
مع�اون اقتص�ادي وزارت اقتص�اد ب�ا بيان 
اينك�ه رئيس جمهور ضرب االجل�ي را براي 
بهب�ود فض�اي كس�ب و كار دس�تگاه هاي 
اجراي�ي اعالم كرده اس�ت، گفت: ش�اخص 
رقابت پذيري ايران تنزل 10 پله اي داش�ته و 
به رتبه ۹۹ در بين 1۴1 كش�ور رسيده است.

به گزارش »جوان«،  محمدعلي دهقان دهنوي 
در نشست خبري با ارائه گزارش��ي از اقدامات 
صورت گرفته پيرامون بهبود محيط كسب و كار 
گفت: سال گذشته سال س��ختي براي اقتصاد 
ايران بود و در اين س��ال نوسانات و تالطم هايي 
داشتيم كه باعث شد ش��رايط اقتصادي كشور 
مناسب نباشد و در شاخص هاي جهاني نيز ۱۰ 
رتبه جايگاه كش��ور تنزل كرد و به رتبه ۹۹ در 

بين ۱۴۱ كشور رسيد. 
دهقان دهنوي علت افت شاخص رقابت پذيري 
را اتكاي اين شاخصه به نظرات افراد و ادراك و 
احساس آنها مرتبط دانس��ت و گفت: از سويي 
نيز دس��تگاه هاي متولي در اين بخش اقدامات 
مؤثري نداشتند و برخي نيز توسط بانك جهاني 
مورد پذيرش قرار نگرفت. مجموع اينها شرايط 
خوبي را در سال گذش��ته رقم نزد، ولي در سال 

۹۸ روندها تغيير مي يابد. 
معاون اقتص��ادي وزير اقتص��اد تصريح كرد: 
تمام دس��تگاه ها در همه بخش ها بايد تالش 
كنند تا شرايط كس��ب و كار كشور بهتر شود 

و در اين زمينه نيازمند پويش ملي هس��تيم. 
در وزارت اقتصاد يك حركت مستمر و پايه اي 
داريم و درگاه ملي مجوزهاي كس��ب و كار را 

ايجاد كرديم. 
   هيئت مقررات زدايي اعتقادي

به مقررات زدايي ندارد ! 
وي درپاسخ به اين س��ؤال »جوان« كه از سال 
۹6 به بعد در هيئت مقررات زدايي چند مجوز را 
حذف يا ادغام شده، گفت: در دوره مديريت من 
اعتقادي به حذف يا ادغام مقررات ندارم ، هيئت 
مقررات زدايي بيشتر روي تسهيل اخذ مجوز ها 

تمركزدارد تا حذف مجوزها ! 
معاون وزير اقتصاد به صدور كد يكتا براي صدور 
مجوزها در آينده خبر داد و گفت: تاكنون يك 
ميليون و ۲۰۰ هزار اس��تعالم در س��امانه درج 
شده و ۲6۹ هزار درخواست مجوز شده كه ۱۱۱ 

هزار مورد آن صادر شده است. 
وي تأكيد كرد: از همه دستگاه ها خواستيم كه 
به پويش بهبود محيط كسب و كار بپيوندند. در 
سازمان غذا و دارو و س��ازمان تأمين اجتماعي 
نقاط قاب��ل بهبود فراواني وج��ود دارد كه بايد 
پيگيري شوند. به صورت كلي اقدامات وزارت 
اقتصاد در بهب��ود محيط كس��ب و كار دنبال 
خواهد ش��د و دس��تگاه ها ني��ز بايد ب��ا صدور 
ابالغيه هايي، تالش براي بهبود محيط كس��ب 

و كار را نشان دهند. 

    افشاي ۴ دستگاه  كم كار
وي با انتقاد از دس��تگاه های ك��م كار براي رفع 
موانع كس��ب و كار از رس��انه ها خواست تا اين 
موضوع را به مطالب��ه اي عمومي تبديل كنند و 
گفت: تاكنون برخي دس��تگاه ها همكاري الزم 
را نداش��ته اند و بايد حساسيت نس��بت به اين 

موضوع ايجاد شود. 
دس��تگاه هايي مانند وزارت بهداش��ت، وزارت 
علوم، س��ازمان استخدامي، ش��هرداري تهران 
و ساير شهرها و س��ازمان برنامه هنوز گام هاي 
مناس��بي در بارگ��ذاري اطالعات در س��امانه 
نداش��ته اند. معاون اقتص��ادي وزارت اقتصاد 
با تش��كر از همكاري وزارت جهاد كش��اورزي 
در ح��وزه همكاري براي بهبود محيط كس��ب 
و كار خواس��ت تا دس��تگاه ها و س��ازمان ها به 
چالش همكاري براي بررسي نقاط قابل بررسي 
بپيوندن��د و س��ازمان هايي كه ب��ه اين چالش 
پيوسته اند هر كدام دو س��ازمان ديگر را به اين 

چالش دعوت كنند. 
  چالش بهبود!

 دهنوي در پاسخ به سؤال ديگر »جوان« مبني 
بر اثر گذاري اين ن��وع چالش ها بر بهبود فضاي 
كسب و كار و اينكه آيا بهتر نيست به دنبال ابزار 
اثر گذار باشيد ، گفت: رئيس جمهور ضرب االجل 
براي بهبود فضاي كس��ب و كار دس��تگاه هاي 
اجرايي تعيين كرده اند ك��ه مهلت آن ۱5مهر 

به اتمام رس��يده ولي دس��تگاه ها بدانند كه ما 
طبق قانون در صورت عدم همكاري دستگاه ها 
و بارگذاري نكردن اطالعات در س��امانه صدور 
مجوز اين اختيار را داريم ك��ه مجوز مورد نياز 

دستگاه را حذف كنيم. 
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه تا كنون از اين ابزار 
قانوني استفاده نكرده است، گفت: ولي با توجه به 
نظر مس��اعد و اظهار نظرهاي مكرر مقام معظم 
رهبري در بهبود فضاي كسب و كار و تأكيدات 
رئيس جمهوري و قوانين موجود از اين پس آن 

را اجرا خواهيم كرد. 
دهنوي خاطر نش��ان ك��رد: پوي��ش و كمپين 
همراهي براي بهبود فضاي كس��ب و كار مانند 
چالش س��طل آب نخواهد بود،بنابراين بايد با 
كمك رس��انه ها اين موضوع را در دستگاه هاي 

دولتي به اولويت تبديل كنيم. 
معاون وزير اقتصاد از بررسي تعداد بخشنامه ها 
براي كاهش آنها خبر داد و افزود: تاكنون هزار و 
6۹۹ قانون از مجموع هزار و ۹۹۲ قانون بررسي 

شده است. 
دهقان دهنوي اظهارداش��ت: در بخش گمرك 
پنج بهبود در فرايندها خواس��ته ش��ده بود كه 
اولين مورد در اظهارنامه ها بود كه شرايط ثبت 
آن تسهيل ش��ود كه ۱۲ روز مهلت براي بهبود 
اين فرايند باقي اس��ت. بند دوم درباره سهولت 
در ارزش گذاري كاالهاي اساس��ي بود كه ۴۲ 
روز زمان ب��راي انج��ام دارد. گام ديگر پذيرش 
انبارهاي اختصاصي ت��ا 5۰ كيلومتر بود و بند 
ديگر شفافيت در اعالم نرخ هاي انبارداري بود 

كه انجام شد. 
در بخش ديگر تس��هيل براي كسب و كارهاي 
كوچك بود كه ۴۲ روز زمان براي نهايي ش��دن 
دارد. تاكنون ۲6۷ ش��ركت متوسط و كوچك 
شناسايي شده كه امور گمركي آنها با سهولت 

بيشتري انجام خواهد شد. 
   شاخص ادراك فساد ۸ رتبه بدتر شد

معاون وزير اقتصاد در پاس��خ به سؤالي درباره 
شاخص فساد، با اش��اره به تنزل رتبه كشور از 
رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ گفت: البته اين شاخص ها با 
روش هايي انجام مي شود كه برخي مالحظات را 

در كشورها در نظر نمي گيرد. 
دهقاني درباره برنامه حمايت از توليد و رش��د 
اقتصادي با اشاره به ارائه پيشنهاداتي به دولت 
گفت: پيش نويس برنامه هاي عملياتي نيز تدوين 
 شده و براي ارائه به دستگاه ها آماده است، چيزي 
كه دنبال مي شود اين است كه منابع كشور به 

بخش هايي برود كه رشد ايجاد كند. 
گفتني اس��ت طبق گ��زارش واح��د اطالعاتي 
اكونوميست، رتبه ريسك كشوري ايران در سال 
۲۰۱۹ نيز تضعيف شده است و بيشترين ريسكي 
كه اقتصاد ايران را تهديد مي كند، ريسك بخش 

بانكي و ريسك سياسي است.

88498433سرويس  اقتصادي۴
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اگر بازار سرمايه ايران همچون بازار مسكن محدوديت هايي چون دامنه 
نوسان و حجم مبنا را براي رش��د قيمت و سفته بازي و دستكاري قيمت 
نداش��ت، بي ش��ك امروز حرف اول را در جهش قيمت ها و بالطبع رشد 
شاخص ها و در نهايت تأمين مالي اقتصاد ايران مي زد، اما به نظر مي رسد 
در اقتصاد ايران تنها بازار مسكن از امتياز عدم نظارت بر معامالت و قيمت 
برخوردار است و اين امتياز ويژه و طاليي از ساير بازارها سلب شده است. 
مبناي نرخ گذاري در بازار مسكن ايران چيست؟ كسي نمي داند، اطالعات 
بازار زمين و مسكن براي ارزيابي دقيق بازار جهت سرمايه گذاري و خريد 
و فروش و ساخت و اجاره چيست؟ باز هم كس��ي نمي داند از همين رو از 
يك طرف به قول عباس آخوندي وزير پيشين راه و شهرسازي خريدار و 
فروشنده در بازار مسكن در يك فضاي مبهم معامله مي كنند از طرف ديگر 
نيز جاده براي هر گونه نرخ گذاري باز اس��ت به طوري كه حتي در بازار به 
شدت ركودي شاهد جهش قيمت مسكن در كشور هستيم جالب اينكه 
وقتي محل شكل گيري نطفه افزايش قيمت ها و معامالت مكرر با نرخ هاي 
كذايي مشكوك را رد  يابي مي كنيم به برخي از نقاط شهري مي رسيم كه 

اتفاقاً اين مناطق پذيراي بيشترين خانه هاي خالي در كشور است. 
اگر چه تصور مي شود بازار مسكن بازار بزرگ و سنگيني است اما اتفاقات 
روند يكي دو س��ال اخير در اين بازار به وضوح نش��ان داد كه مي توان با 
تعدادي معامالت و مبادالت هدفمند زمينه جهش قيمت مسكن را فراهم 
آورد و اين ش��رايط را به تمامي بازار مس��كن اعم از شهرها، حاشيه هاي 
شهرها، شهرهاي جديد و روستا تعميم داد،از اين رو با توجه به اينكه جهش 
قيمت مسكن تقريباً به يك بازي تبديل شده است، انتظار مي رود  اين بازي 
به پايان رسد. در يك طرف ديگر بازار متأسفانه شاهد اين موضوع هستيم 
كه يله و رها بودن بازار زمين و ساختمان، بخش پول و بانك ايران و حتي 
بخش هاي بنگاهي و شركت ها را به انحرافاتي كشانده است، به طوري كه 
در بخش بانك شاهد اين موضوع هستيم كه عده اي با وثيقه گذاري ملك 
و ارزشگذاري با نرخ هاي باالتر از بانك ها تس��هيالت كالني را استخراج 
كرده اند كه در زمان عدم بازپرداخت اقس��اط بانكي و تملك وثيقه بانك 
با دارايي س��مي روبه رو شده اس��ت. در اين بين حجم دارايي هاي سمي 
بانك ها )عموماً مرتبط با بخش زمين و ساختمان( آنقدر زياد شده است 
كه اگرچه در برخي از سال ها بانك ها از ناحيه دارايي هاي سمي متحمل 
ناراحتي هايي شده اند،  اما وقتي محل افزايش س��رمايه بانك ها بررسي 
مي كنيم مي بينيم كه بانك ها عموماً بر پايه دارايي هاي س��مي اقدام به 

افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها كرده اند. 
 اين وضعيت در شركت هاي ديگر هم مشاهده مي شود و شركت ها بخشي 
از دارايي هاي خود را به ملك تبديل مي كنند تا از تورم هاي بخش زمين و 
ساختمان منتفع شوند و شايد امروز دليل شكل گيري نزديك به ۳ميليون 
خانه خالي در اي��ران همين يله و رها بودن بخش زمين و س��اختمان در 

دستكاري هاي قيمت و تورم هاي تند باشد. 
به نظر مي رسد يله و رها بودن و بي انضباطي بخش مسكن به اندازه كافي 
به اقتصاد ايران و بازار مسكن ضربه زده است كه حتي رشد جمعيت را نيز 
تحت تأثير منفي قرار داده است از اين رو بايد يك متولي براي بخش زمين 
و س��اختمان و نظارت بر بازار مس��كن ) اعم از بازار مجازي و حقيقي ( و 
توليد كنندگان بزرگ و متوسط و كوچك مسكن و به ويژه مشاوران امالك 
) اعم از مجاز و غير مجاز( تعيين شود تا كار ساماندهي بازار مسكن ايران و 
تعيين منصفانه نرخ ها كليد بخورد و حداقل آسيب هايي كه يله و رها بودن 
بازار زمين و ساختمان به اقتصاد ايران زده است همين جا متوقف شود و 

زمينه براي تخليه حباب قيمتي و ساماندهي پايدار اين بازار آغاز شود. 
اگر چه تا پيش از اين هر وقت نام راه اندازي بورس مس��كن مي آمد، عده اي 
از س��رمايه داران و ثروتمندان عموم��اً متصل به بانك ه��ا و هلدينگ هاي 
ساختمان سازي بزرگ نسبت به اين موضوع موضع منفي مي گرفتند، اما به 
نظر مي رسد جامعه آنقدر به بلوغ رسيده است كه خواستار راه اندازي بورس 
مسكن و طرح كاداستر و اخذ ماليات بر خانه هاي خالي و عايدي سرمايه در 
بخش مسكن است تا اين بازار از آش��فته بازار فعلي اش براي هميشه خارج 
شود. در همين راستا نيز مدير عامل پرديس كه متوجه بورس بازي و دالل 
بازي در فضاي مجازي و حقيقي براي جهش قيمت هاي مسكن در پرديس 
شده است، از راه اندازي بورس مسكن در پرديس خبر داد و گفت:قصد داريم با 
كمك اتحاديه امالك پرديس بورس مسكن راه اندازي كنيم و سامانه اي ايجاد 

كنيم تا در خريد و فروش مسكن مهر نظارت بيشتري صورت بگيرد. 

بنگاهداري شركت گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو

تناقضكمبودنقدینگي
درصنعتخودروسازي

يك�ي از اي�رادات وارده به عملكرد ش�ركت هاي خودروس�ازي، 
هزينه ك�رد و س�رمايه گذاري مناب�ع مال�ي در بخش ه�اي 
غيرتولي�دي و غيرمرتب�ط ب�ا ح�وزه خودروس�ازي اس�ت. اين 
در حالي اس�ت ك�ه به اذع�ان خود ش�ركت هاي خودروس�ازي، 
اصلي تري�ن مش�كل ج�دي اين ش�ركت ه�ا، نقدينگي اس�ت. 
به گزارش»پايگاه خبري تحليلي خط بازار«اگر نگاهي به شركت هاي 
سرمايه گذاري تابعه شركت هاي خودروسازي بيندازيم، با طيف متنوعي 
از فعاليت ها مواجه مي ش��ويم كه بعضاً هيچ ارتباطي با خودروسازي 
ندارند. به طور مثال»شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو«يا 
همان ايكيدو، به عنوان تنه��ا هلدينگ س��رمايه گذاري ايران خودرو، 
ضمن سرمايه گذاري و اعمال مديريت در برخي شركت هاي توليدي 
قطعه س��ازي صنعت خودرو، در بخش هاي مختلفي از جمله صنعت 

ليزينگ، بانكداري و بيمه فعاليت دارد. 
اين شركت سرمايه گذاري در حدود ۱۳ شركت تابعه و ۹ شركت وابسته 
دارد كه موضوع فعاليت آنه��ا در بخش هاي مختلفي از جمله ليزينگ، 
بيمه، بانك و فعاليت هاي تجاري در حال فعاليت اس��ت كه با توجه به 
رسالت اصلي يك شركت خودروسازي، چندان محلي از اعراب ندارد، آن 
هم در شرايطي كه شركت هاي خودروسازي به طور جدي با مشكل منابع 
مالي مواجه هستند. نكته جالب تر اينكه بررسي برخي از اين شركت ها به 
وضوح نشان مي دهد كه سهام شركت هاي يكديگر را خريداري كرده اند، 
يك روابط تو در تو و پيچيده برقرار ش��ده است و دقيقاً همين است كه 

نظارت بر شركت هاي خودروسازي را قدري دشوار مي كند. 
................................................................................................................................

نابساماني پايانه هاي اتوبوسراني
كرایههاي۲برابريدرنبودنظارت

در حالي كه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در پي افزايش 
تقاضاي سفر به مرزهاي عراق، اتوبوس ها را به اين بخش اختصاص 
داده، مس�افران س�اير ش�هرها در پايانه ها س�رگردان شده اند. 
به گزارش خبرنگار مهر، اربعين امسال كه به داليلي همچون حذف رواديد 
عراق ركورد استقبال از س��فر به عتبات در سال هاي اخير را شكسته موجب 
ش��ده س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي براي جبران كمبود ناوگان، 
بخش عمده اي از اتوبوس هاي موجود در پايانه هاي غرب و جنوب تهران را به 
سفرهاي زائران اربعين به مرزهاي چهار گانه مهران، خسروي، چذابه و شلمچه 
اختصاص دهد. در حال حاضر گزارش هاي ميداني حاكي است فروش بليت 
اتوبوس بين شهري در آستانه مراسم اربعين در مسيرهاي ديگر كشور به جز 
مرزهاي عراق به حداقل رسيده است. مراجعه به سايت پايانه فروش بليت ها 
نشان مي دهد فروش بليت اتوبوس بين شهري براي كالنشهرها در حداقل 

تعداد ناوگان ممكن و براي شهرهاي كوچك تر تقريباً متوقف شده است.

تنزل۱۰پلهايشاخصرقابتپذیري
 بعد از افت شاخص هاي كسب و كار، رقابت پذيري و ريسك پذيري و ادراك فساد 

رئيس جمهور براي بهبود فضاي كسب و كار دستگاه هاي اجرايي ضرب االجل تعيين كرد

رئيس كل بانك مركزي اعالم كرد

كنترل نقدينگي، دستور كار اصلي بانك مركزي
رئي�س كل بان�ك مرك�زي، كنت�رل نقدينگ�ي را از اه�م 
سياس�ت هاي بانك مركزي برش�مرد و گفت: با مديريت اين 
موضوع، تورم نيز كنترل و شرايط معيشتي نيز بهبود مي يابد. 
به گزارش بانك مرك��زي، عبدالناصر همتي با مرور ش��رايط ويژه 
كش��ور به دليل اعمال تحريم ه��اي ناعادالنه گفت: به رغم فش��ار 
حداكثري دشمنان، خوشبختانه با همت و تالش مجموعه دولت 
و اقدامات بانك مركزي ثبات نس��بي در بازار ارز و اقتصاد كش��ور 

ايجاد شده است. 
رئيس كل بانك مركزي افزود: اگرچه اين اقدامات در شرايط فعلي 
حائز اهميت اس��ت، لكن نبايد به اين حد قائل شويم و الزم است 

تالش ها مضاعف تر شود. 
جانشين رئيس ستاد اقتصاد مقاومتي در استان تهران، با بيان اينكه 
بهبود وضعيت معيش��ت مردم خصوصاً اقشار داراي حقوق ثابت و 
با درآمد پايي��ن و ارتقاي فضاي كس��ب و كار از اولويت هاي بانك 

مركزي است، گفت: به دليل تحريم هاي امريكا، منابع ارزي كشور 
نيازمند مديريت صحيح است و بايد با اتخاذ تصميم هاي مناسب 
منابع محدود ارزي كشور در محل هايي هزينه شود كه بيشترين 

كارايي و بهره وري را دارد. 

رئيس كل بانك مركزي با اش��اره به انتظ��ارات و توقعات فراوان 
از سيس��تم بانكي تأكيد كرد: شرايط كش��ور ويژه است و منابع 
سيس��تم بانكي بايد به صورت صحيح و بهين��ه تخصيص يابد و 
همچنين انتظارات از نظ��ام بانكي منطبق با واقعيت و ش��رايط 

كنوني اقتصاد باشد. 
همتي كنترل نقدينگي را از اهم سياست هاي بانك مركزي برشمرد 
و گفت: كنترل نقدينگي از سياست هاي اصلي و ويژه بانك مركزي 
است؛ چراكه با مديريت اين موضوع، بالطبع تورم نيز كنترل و شرايط 

معيشتي نيز بهبود مي يابد. 
جانشين رئيس س��تاد اقتصاد مقاومتي در استان تهران در بخش 
ديگري از س��خنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت 
پرداخت و گفت: اكنون ابزار مهم تجارت خارجي كش��ور صادرات 
غيرنفتي اس��ت و ارز حاصل از صادرات به خوبي درس��امانه نيما 

عرضه مي شود. 

   بانك

هادی  غالمحسینی

ملخهاآبانماهبازميگردند
رئي�س س�ازمان حف�ظ نبات�ات كش�ور گف�ت: ب�ا توج�ه 
ب�ه پيش بيني ه�ا و ش�رايط آب و هواي�ي، از آب�ان م�اه 
كش�ور ب�ا ورود م�وج جدي�د مل�خ صحراي�ي مواج�ه اس�ت. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت جهاد كش��اورزي، محمدرضا درگاهي 
افزود: در سال زراعي گذشته، كشور از سمت شمال آفريقا و شبه جزيره 
عربس��تان مورد تهاجم آفت ملخ صحرايي قرار گرفت، با تمهيداتي كه 
صورت گرفت اين آفت مديريت شد و امنيت غذايي كشور مورد تهديد 
قرار نگرفت. وي ادامه داد: بنا بر هشدار كميسيون مبارزه با ملخ صحرايي 
فائو با توجه به شرايط اقليمي مساعد شمال شرق آفريقا و شبه جزيره 
عربستان و همچنين پاكستان و هندوستان شرايط براي طغيان ملخ ها 
فراهم شده است و بر اساس پيش بيني ها، از آبان ماه اين آفت از طريق 

سيستان و بلوچستان وارد كشور مي شود. 
درگاهي گفت: سال گذشته حدود ۱۲ ميليون هكتار پايش و رديابي 
ش��دند و در ۷5۰ هزار هكتار مبارزه زمين��ي و هوايي صورت گرفت و 
پيش بيني مي ش��ود براي امس��ال نيز پايش حداقل در همين سطح 
صورت پذيرد و عمليات مبارزه نيز در مساحتي به بزرگي ۸۰۰ تا ۹۰۰ 

هزار هكتار انجام شود. 
رئيس س��ازمان نباتات تصريح كرد: عمليات مبارزه به ازاي هر هكتار 
۴۰ تا 5۰ هزار تومان هزينه دارد و به اين ترتيب براي ۸۰۰ هزار هكتار 

مبارزه ۴۰ ميليارد تومان اعتبار الزم است. 
...............................................................................................................................

برنامهوزارتصنعتبرايایجادثبات
قيمتدر7كاالياساسي

وزي�ر صنع�ت، مع�دن و تج�ارت ب�ا اش�اره ب�ه رص�د مس�تمر 
100 قل�م كاالي اساس�ي و ض�روري گف�ت: قيم�ت هف�ت قل�م 
الزم  اقدام�ات  اس�ت، بنابراين  متالط�م  اساس�ي  كاالي 
ب�راي ايج�اد ثب�ات در قيم�ت آنه�ا در دس�تور كار ق�رار دارد. 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت وزير صنعت، معدن و تجارت 
در جلسه تنظيم بازار كشور گفت: رصد مستمر قيمت ۱۰۰ قلم كاالي 
اساسي و ضروري در سطح كشور نش��ان از كاهش قيمت ۹۳ قلم كاال 
داشته و البته به طور حتم علت تالطم قيمت هفت قلم كاالي ديگر را نيز 
بررسي و اقدامات مقتضي براي ايجاد ثبات در قيمت آنها در دستور كار 
قرار دارد. رحماني افزود: پيش بيني ما و آمارها مؤيد اين نكته است كه 
روند آرام بازار و ثبات موجود در ماه هاي آينده نيز تداوم خواهد داشت. 
 وي بيان داشت: خوشبختانه روند توليد نيز در كشور رو به رشد است و 
در ماه هاي پيش رو، كاهش قيمت ها بر روند زندگي مصرف كننده نيز 

براساس شاخص CPI تأثيرگذار خواهد بود. 
وي با اش��اره به اجراي ط��رح نظارت در اي��ام منتهي ب��ه اربعين امام 
حسين)ع( و همچنين برنامه هاي توسعه اي صادرات كاال به كشور عراق 
گفت: بايد مسيرهاي كاميون ها از مسيرهاي زوار جدا شود و از حاال براي 
سال آينده برنامه ريزي الزم را داشته باشيم تا مشكالت به حداقل ممكن 
برسد. رحماني با اشاره به دغدغه مورد طرح باغداران سيب در سفر به 
استان آذربايجان شرقي گفت: براي جلوگيري از ضرر و زيان كشاورزان 
و باغداران ضرورت دارد جهاد كشاورزي و سازمان هاي صمت استان ها 
در خصوص اين محصول نظارت بيشتري داشته باشند تا اين بخش از 

توليد كشورمان نيز سرپا باشد و اشتغال افراد به خطر نيفتد.   
................................................................................................................................

نوبل اقتصادي 201۹ به 3 اقتصاددان رسيد
مقابلهبافقربراينوبلاقتصادي

جذابشد
نوبل اقتصادي سال 201۹ به به س�ه اقتصاددان هندي، فرانسوي 

و امريكايي رسيد. 
 جايزه علوم اقتصادي نوبل به سه اقتصاددان به نام هاي آبحجيت بانرجي 
از هند، استر دوفلو از فرانسه و ميشائيل كرمر از امريكا براي »دستاورد 

تجربي آنها در كم كردن فقر جهاني« اعطا شد. 
آبحجيت بانرجي متولد ۲۱ فوريه ۱۹6۱ در بمبئي است كه اكنون در 

مؤسسه فناوري ماساچوست )MIT( در امريكا فعال است. 
استر دوفلو نيز متولد سال ۱۹۷۲ در پاريس است. وي نيز در دانشگاه 

مؤسسه فناوري ماساچوست )MIT( در امريكا فعاليت مي كند. 
ميشائيل كرمر، ديگر برنده جايزه نوبل امسال، متولد ۱۹6۴ است و در 
دانشگاه هاروارد امريكا فعاليت دارد. روند اعطاي جايزه نوبل اقتصاد در 
هر سال به اين ترتيب اس��ت كه ابتدا متقاضيان جايزه نوبل در كميته 
نوبل آكادمي علمي رويال سوئد ثبت نام مي كنند و كميته نوبل مسئول 

انتخاب كانديداها از بين تمامي ثبت نام شوندگان است. 
برنده يا برندگان نهايي جايزه نوبل اقتصاد با رأي گيري اعضاي كميته 
نوبل انتخاب خواهند شد. تا سال ۲۰۱6، به جز ۷ درصد برندگان اين 
جايزه، باقي از امريكاي شمالي يا اروپاي غربي بوده اند و تا امسال تنها 
يك زن در سال ۲۰۰۹ برنده  اين جايزه شده است كه امسال نيز يك زن 
در ميان برندگان بود. كميته نوبل اقتصاد از سوي بانك سوئد اولين بار 
در سال ۱۹6۸ نهادينه شد و اولين جايزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹6۹ 
به »رنجر فريچ« و »جان تينبرگن« به خاطر توسعه و كاربردي كردن 

مدل هاي پويا در تحليل هاي اقتصادي داده شد. 
از سال ۱۹6۹ تاكنون5۱ جايزه نوبل علوم اقتصادي به برگزيدگان اعطا 
شده است. تاكنون ۲5 جايزه نوبل تنها به يك فرد اختصاص يافته است. 
جوان ترين فرد دريافت كننده نوبل 5۱ س��ال و پيرترين ۹۰ سال سن 
داشته است. متوسط س��ن دريافت كنندگان جايزه نوبل نيز 6۷ سال 
بوده است. جايزه نوبل سال گذشته به دو اقتصاددان امريكايي به نام هاي 
ويليام دي نوردهاس و پل ام رومر براي»يكپارچه كردن تغييرات آب و 

هوايي با تحليل هاي اقتصاد كالن در بلند مدت« اختصاص يافت. 
سال ۲۰۱۳ يكي از كانديداهاي دريافت اين جايزه، محمد هاشم پسران 
اقتصاددان ايراني مقيم امريكا بود. وي براي تحقيقات در »معيارهاي 
اقتصاد سنجي در سري زماني« به عنوان يكي از نامزدهاي دريافت اين 

جايزه در سال جاري معرفي شده بود. 
...............................................................................................................................

قيمتسكهطرحجدید۳ميليون
و۹۶۰هزارتومانشد

قيم�ت هر قطعه س�كه تم�ام به�ار آزادي ط�رح جدي�د، ديروز 
دوش�نبه 22 مهر ۹۸ ب�ه 3 ميلي�ون و ۹۶0 ه�زار تومان رس�يد. 
همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۳ ميليون 
و ۹55 هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون و ۲۰ هزار تومان، ربع سكه يك 

ميليون و ۲۳۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۸۴۰ هزار تومان است. 
هر اونس ط��ال در بازارهاي جهاني ۱۴۹5 دالر و 5۴ س��نت و هر گرم 

طالي ۱۸ عيار نيز ۴۰5 هزار و ۱۴۱ تومان است.

مهران ابراهیمیان 
  گزارش   یك

س�تاد  س�خنگوي 
اجرايي تبص�ره 1۴     رفاه

قانون بودجه كشور در پاسخ به اين سؤال كه 
ب�ر اس�اس اطالع�ات موجود چ�ه تع�داد از 
يارانه بگي�ران باي�د از درياف�ت مبالغ نقدي 
مح�روم ش�وند، گفت: اي�ن اف�راد ح�دوداً

 

بين 2۴ ت�ا 2۴/5ميليون نفر و در قالب س�ه 
دهك باالي درآمدي هستند. 

به گزارش »تسنيم«، حسين ميرزايي اظهار كرد: 
»تا اواس��ط آبان ماه نتايج اعتراضات را در قالب 
پيامك ارس��ال مي كنيم و بنده درخواست دارم 
هر كس كه دغدغه رسانه را پاسخ مي دهد، بايد 

ابهامات را از ما بپرسد.«
وي ادامه داد: »اينگونه نيس��ت كه طرح حذف 
دهك هاي باال پيچيده ش��ده و از هميشه ابهام 

بيشتري دارد. به هيچ وجه اينگونه نيست!«
ميرزايي ادامه داد: »در حال حاضر بهترين شرايط 
در اجراي پ��روژه را طي مي كني��م و اميدواريم 
به زودي براي مراحل بع��دي حذف دهك هاي 
باال را طي كنيم.« وي موضوعات��ي نظير ابهام و 

پيچيده شدن طرح حذف دهك هاي باال را تنها 
گمانه زني عده اي دانست و افزود: »با ظن و گمان 

نمي توان پروژه ملي را اجرا كرد.«
وي با بيان اين مطل��ب اف��زود: »در دولت هاي 
مختلف قرار ب��ود اين ط��رح عملي ش��ود ولي 
اطالعات الزم در دستگاه ها موجود نبود. وضعيت 
بانك هاي اطالعاتي فاجعه است، خب اين بايد از 
سوي مجلس پيگيري مي شد، ولي به ياري خدا 

امروز اين وضعيت تصحيح شده است. «
ميرزايي در پاس��خ به اين س��ؤال كه بر اس��اس 
اطالعات موجود چه تع��داد از يارانه بگيران بايد 
از دريافت مبالغ نقدي محروم شوند، گفت: »اين 
افراد حدودا بين ۲۴ تا ۲۴/5 ميليون نفر و در قالب 

سه دهك باالي درآمدي هستند.«
وي خاطرنشان كرد: »امروز روي بحث اعتراضات 
متمركز هستيم. در ميان اين افراد كساني هستند 
كه مي گويند ورشكست ش��ده اند. فرايند براي 
محرز شدن بايد طي شود كه اگر ما در برابر اين 
خوداظهاري بي اعتنايي كنيم، اجحاف است و لذا 

بايد دست به بررسي ميداني بزنيم. «

نماينده مجمع عالي 
نمايندگان كارگران     کار

گفت: مهم ترين موضوع ح�ال حاضر جامعه 
كارگري تأمي�ن معيش�ت خان�وار كارگران 
اس�ت، اما وزارت كار در برگ�زاري جلس�ات 

وقت كشي مي كند. 
محمدرض��ا تاجي��ك، نماين��ده مجم��ع عالي 
نمايندگان كارگران جمهوري اسالمي ايران در 
گفت وگو با »تس��نيم«، درباره آخرين وضعيت 
برگ��زاري جلس��ه ش��وراي عالي كار گفت: دوم 
مهر ماه دويس��ت و هش��تاد و پنجمين جلس��ه 
شوراي عالي كار با دستور كار »بررسي راهكارهاي 
تقويت تعاوني هاي مس��كن و مص��رف كارگران 
و چگونگي به كارگيري س��اير ظرفيت ها در اين 
راستا با حضور معاون امور تعاون وزارت متبوع«، 
»بررس��ي راهكارهاي تأمين مسكن مشاركتي 
كارگران با حض��ور معاون فرهنگ��ي اجتماعي 
وزارت متب��وع« و »بررس��ي راهكارهاي تأمين 
كاالهاي اساس��ي كارگران توس��ط تعاوني هاي 
توزيع« برگزار ش��د، قرار بود در مهر ماه نيز اين 

جلسه مجدداً برگزار شود. 
 وي ادامه داد: با وجود اينكه مهر ماه رو به پايان 
است هنوز خبري از برگزاري جلسه شوراي عالي 
كار نيست. وقت كشي وزارت كار درباره جلسات 
مزد همچنان ادامه دارد. در آن جلسه هماهنگ 
شد تا جلسات كميته مزد برگزار شود، اما هنوز 

خبري از برگزاري جلسه نيست. 
 وی با اش��اره به كاهش قدرت خري��د كارگران 
اظهار داشت: در حال حاضر يك كارگر با حقوق 
يك ميليون و ۷۰۰ه��زار توماني چگونه زندگي 
كند؟ اين درخواست را از مسئوالن و كارفرمايان 
داريم ك��ه بگويند با اين حق��وق چگونه زندگي 
مي كنند. اين فعال كارگ��ري در ادامه بيان كرد: 
چگونه كارفرمايان و نمايندگان دولت مي توانند 
نس��بت به اين موضوع بي تفاوت باشند؟ با توجه 
به تبعات فراوان عدم تأمين معيش��ت كارگران، 
مطمئناً شركاي اجتماعي از تبعات عدم افزايش 
مزد و تأمين معيشت آگاهي ندارند يا سرنوشت 
بيش از نيمي از جمعيت كشور براي آنها از درجه 

اهميت ساقط مي باشد.

 نتايج اعتراضات به حذف يارانه ثروتمندان
تا اواسط آبان اعالم مي شود

نماينده مجمع عالي نمايندگان كارگران:

كارگران منتظر برگزاري كميته مزد هستند


