
رشد 2هزار واحدي ش�اخص كل بورس تهران 
و كاه�ش بهاي س�كه و ط�ا به دلي�ل تعديل 
منفي ن�رخ ارز حاكي از آن اس�ت كه بازارهاي 
مالي كم ك�م با تعدي�ل بهاي س�وخت در بازار 
داخلي كنار آمدند و اي�ن رويداد را پذيرفتند. 
به گزارش »جوان«، در جريان مبادالت روز گذشته 
بازارهاي مالي كش��ور، بهاي ارز، طال و سكه نزول 
كرد و بازار بورس اوراق بهادار تهران نيز در شرايطي 
با افزايش نزديك به 2هزار واحدي ش��اخص كل 
همراه شد كه ارزش معامالتش نسبت به ميانگين 
ماه گذش��ته در حدود 17درصد ريزش داشت و 
ريزش حجم معام��الت و نقش آفريني پر رنگ تر 
برخي حقوقي ها براي حماي��ت از بازار نيز فرضيه 
اصالح قيمتي در بازار بورس را به واقعيت نزديك تر 
مي كرد، در عين حال روز گذشته اگر چه نمادهاي 
بانكي در رش��د ش��اخص كل بازار س��هام تأثير 
قابل مالحظه اي داش��تند، اما در همين روز، وزير 
اقتصاد ضمن انتقاد از عملك��ر د بانك ها گفت: از 
بانك ها انتظار مي رود اكتيو و حتي پراكتيو باشند و 
در قامت كركس نبوده و عقاب گونه حركت كنند. 
روند حركتي بازارهاي مالي در روزگذشته نشان 
مي داد كه بازارها با مقوله تعديل بهايي كه در بازار 
داخلي انرژي رخ داده، كنار آمده اند،  زيرا بهاي سكه 
و طال به تبع كاهش نرخ ارز،  با تعديل منفي همراه 
شد و بازار بورس اوراق بهادار نيز جهش نزديك به 
2هزار واحدي شاخص كل را تجربه كرد، به طوري 
كه اين نماگر در محدود 304ه��زار و 700واحد 

جاخوش كرد. 
اگر چه ب��ازار بورس روز گذش��ته با رش��د همراه 
شد، اما در رابطه با كيفيت اين رشد نقطه نظرات 
مثبت و منفي وجود داش��ت. عده اي معتقدند كه 
ارزش مبادالت روز انه بازار ك��ه در محدوده 900 
ميليارد تومان بود، نسبت به ميانگين ماه گذشته 
تقريباً اف��ت 17 درصدي را تجرب��ه كرده و حجم 
مبادالت نيز با ضعف همراه است در عين حال نيز 
عده اي براين باورند كه وضعيت كنوني بازار بورس 
طبيعي است، زيرا به دليل رويدادهايي كه همزمان 
با تعديل بهاي انرژي در بازار داخلي رخ داد، بازار 
با ريسك جديد مواجه شد كه به اين مورد نيز بايد 

قطعي اينترنت را نيز افزود. 
    افت ۱۷درصدي ارزش معامات

كل بورس تهران
به هر ترتيب، نماگر بورس تهران، در چهارمين 
روز هفته 0/65 درصد رشد كرد و در ميانه هاي 
كانال 304هزار واحدي متوقف شد، اما نكته قابل 
ذكر در جريان معامالت روز گذشته تأثير مثبت 
و قابل توج��ه نمادهاي گروه بانكي بر ش��اخص 

كل بازار بود. 
اگرچه نمادهاي بانكي چون »وبملت«، »وبصادر«، 
»ونوين« و »وتجارت« در مجموع توانس��تند روز 
گذش��ته 300 واحد نماگر بورس ته��ران را ارتقا 
بدهند، اما در همين روز وزي��ر اقتصاد انتقادهاي 
كنايه آميزي به بانك ها داشت، بطوري كه انحراف 
منابع را مساوي انس��داد خدمات به مردم معرفي 

كرد و مدعي شد كه اين خواست دشمن است. 
  كنايه كركسی وزير اقتصاد به بانك ها

 فرهاد دژپس��ند، وزير اقتصاد در مراسم افتتاحيه 
پنجمين نمايش��گاه تراكنش ايران با بيان اينكه 
در نظام سنتي تا مي گوييم كه درآمد بانك ها باال 
برود، حرف از كارمزد يا س��ود باال به ميان مي آيد، 
اظهار كرد: البته من مخالف اين موارد نيستم، اما 
بايد متنوع س��ازي خدمات، پايدارسازي درآمد، 
مستمرس��ازي و روند كاهش هزينه ه��ا براي باال 
بردن درآمد بانك ها در نظر گرفته شود، يك بانك 
هوش��مند و فعال مي تواند در نقش يك مشاور و 
كارشناس براي سرمايه گذاران ورود كرده و آنها را 

به درستي راهنمايي كند. 
دژپسند با تأكيد بر اينكه بانك ها نبايد در اقتصاد 
نقش پسيو داشته و منتظر باش��ند، اظهار كرد: از 
بانك ها انتظار مي رود اكتيو و حتي پراكتيو باشند و 
در قامت كركس نبوده و عقاب گونه حركت كنند. 
وي اضاف��ه كرد: بانك ه��ا نبايد منتظر باش��ند 
چيزي گيرشان بيايد،  بلكه بايد در باالترين نقطه 
حركت كنند و همه را به حركت و تعامل وادارند، 
بانك ها باي��د در تمام عرصه ه��اي مالي فعاليت 
داش��ته باش��ند. وي تصريح كرد: اجازه ندهيم 
گرفتار انحراف منابع و انسداد خدمات به مردم 
شويم؛ چراكه اين همان چيزي است كه دشمنان 

ما خواستار آن هستند. 
وزير اقتصاد با اشاره به ناامني هاي اخير در كشور 
اظهار كرد: بانك ها وقتي مورد حمله قرار مي گيرند 

از خود مي پرسند چكار كردند كه شايسته اين نوع 
نحوه برخورد هستند هر اتفاقي كه براي بانك ها 
مي افت��د به معني ضايع ش��دن مناب��ع و خروج 
خدمات بانكي از دس��ترس مردمي اس��ت كه از 

بانك ها خدمات دريافت مي كردند. 
دژپسند افزود: اگر هدف اين ناامني ها مردم هستند 
با اين روش براي ارائه خدمات به آنها مشكل ايجاد 
مي شود. اين مسير، مسير غلطي است و نتايج آن 

به زيان مردم است. 
هر چند وزي��ر اقتصاد ت��الش كرده تا به ش��كل 
كنايه آميزي به بانك ها نق��د وارد كند، اما افرادي 
كه تحوالت اقتصاد ايران را دنبال مي كنند، به نظر 
مي رس��د متوجه منظور وزير اقتصاد در رابطه با 

عملكرد بانك ها باشند. 
  قيمت طا باز هم نزولي شد

از س��خنان وزير اقتصاد در رابطه ب��ا بانك ها كه 
بگذريم، جاي دارد به كاهش بهاي ارز و س��كه و 

طال در بازار روز گذشته اشاره شود. 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواه��ر تهران از ادامه 
روند نزولي قيمت طال و سكه در بازار امروز خبر داد 
و گفت: با وجود افزايش تقريبي بهاي اونس جهاني، 
قيمت طالي داخلي در پي سقوط نرخ ارز كاهش 

يافت و آرامش مجدداً به بازار طال بازگشت. 
محمد كشتي آراي اضافه كرد: در حال حاضر سكه 
هيچ حبابي ندارد و همين موضوع نش��ان دهنده 

تعادل ميان عرضه و تقاضاست. 
كشتي آراي با تش��ريح قيمت طال و سكه گفت: 
بهاي هر قطعه س��كه تمام طرح امامي در بازار به 
4 ميليون و 165 و سكه بهار آزادي به 4 ميليون و 
140هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 190 تومان 
و ربع س��كه به يك ميليون و 390ه��زار تومان و 

سكه يك گرمي 850هزار تومان رسيد. 
به گفته كشتي آراي، قيمت هر گرم طالي 18عيار 
در بازار روز گذشته 422هزار تومان و بهاي اونس 

جهاني 1467دالر بود. 
  نزول بهاي ارز 

بهاي دالر در ب��ازار ارز نيز در مح��دوده 12هزار 
تومان قرار داش��ت، نرخ خريد هر يورو در ساعت 
13 روز سه شنبه در تابلوي صرافي هاي بانكي 13 
هزار و 100تومان و ف��روش 13 هزار و 200 هزار 
تومان شد. ميانگين بهاي هر يورو در روز معامالتي 
گذشته در سامانه سنا 13 هزار و 438 تومان و هر 

دالر 11 هزار و 955 تومان بود. 
نرخ دالر كه در روزهاي ابتدايي هفته رشد زيادي 
داشت و از رقم 11 هزار و 200 تومان تا محدوده 
13هزار تومان هم رفت، اما از روز گذشته روندي 
معكوس يافت و قيمت ها ش��روع به عقب نشيني 
كردن��د. كارشناس��ان افزايش نظ��ارت و كنترل 
بانك مركزي، افزايش عرضه ارز و نگراني دالالن 
از كاهش يكباره قيمت ه��ا را از مهم ترين داليل 
افت قيم��ت دالر در دو روز گذش��ته مي دانند كه 
اين رويداد عماًل بازار سكه و طال را نيز تحت تأثير 

قرار داده است.
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وزیر اقتصاد: بانک ها کرکس نباشند!
بورس رشد كرد، طا و سكه به دليل ريزش بهاي ارز با تعديل منفي همراه شد

خسارت بانک ها، منازل و فروشگاه هاي مهران ابراهیمیان
بيمه شده به سرعت پرداخت مي شود

رئي�س كل بيمه مركزي گف�ت: آن دس�ته از واحده�اي تجاري، 
اداري و مس�كوني كه تحت پوش�ش بيمه هس�تند، شناس�ايي 
ش�ده و ميزان خس�ارت وارده ب�ه آنها در ح�ال ارزياب�ي بوده و 
دستور رس�يدگي س�ريع به وضعيت اين واحدها داده شده است. 
به گزارش »جوان« غالمرضا سليماني در نشست خبري با خبرنگاران 
با اشاره به خسارت وارده به بانك ها، فروشگاه ها و واحدهاي تجاري و 
مسكوني در اعتراض به گراني بنزين در شهرهاي مختلف كشور اظهار 
داشت: ديروز به مس��ئوالن مربوط در صنعت بيمه دس��تور دادم كه 
اطالعات را درباره تعداد خسارت وارده به بانك ها، مغازه ها، فروشگاه ها، 
واحدهاي تجاري و مسكوني كه بيمه بودند را سريعاً استخراج كرده و 
ارزيابي خسارت را محاس��به كنند. وي در خصوص خسارات وارده به 
شعب بانك ها در شهرهاي مختلف گفت: هم ساختمان بانك ها و هم 
پول هاي داخل دستگاه هاي خودپرداز تماماً بيمه بودند و دستور داده ايم 

كه سريعاً ارزيابي خسارت و پرداخت آغاز شود. 
رئيس كل بيمه مركزي افزود: هنوز دقيقاً خسارت وارد شده به بانك ها 
و واحدهايي كه بيمه بودند، ارزيابي نشده اس��ت؛ بايد اطالعات دقيق از 
بانك ها دريافت شود كه چه مقدار پول در دستگاه هاي ام تي ام و داخل 
شعبه داشته اند. ضمن اينكه به برخي از بانك ها 10 درصد و برخي ديگر 
صددرصد خس��ارت فيزيكي و مالي وارد شده است. س��ليماني درباره 
خس��ارت به خودروهايي كه در خيابان ه��ا بوده اند نيز گف��ت: اگر اين 
خودروها بيمه باشند و در بيمه نامه نيز قيد شده باشد كه در شرايط آشوب 
خسارت پرداخت مي شود حتماً مش��مول دريافت خسارت مي شوند و 
شركت هاي بيمه نيز در اسرع وقت خسارت را پرداخت خواهند كرد. وي 
گفت: تصميم بر اين بوده كه شركت هاي خودروسازي ديگر بيمه نامه را 
در كارگزاري هاي خود صادر نكنند و مردم شخصاً به شركت هاي بيمه 
براي دريافت بيمه نامه مراجعه كنند، ولي هنوز اين موضوع تعيين تكليف 
نشده اس��ت. رئيس كل بيمه مركزي با اش��اره به اينك��ه اوراق بيمه اي 
كه بناس��ت به اوراق بهادار تبديل ش��وند قابليت خريد و فروش توسط 
ش��ركت هاي بيمه و مردم عادي را دارد، افزود: البته بايد اليحه تبديل 
اوراق بيمه اي به اوراق بهادار بورسي به مجلس ارسال و تصويب شود. بعد 

از تصويب مجلس اوراق بيمه اي به اوراق بهادار تبديل خواهد شد. 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود در واكنش به تصادفات ساختگي 
و صحنه س��ازي براي دريافت خسارت از ش��ركت بيمه گفت: در حال 
هماهنگي با نيروي انتظامي هستيم تا با افزايش دوربين هاي مدار بسته 
مانع از صحنه سازي و تصادفات ساختگي شويم. سليماني درباره تأثير 
افزايش قيمت بنزين در صنعت بيمه گفت: افزايش قيمت س��وخت در 
كوتاه مدت شايد اثري در بخش هاي اقتصادي داشته باشد، اما در صنعت 
بيمه هيچ تاثيري نخواهد داشت؛ چراكه حمل و نقل هاي بيمه اي عمدتاً از 

گازوئيل استفاده مي كنند كه گراني اثري در اين بخش ندارد. 

 کمک معيشت خانوار
اگر تا یكشنبه واریز نشد تماس بگيرید 

چنانچه خان�واري خود را مش�مول طرح معيش�ت مي دان�د، اما 
تا ش�نبه ش�ب )بامداد يكش�نبه( كمك معيش�تي دولت برايش 
واري�ز نش�د، مي توان�د ب�ا س�امانه #۶۳۶۹* تم�اس بگي�رد. 
حسين ميرزايي سخنگوي ستاد تبصره 14 قانون بودجه سال جاري 
در گفت وگويي كه در شبكه خبر به صورت زنده پخش شد، گفت: طرح 
معيشت خانوار قطعاً براي همه افراد مشمول واريز خواهد شد. افرادي 
كه مشمول اين طرح مي ش��وند ولي تا شنبه شب )بامداد يكشنبه( به 
حساب آنها واريزي انجام نشد، بايد از طريق سامانه #6369* و حتماً با 
استفاده از خط تلفن همراه كه به نام سرپرست خانوار، درخواست خود 
را ارسال كنند. سخنگوي ستاد تبصره 14 قانون بودجه سال 98 با بيان 
اينكه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وظيفه شناسايي و رسيدگي به 
درخواست افراد متقاضي را دارد، يادآور شد: شيوه شناسايي ما در اين 
وزارتخانه بر اساس شاخص هاي مالي خانوار است كه در اختيار ماست. 
به اين صورت كه براس��اس اطالعاتي كه از خانوارها در س��امانه رفاه 
ايرانيان )وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي( آزمون ُوسع خانوار را انجام 

مي دهيم و مبلغ مورد نياز را به حساب مشموالن واريز مي كنيم. 
ميرزايي ادامه داد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيچ پيامكي براي 
افرادي كه مشمول مي شوند، ارسال نمي كند بنابراين هر پيامكي كه به 
خانوارها مبني بر »شناسايي آنها به عنوان مشمول اين طرح« ارسال 

شود، كالهبرداري خواهد بود. 
........................................................................................................................

 استيضاح وزیر جهاد کشاورزي
اعالم وصول شد

در جلسه علني روز سه شنبه استيضاح محمود حجتي وزير جهاد 
كشاورزي اعام وصول شد. 

به گزارش »ايس��نا«، محمدعلي وكيلي عضو هيئت رئيس��ه مجلس 
نامه اعالم وصول استيضاح وزير جهاد كشاورزي را قرائت كرد. وي با 
قرائت نامه گفت: استيضاح وزير جهاد كش��اورزي به نام آقاي حجتي 
طي نامه ش��ماره 68195 مورخ 98/8/27 كميسيون كشاورزي پس 
از بررس��ي هاي الزم مطابق ماده 221 آيين نامه داخلي و 38 امضاي 
نمايندگان تقديم هيئت رئيسه شده است. وي اظهار كرد: مطابق ماده 
223 آيين نامه مجلس، وزير حداكثر ظرف 10 روز موظف به حضور در 

مجلس و ارائه توضيحات است.

 تحوالت اقتصادي 
نيازمند باز توليد سرمایه اجتماعي 

 اگر حس��اب برخي اغتشاش��گران را از معترضان جدا كنيم و نگاهي 
ب��ه اظهار نظرهاي مس��ئوالن، نمايندگان مجلس و كارشناس��ان در 
روزهاي اخير بيندازيم، آنچه مورد نقد بوده و وارد هم هست، 1- نحوه 
اطالع رساني و اجراي واقعی سازی نرخ بنزين و2- بي اعتمادي مردم 
به اجراي وعده هايي بود كه پيش��تر از سوي دولت به كرات رد شده و 

مورد مذمت قرار گرفته بود. 
 وگرنه اگر اعتماد به بهتر شدن وضعيت معيشت وجود داشت و مردم بر 
اضافه رفاه ايجاد شده از گراني بنزين باور داشتند و همچنين شناخت 
و فهمش��ان از اجراي اين ط��رح كامل تر بود و در نيمه ش��ب ناگهان 
اجراي تصميمي به اين مهمي ابالغ نشده بود، اي بسا چنين حوادثي 

را شاهد نبوديم. 
بنابراين در تحليل چرايي واكنش هاي مردمي ) منظور اغتشاشگران 
و مخالفان نيست( ش��ايد مهم ترين مش��كل را بتوان در حوزه اجراي 
تصميمات اقتصادي ض��روري ارزيابي ك��رد. ضرورت هايي كه بارها و 
سال ها از سوي اقتصاددانان بر آن تأكيد شده ولي زماني اجرايي شده 
كه مردم شعارهاي يك دولت را محقق نشده مي دانسته اند و سرمايه 

اجتماعي دولت در حد مطلوب نبوده است. 
 اين در حالي اس��ت كه تقريباً از دهه 90 ميالدي اقتصاددانان بيش از 
گذشته به سرمايه اجتماعي توجهش��ان جلب شده ومطالعات زيادي 
روي اثر آن بر رشد اقتصادي، اقتصاد سياسي و عملكرد دولت ها و به طور 
كلي توسعه اقتصادي انجام داده اند. امروزه در مباني مطالعاتي پيشرفت 
و توسعه ديگر تنها بر عوامل نيروي انساني و نهاده هاي توليد و دست 
پنهان آدام اسميت در بازار آزاد متمركز نيستند، بلكه سرمايه اجتماعي 
به عنوان يك نوع چس��ب كه نهادهاي مرتبط با توسعه اقتصادي اعم 
از دولت ، مردم و نيروها و نهادهاي مولد و وم��وزع را به يكديگر پيوند 

مي دهد، بسيار حائز اهميت است. 
 به عالوه سرمايه اجتماعي بر خالف ساير سرمايه ها به صورت فيزيكي 
نبوده ولي در پايين آمدن س��طح هزينه هاي اداره جامعه بسيار مؤثر 
است. همچنين نقش بسيار مؤثري در توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد 
سرمايه گذاري ايفا مي كند كه به زيبايي »زك« و »ناك« در سال 2001 

و با مطالعه روي 41 كشور بر آن صحه گذاشتند. 
 همچنين »ن��اك« در مطالعه اي ديگر نش��ان داده ك��ه» يكي از علل 
عقب ماندگي اقتصادي در بعضي كش��ورها ناش��ي از ع��دم اطمينان 
درآن كشورها اس��ت و اعتماد باال مانع از سوءاستفاده حقوق ديگران 
شده و در نتيجه افراد هزينه كمتري براي حفظ حقوق خود در مقابل 
سوء اس��تفاده هاي احتمالي ديگران مي پردازند. در اي��ن جوامع نياز 
كمتري به پرداخت رشوه براي انجام امور وجود دارد بنابراين كار آفرينان 

وقت بيشتري را صرف خالقيت ها مي كنند.«
 به همين تناس��ب با توجه ب��ه حضور غالب و مس��لط دولت ها در 
نظام هاي اقتصادي متمركز، س��رمايه اجتماعي ب��ه مراتب نقش 
پر رنگ تري در فرايند توس��عه يا عبور از بح��ران اقتصادي دارند. 
در صورت وجود سرمايه اجتماعي باال مي توان به آثاري همچون: 
 افزايش كارآمدي، كاهش تصدي گري، تمركز زدايي، كاهش فساد 
و رفع تعارضات ساختاري رسيد، كما اينكه در دور اول دولت آقاي 
روحاني به خوبي اثر افزايش سرمايه اجتماعي را در كنترل و كاهش 

قيمت ارز شاهد بوديم. 
 اما در ادامه به دليل تمركز بيش از حد روي برجام و ناتواني در نش��ان 
دادن موفقيت تالش ها و برنامه هايش در حوزه اقتصاد نزد افكار عمومي 
احتماالً با شاخص سرمايه اجتماعي ابتداي دولت اول فاصله گرفت و از 
اين رو در اجراي طرحي كه به نظر 60 ميليون نفر از آن منتفع مي شوند، 
در كاهش آلودگي محيط زيست مؤثر است و تمام اقتصاد دانان بارها بر 

اجراي آن تأييد كرده بودند، دچار مشكل  شد. 
از اين رو تجربه اخير به ما نش��ان داد كه از يك س��و نياز به پيوس��ت 
اطالع رساني صحيح هستيم و از س��وي ديگر دولت نيازمند بازسازي 
سرمايه اجتماعي است تا ضمن گذر از شرايط سخت تحريم سريع تر در 

مسير پيشرفت و توسعه قرار بگيريم.

فاطمه عرفانيان     |     جوان

ایران خودرو 2 ميليارد تومان پول ملک را 
به دولت واریز کرد

احتراماً با عنايت به خبر مورخ 98/8/25 با عنوان »س��ايه دولت 
بر سر خودروس��ازی« به اطالع می رس��اند »به موجب توافقنامه 
مش��اركت فيمابين نهاد رياس��ت جمهوری و ش��ركت خدمات 
پس از فروش ايران خودرو )ايس��اكو( و به استناد ماده 10 قانون 
مدنی و تبصره )2( ماده )1( آيين نام��ه اجرايی ماده )88( قانون 
تنظيم بخش��ی از مقررات مالی دولت، يك��ی از امالك متعلق به 
نهاد برای مدتی ب��ه منظور راه اندازی مجموع��ه خدمات پس از 
فروش، تعميرگاه و پاركينگ در اختيار شركت مذكور قرار گرفت 
و حق اس��تفاده از ملك مورد بحث نيز براساس نظر كارشناسان 
رسمی دادگس��تری تعيين و از سوی ايساكو مستقيماً به حساب 

خزانه داری كل كشور واريز گرديده است.«
با عنايت به موارد فوق الذكر و به منظور تنوير افكار عمومی، شايس��ته 

است پاسخ مذكور طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه منتشر شود.

 سهميه بنزین 
فقط به یک خودرو تعلق مي گيرد؟

بر اس�اس گفت�ه مديرعامل ش�ركت مل�ي پخ�ش فرآورده هاي 
نفت�ي، در آين�ده نزدي�ك، س�هميه بنزي�ن كس�اني ك�ه 
چن�د ماش�ين دارن�د ح�ذف مي ش�ود و تنه�ا ي�ك خ�ودرو 
تح�ت مالكي�ت ه�ر ف�رد، س�هميه بنزي�ن خواه�د داش�ت. 
به گزارش »تس��نيم«، يكي از علل افزايش ن��رخ بنزين، كاهش يارانه 
پنهاني بود كه به افرادي كه ثروتمندتر بوده و با چند اتومبيل، بيشتر 
از بنزين ارزان قيمت اس��تفاده مي كردند، بيش��تر تعلق مي گرفت. به 
عبارتي، مصرف بيشتر، به معناي استفاده بيشتر از يارانه پنهان دولتي 

در بنزين بود. 
حال كه با تصميم دولت، بنزين س��هميه بندي ش��ده و به منظور 
كاهش فاصله نرخ فروش آن با قيمت واقعي بنزين )نرخ فوب خليج 
فارس( افزايش قيمت داشته است، اين موضوع كه به افراد ثروتمند 
با چند خودرو، ب��ه ازاي هر خودرو يك س��هميه ماهانه 60 ليتري 
بنزين 1500 توماني تخصيص داده شده، با توجه به هدف دستيابي 

بيشتر به عدالت اجتماعي، سؤال برانگيز است. 
امير وكيل زاده، مديرعامل ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران اعالم كرد:  »در حال حاضر به تمام خودروهايي كه به نام يك 
فرد باش��د، س��هميه بنزين تعلق مي گيرد كه اين موضوع در حال 
بررسي است تا در نهايت تنها به يك خودروي هر فرد، سهميه بنزين 

اختصاص پيدا كند.«
بر اين اس��اس، در آينده نزديك، س��هميه بنزين كساني كه چند 
ماشين دارند، حذف مي ش��ود و تنها يك خودرو تحت مالكيت هر 

فرد، سهميه بنزين خواهد داشت.

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک
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س�ود قاچ�اق 
بنزين به تركيه     سوخت

۱5 هزار و ۶05 تومان، تركمنستان 4 هزار و 
805 تومان، آذربايجان 5 هزار و ۳45 تومان، 
پاكستان 8450 تومان، عراق ۷505 تومان، 
افغانستان ۹۱25 تومان و ارمنستان ۱4 هزار 

و ۹۳0 تومان است. 
به گ��زارش »فارس«، براس��اس پژوهش��ي در 
مورد اصالح نظام يارانه بنزين كه از سوي مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري منتشر 
شد، آمارها نشان مي دهد هر ليتر قاچاق سوخت 
از ايران )تا قبل از تغيير قيمت بنزين در 24 آبان( 

به كشورهاي همسايه چه ميزان سود دارد. 
طبق اين گزارش س��ود قاچاق بنزين به تركيه 
15 هزار و 605 تومان، به تركمنستان 4 هزار و 
805 تومان، به آذربايجان 5 هزار و 345 تومان، 
پاكس��تان 8450 تومان، عراق 7505 تومان، 
افغانستان 9125 تومان و ارمنستان 14 هزار و 

930 تومان است. )آمار مهرماه 97(
اين مقايس��ه با بنزين هزار توماني و نرخ بنزين 
كشورهاي همسايه صورت گرفت است و حتي 
مقايسه با نرخ دالر و همچنين قيمت گازوئيل 
نيز مشخص شده اس��ت. يكي از ضرورت هاي 

اصالح قيمت بنزين در گزارش ها حجم باالي 
قاچاق عنوان شده و آمده اس��ت به دليل ثابت 
نگهداش��تن قيمت بنزي��ن در طول س��اليان 
مختل��ف افزايش ن��رخ ارز و نوس��انات قيمت 
جهاني بنزين، قيمت نس��بي بنزي��ن ايران در 
مقابل كش��ورهاي همس��ايه پايين بوده و اين 
سركوب قيمتي، جذابيت فراواني براي قاچاق 
بنزين و فروش آن به قيمت ه��اي باالتر ايجاد 
كرده است. در ش��رايط فعلي كه جهش ارزي 
در اقتصاد اي��ران رخ داده معادل دالري قيمت 
بنزين در ايران به شدت كاهش يافته و قاچاق 

آن بسيار جذاب تر شده است. 
به گفته رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
حجم قاچاق سوخت در يك استان مرزي در 
پنج ماه ابتدايي سال 97، پنج برابر كل حجم 
قاچاق س��وخت در سال گذش��ته بوده  است. 
برآورد ها نش��ان مي دهد حجم قاچاق بنزين 
از كش��ور حدود 20 ميليون ليتر است )مهر 
97( با ثابت نگهداشتن قيمت بنزين و در عين 
حال افزايش ن��رخ ارز و وجود تورم روز به روز 
صرفه قاچاق بنزين افزايش يافته تا جايي كه 
در س��ال 97 حدود 22 ميليون ليتر بنزين از 

كشور قاچاق شد.

سود 5 تا 15 هزار توماني قاچاق هر ليتر 
بنزين به همسايگان

س�خنگوي دولت با اش�اره به تصمي�م اخير 
دولت در اصاح قيمت بنزين گفت: درس�ت 
است كه ما در اين خصوص نتوانستيم به مردم 
خوب توضيح دهيم، ام�ا ذات اين تصميم در 
جهت عادالنه  ك�ردن توزيع يارانه ها اس�ت. 
به گزارش »مهر«، علي ربيعي در مراسم »دوره 
بين المللي آموزشي مديريت پروژه هاي اشتغال 
روستايي و كاهش فقر«، با اشاره به تصميم دولت 
در خص��وص عادالنه تر كردن توزي��ع يارانه ها و 
همچنين اصالح قيمت بنزين اظهار داشت: در 
سه روز اخير به نظرم عادالنه تر تصميم گرفتيم و 

يارانه ها را هدفمندتر كرديم. 

وي افزود: ام��روز بيش از 50 درص��د ايرانيان 
خودرو ندارند و در صورت ادامه ش��رايط قبل، 
پول بنزي��ن و يارانه ها را يا بايد به كش��ورهاي 
همس��ايه و منطق��ه در قال��ب قاچ��اق بنزين 
پرداخ��ت مي كرديم ي��ا افرادي ك��ه 33 برابر 
دهك هاي پايين جامع��ه از يارانه ها برخوردار 

بودند، از اين شرايط بهره مند مي شدند. 
سخنگوي دولت ادامه داد: درست است كه ما در 
خصوص قيمت بنزين به مردم نتوانستيم خوب 
توضيح دهيم، ام��ا ذات اين تصمي��م در جهت 

عادالنه كردن توزيع يارانه ها بود. 
وي تصريح ك��رد: در اصالح قيمت س��وخت، 

گازوئي��ل را گ��ران نكرديم؛ چراك��ه در اي��ن 
صورت مي توانست به اش��تغال و حمل و نقل 
روستاها خدشه وارد شود. اميدواريم بتوانيم با 
تصميماتي كه گرفته مي شود، به لب روستاييان 
و كارگران خنده بنش��انيم و مشكالت مردم را 
با اجراي درس��ت تصميم��ات در ميان مدت و 

بلندمدت بكاهيم. 
ربيعي درباره اهمي��ت نظام تأمي��ن مالي ُخرد 
گفت: متأسفانه بانك هاي كالسيك ما تمايلي به 
رشد فراگير ندارند و اصوالً عادت كرده اند پول ها 
و وام هاي 4هزار و 3هزار ميلياردي بدهند. اگر ما 
نظام تأمين مالي خ��رد را مي آموختيم و با 100 

و 150 ميليون تومان مي توانس��تيم اشتغالزايي 
كنيم، امروز حاشيه نشيني كمتري داشتيم. 

ربيعي اظهار داش��ت: موضوع نظام تأمين مالي 
خرد بايد در ش��وراي پول و اعتبار به عنوان يك 
رويكرد در دستور كار قرار گيرد. ربيعي در بخش 
ديگ��ري از اظهارات خ��ود، به اهمي��ت زنان در 
اش��تغال و نرخ مش��اركت كشور اش��اره كرد و 
افزود: بيشترين پذيرفته شدگان در كنكور، زنان 
هستند. 66 درصد اشتغال كشور در سال گذشته 
مربوط به بانوان بوده البته نبايد اجازه دهيم اين 
سهم زياد از اشتغال، با ايجاد شغل هاي غيررسمي 

و بي كيفيت افزايش يابد. 

سخنگوي دولت:

تصميم دولت درباره بنزين را خوب به مردم توضيح نداديم

  دولت


