تسنيم در اين باره نوشت: در شرايطي 
كه دولت ب��راي حماي��ت از مص��رف كنندگان 
كاالهاي داخلي به واردات و توليد كاالهاي اساسي 
در كش��ور ياران��ه و ارز 4۲00 توماني اختصاص 
مي دهد، اما اين شرايط باعث سوء استفاده برخي 
شده به طوري كه آنها اين كاالهاي اساسي را بعد 
از انجام يك فرآوري به اس��م صادرات غير نفتي و 
ارز آوري از كش��ور خارج مي كنند. صادرات انواع 
ش��يريني، ش��كالت، چيپس، هندوانه، آبنبات، 
س��يب زميني و غيره كه براي توليد آنها از يارانه 
و براي واردات آنها از ارز 4۲00 توماني اس��تفاده 
شده، به معني آن اس��ت كه كاالي وارد شده با از 
4۲00 توماني دوباره با ارز آزاد، صادر شود كه سود 

زياد و رانتي را نصيب صادر كنندگان مي كند. 
همچنين صادرات كاالهايي مانن��د هندوانه كه 
براي توليد آنها از يارانه هاي��ي مانند آب، انرژي، 
كود، سم و نهاد هاي ارزان  قيمت استفاده شده نيز 

در همين راستا است و صادرات آنها عالوه بر ايجاد 
رانت، قيمت اين محصوالت را نيز در بازار داخلي 

افزايش مي دهد. 
  چه بايد كرد ؟ 

اما سؤال اين است كه با چنين اقداماتي چه بايد 
كرد ؟ در اين باره سرپرست سازمان توسعه تجارت 
در جم��ع خبرن��گاران راهكار را اعم��ال عوارض 
صادراتي براي كاالهايي كه م��واد اوليه آنها با ارز 
يارانه اي تأمين مي شود عنوان مي كند و مي افزايد: 
ما به ش��دت به صادرات كاالهايي كه مواد اوليه 
آنها با ارز 4۲00 توماني تأمين مي شود، حساس 
هستيم. همين ش��رايط سبب ش��د كه ماجراي 
ص��ادرات 1۲0 ميليون دالري آبنب��ات به عراق 
مطرح شود. برخي افراد كاالهاي ممنوعه صادراتي 
مثل ش��كر را تبديل به يك اشكال ديگري مانند 

آبنبات و آنها را صادر مي كنند. 
محمدرضا مودودي در حاش��يه دومين همايش 
ملي ص��ادرات، البته ص��ادرات آبنب��ات ممنوع 
نيس��ت، اما 80 درصد اين مواد از م��واد اوليه اي 
تشكيل مي شود كه ارز 4۲00 توماني مي گيرند. 
وقت��ي ارز ارزان قيمت در اختيار س��اختار توليد 
قرار مي گيرد امكان بروز خطاه��اي اين چنيني 

وجود دارد. 
وي تصريح كرد: در ش��رايط فعلي براي صادرات 
كاالهايي مانند آبنب��ات، ماكارون��ي و امثال آن 
ك��ه ارز 4۲00 تومان��ي مي گيرند باي��د عوارض 
دريافت كرد كه به تازگي تسهيالتي در اين مورد 
اخذ شده است. بنابراين گزارش صادرات چيپس 
ني��ز از اين موضوع خارج نيس��ت ب��ه طوري كه 
توليد كنن��دگان اين محصول از روغ��ن يارانه اي 
كه با ارز دولتي به كش��ور وارد ش��ده و همچنين 
سيب زميني توليد شده از يارانه استفاده مي كنند 

و محصول خود را به قيمت آزاد صادر مي كنند. 
در بخش ش��يريني نيز صادرات ما در يك سال 
گذشته افزايش چشمگيري داشته و محصولي 
كه با آرد، شكر و روغن يارانه اي توليد شده با ارز 

آزاد صادر شده است. 
يك كارشناس اقتصادي نيز در اين باره گفت: نبود 
يك سامانه درست اطالعاتي، در مجموعه دولت 
در نحوه تخصيص كاالهايي كه با ارز 4۲00 توماني 
يا انرژي و آب مفت تأمين مي شود، باعث مي شود 
كه ه��ر ذهن خالق و ب��ه خصوص خالف��ي را به 
سوءاستفاده از اين رانت ها هدايت كند. بنابراين يا 
بايد رانت هاي اعطايي در مدار صحيح و تا رسيدن 
به جامعه هدف رصد شوند يا اينكه پيشنهاد حذف 
ارز 4۲00 توماني كه در بين اصالح ساختار بودجه 
به طور تلويحي به آن اشاره شده بود، به طور جدي 

مورد بررسي مجدد قرار گرفته و عملياتي شود. 
وي با بيان اينكه در چني��ن فضايي هر تصميمي 
اع��م از ممنوعي��ت ص��ادرات و ي��ا آزاد س��ازي 
صادرات محصوالتي كه از ارزهاي ارزان اس��تفاده 
مي كنند، براي عده اي رانت ايجاد مي كند، افزود: به 
تازگي تحقيق و تفحص از وزارت جهاد كشاورزي 
در نحوه هزينه كرد ارزهاي 4۲00 توماني مطرح 
شده كه نشان مي دهد نحوه تخصيص ارز با روش 
فعلي انحرافات بسياري داشته و حتماً بايد بازنگري 

در نحوه توزيع صورت بگيرد.

گزارش »جوان« از ضعف دولتي در نظارت بر رانت هاي ارزي دولتي 

صادرات مجدد ارزهای 4200 تومانی عامل گرانی است 
 محمدرضا مودودي بعد از صادرات ماكاروني و چيپس از آبنبات با شكر يارانه اي 

به عنوان كاالي جديد در سوء استفاده از دالر 4200 توماني رونمايي كرد

مهران   ابراهیمیان 
  گزارش   یک
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تورمي كه در دو 
دوره تحريمي اخير به كش�ورمان وارد آمد، 
نشان مي دهد در تحريم هاي قبلي كه در سال 
۱۳9۱ به اوج خود رسيد، فشار تورمي كمتري 
به مردم خصوصًا اقشار متوسط و ضعيف آمد. 
ب��ه گ��زارش مش��رق در روزهاي اخي��ر برخي 
مس��ئوالن دولت دوازدهم به تمجيد از عملكرد 
دول��ت در مديريت ب��ازار و اقتصاد در ش��رايط 
تحريم��ي پرداخته ان��د. به عنوان مثال حس��ن 
روحاني چند بار از كاهش تورم و افزايش رش��د 
اقتصادي سخن گفته و محمدباقر نوبخت هم از 

موفقيت دولت در كنترل تورم خبر داده است. 
براي ارزيابي صحت روال خودتقديري دولتمردان، 
بهتر است به آمارهاي رسمي مراجعه شود. قطعاً 
ملموس ترين آمار در زندگي مردم، شاخص هاي 
تورمي به ويژه در كاالهاي اساسي است. كاالهاي 
اساس��ي و ضروري عموم مردم هم ش��امل مواد 
غذايي و هزينه هاي تأمين مسكن )اجاره( است كه 
بر اساس آمارها بيش از ۵0 درصد درآمد خانوارهاي 
ايراني صرف تأمين مواد غذايي و پرداخت اجاره بها 
مي ش��ود. همچنين داده هاي مركز آم��ار بيانگر 
مديري��ت ضعيف تر دولت روحاني در مقايس��ه با 

دولت دهم در مديريت تحريم ها است. 
در تحريم هاي قبلي، تورم نقطه به نقطه كاالهاي 
مصرف��ي فقط يك ب��ار از م��رز 40 درصد عبور 

كرد كه مربوط به خرداد 13۹۲ بود. اما در دوره 
تحريم هاي اخير كه از سال گذشته شروع شد، 
از بهمن 13۹7 تا خرداد 13۹8 به مدت پنج ماه 
متوالي تورم نقطه به نقطه كاالهاي اساس��ي از 
مرز 40 درصد عبور ك��رد و در دو ماه فروردين و 
ارديبهشت 13۹8 هم از مرز ۵0 درصد باال رفت. 
از لح��اظ گراني مواد غذايي كه ش��اخص اصلي 
محاسبه فشار ايجادش��ده به خانوارها است، هم 
مديريت اقتصادي دولت فعلي به مراتب ضعيف تر 

از دولت قب��ل بوده اس��ت. در تحريم هاي قبلي 
باالترين تورم نقطه به نقطه مواد غذايي در خرداد 
13۹۲ رقم خورد كه قيمت اين كاالها نسبت به 
خرداد سال قبل از آن ۵۹/6 درصد افزايش يافت. 
در آن دوره، هي��چ گاه تورم نقطه ب��ه نقطه مواد 

غذايي به سطح 60 درصد نرسيد. 
ام��ا در دوره اخي��ر تحريم ها كه از اوايل س��ال 
گذشته شروع شد، از بهمن سال 13۹7 تا خرداد 
13۹8 پنج ماه متوالي اس��ت كه تورم نقطه به 

نقطه مواد غذايي از 60 درصد باالتر رفته است. 
از اس��فند 13۹7 هم به مدت چهار ماه متوالي 
ميزان گراني مواد غذاي��ي از مرز 70 درصد هم 
عبور كرده و حتي در فروردين 13۹8 هم ركورد 
جاودانه تورم نقطه به نقط��ه 8۵ درصدي براي 
مواد غذايي ثبت ش��د. اين مي��زان گراني مواد 
غذايي فشار بي سابقه اي به سفره مردم خصوصاً 
اقشار متوسط و كم درآمد وارد آورده كه لطمات 

آن تا سال ها قابل جبران نخواهد بود. 
   مقايسه فشار اجاره

از آنجا كه اكثر اقشار متوسط و كم درآمد جامعه، 
مس��تأجرند، افزايش اجاره بها به منزله افزايش 

مستقيم فشار بر معيشت اين اقشار است. 
گزارش مرك��ز آمار بيانگر آن اس��ت كه در دوره 
قبلي تحريم ها از ابتداي س��ال 13۹0 شاخص 
اجاره بها رو به افزايش گذاشت، اما تا پايان سال 
13۹1 كه اوج اثرگ��ذاري تحريم ها بود، افزايش 
اجاره بها هيچ گاه به مرز ۲0 درصد نرس��يد و از 
خرداد سال 13۹۲ از مرز ۲0 درصد عبور كرد و 
در باالترين ركورد خود كه در دولت يازدهم رقم 

خورد به ۲3/1 درصد افزايش يافت. 
ام��ا در دوره اخير تحريم ه��ا از مهرماه 13۹7 تا 
خرداد 13۹8 براي ۹ ماه متوالي افزايش اجاره بها 
در باالي ۲0 درصد باقي مانده اس��ت. ضمن آن 
كه از آذر سال گذشته تاكنون افزايش اجاره بها 

همواره باالتر از ۲4 درصد بوده است.

فشاربهمحروماندرتحریمسال۹۱كمتربود
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