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 واگذاري كشت و صنعت مغان
به شركت شهرك هاي كشاورزي

سخنگوي وزارت جهاد كش�اورزي از واگذاري ش�ركت كش�ت و 
صنعت مغان به شركت شهرك هاي كشاورزي خبر داد و گفت: در 
مدت كوتاه دوباره رئيس هيئت مديره در اين ش�ركت تغيير كرد، 
زيرا هيئت مديره هاي جديد به خاطر بدهي 500 ميليارد توماني كه 
اين شركت به فرد واگذار ش�ده دارد، اداره آن را قبول نكرده اند. 
پس از س��ال ها وزارت جهاد كشاورزي صاحب س��خنگو شد، البته در 
سال هاي گذش��ته افرادي در اين وزارتخانه به عنوان سخنگو معرفي 
مي شدند، اما فقط اين اسم را يدك مي كشيدند و بعد از گذشت چند ماه 
بر كنار می شدند و سمت بهتري مي گرفتند. روز گذشته محمد مهدي 
برومندي س��خنگوي وزارت جهاد كشاورزي دريك نشست خبري به 

سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد. 
وي در خصوص مديريت شركت كشت و صنعت مغان در پاسخ به اين 
سؤال كه مقصر اصلي واگذاري كش��ت و صنعت مغان چه كسي بود، 
گفت: همه چيز در اختيار سازمان خصوصي س��ازي بود و آنها واگذار 
كرده بودند، اما اخيراً با دس��تور قوه قضائيه اين واگذاري لغو و اداره آن 
به شركت ش��هرك هاي كش��اورزي از زير مجموعه هاي وزارت جهاد 

كشاورزي محول شد. 
به گفته اين مسئول اين شركت ساالنه هزار ميليارد تومان گردش 
مالي دارد و تا س��ال 97 در اختيار دولت ب��ود و دو ماه پيش فرايند 
انتخاب هيئت مديره جديد پس از لغو واگذاري توسط قوه قضائيه، 
صورت گرفت. برومندي در پاس��خ به سؤالي كه دليل تغيير هيئت 
مديره دوب��ار در مدت كوتاه چ��ه بوده و گفته مي ش��ود كه هيئت 
مديره هاي جديد به خاطر بدهي 500 ميليارد توماني كه اين شركت 
به فرد واگذار شده دارد، اداره آن را قبول نكرده اند، گفت: به هر حال 
اعضاي هيئت مديره انتخاب شده و كار خود را پيش مي برد و قرار 
است از س��ازمان خصوصي سازي جزئيات و حس��اب هاي بازرسي 
درخواست شود و با كس��ب اطالعات بيش��تر اطالع رساني كاملي 

خواهيم داشت. 
معاون امور باغباني وزارت امور جهاد كشاورزي از تأسيس صندوق براي 
حمايت از ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري خبر داد و گفت: 4 ميوه 
خارجي موز، نارگيل، آناناس و انبه وارد كشور مي شود، اما با تأسيس اين 
صندوق دنبال اين هستيم كه اين ميوه ها را در داخل توليد كنيم و از 

وابستگي به واردات خالص شويم. 
   صادرات ميگو در قالب قرارداد 25 ساله به چين

سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي از تفاهمنامه صادرات ميگو در قالب 
قرارداد 25 س��اله به چين خبر داد و گفت: در سال هاي گذشته توليد 
محصوالت شيالتي در كشور به شدت افزايش يافته و با 45 درصد رشد 

توليد ساالنه يك ميليون و 282 هزار تن است. 
به گفته اين مس��ئول ايران رتبه نخس��ت توليد ماهي ق��زل آال را در 
جهان دارد، همچنين رتبه 23 در توليد محصوالت شيالتي، رتبه 25 
در صيد آبزيان و رتب��ه 18 در پرورش آبزي��ان را دارد. مصرف آبزيان 
هم در س��ال هاي گذش��ته از 8/5كيلوگرم به 13/2كيلوگرم افزايش 

يافته است. 
   50 درصد مرغ اجداد مورد نياز در كشور توليد مي شود

برومندي تأكيد كرد كه مقام معظم رهبري و رئيس جمهور به احياي 
مرغ الين در كش��ور تأكيد كرده  و به وزارت جهاد ابالغ شده است. 
بر اين اساس اين وزارتخانه احياي مرغ الين ايراني را در دستوركار 
خود قرار داد و امس��ال 50 درصد اجداد مورد نياز در كش��ور توليد 
مي شود و سال آينده پيش بيني مي ش��ود در توليد الين ايراني به 

خودكفايي برسيم. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي شود ضريب تبديل و عملكرد 
الين مرغ ايراني پايين تر اس��ت و نهاده زيادي ب��راي پرورش الزم 
است، گفت: اين الين روز به روز اصالح مي شود و خوداتكايي براي 
كشور ارزش بسيار مهمي دارد، ضمن اينكه محققان روز به روز آن 

را اصالح مي                                   كنند. 
سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي تأكيد كرد كه حتماً تا پايان سال بايد 
3/1ميليون تن جو وارد كشور شود و در اين زمينه وزارت صمت كه كار 
ثبت سفارش را انجام مي دهد و بانك مركزي كه ارز اختصاص مي دهد، 
بايد همكاري الزم را داشته باشد. پيش از اين يكي از مسئوالن از ذخيره 
14 روزه جو در كش��ور خبر داده و تأكيد كرده بود كه نياز دامداران به 
نهاده جو بس��يار جدي اس��ت و دولت بايد واردات اين نهاده را هر چه 
سريع تر انجام دهد. برومندي از كافي بودن واردات كنجاله و ذرت هم 
خبر داد و گفت: تا آخر سال هيچ نيازي به واردات اين نهاده ها نيست و 

به ميزان كافي وارد شده است. 
   وزارت خارجه بايد زيربناي صادرات محصوالت كشاورزي 

را فراهم كند
وي تصريح كرد كه در هفته گذشته با وزارت امور خارجه جلسات 
و مذاكراتي با وزارت جهاد داش��ته و تأكيد كرده كه بايد مقاصد 
صادراتي جديد براي صادرات محصوالت كشاورزي تعيين و در 
اين راه تالش بيش��تري كند، زيرا برخي محصوالت كش��اورزي 
ايران واقعاً مازاد توليد دارند و براي توس��عه پايدار بايد صادرات 

وجود داشته باشد. 
   گراني تخم مرغ به ما ارتباط ندارد

سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره 
گراني تخم مرغ در بازار گفت: وزارت جهاد كشاورزي مسئول حداكثري 
توليد است، اما قيمت بازار دست اين وزارتخانه نيست. توليدكنندگان 
تخم مرغ اين محصول را در مرغداري كيلوي��ي 14 هزار تومان عرضه 
مي                                   كنن��د و زماني كه به س��ازمان ميادين مي رس��د قيم��ت 14 هزار 
و 500 تومان تا 14 هزار و 900 تومان پيدا مي كند، اما اينكه اين محصول 
زماني كه به دست مصرف كننده مي رس��د قيمت هاي گران تري پيدا 

مي كند، مقصر وزارت جهاد كشاورزي نيست. 
برومندي با اشاره به بخش��نامه وزير جهاد كشاورزي مبني بر لزوم 
عرضه تخم م��رغ واحد هاي تولي��دي با قيمت مصوبه به ش��ركت 
پش��تيباني امور دام افزود: اينكه گفته مي ش��ود تنه��ا 50 درصد 
تخم مرغ بايد در اختيار ش��ركت پشتيباني امور دام قرار گيرد غلط 
اس��ت و طبق تأكيدات وزير جهاد كش��اورزي تخم م��رغ توليدي 
واحد هاي مرغداري بايد به طور كامل با قيمت مصوب به ش��ركت 
پشتيباني امور دام فروخته شود. در حال حاضر در ميادين ميوه و تره 
بار فروشگاه هاي زنجيره اي و برخي مراكز ديگر، تخم مرغ با قيمت 

مصوب شانه اي 32 هزار تومان عرضه مي شود. 
برومندي تأكيد كرد: وظيفه وزارت جهاد كشاورزي توليد است كه در 
حال حاضر تخم مرغ مازاد بر نياز كشور موجود است و اينكه اين محصول 
با نرخ هاي مختلف و فراتر از قيمت مصوب در بازار عرضه مي شود، بايد 

توسط ستاد تنظيم بازار مورد پيگيري قرار گيرد.

دولت به وزارتخانه های اطالعات و كشور مأموريت داد

شناسایی مزارع غیرقانونی رمز ارز

روز گذش�ته رئي�س دفت�ر رئيس جمه�ور 
با اش�اره به اينكه در هيئت دولت ادعا ش�د 
عالوه بر آنهاي�ی ك�ه از وزارت صمت مجوز 
فعالي�ت در بيت كوي�ن را داش�تند، برخ�ی 
مرغداری ها در حال استفاده از آن هس�تند، 
گف�ت: رئيس جمه�ور ب�ه وزارت اطالعات و 
وزارت كش�ور دست�ور داده  است ك�ه افراد 
متخلف�ی را ك�ه ب�ه ص�ورت غير قانون�ی 
بيت كوي�ن استخ�راج می كنند، ش�ناسايی 
و ب�ا جدي�ت اي�ن مس�ئله را دنب�ال كنند.

در روزهای گذش��ته همزمان با طرح موضوع 
كمب��ود ب��رق و پيامك ه��ای وزارت نيرو به 
ش��هروندان برای صرفه جويی در مصرف  آن، 
اينطور مطرح   می شد كه مصرف برق خانگی و 
صنعتی افزايش يافته و وزارت نيرو در تأمين 
برق دچار مش��كل شده اس��ت، اما اظهارات 
برخ��ی در دول��ت و اعضای ات��اق بازرگانی و 
انتش��ار فيلم هايی در فضای مجازی مبنی بر 
فعاليت غير قانونی در حوزه بيت كوين، داليل 
كمبود برق را وارد فاز جديدی كرده اس��ت. 
ش��هرك های صنعتی و در برخی استان ها و 
اس��تخراج رمزارز مقصران اصلی كمبود برق 
معرفی می شوند، به طوری كه محمود واعظی، 
رئيس  دفتر رئيس جمهور در حاش��يه جلسه 
هيئت دول��ت در جمع خبرن��گاران از داليل 
قطعی برق و ورود وزارت اطالعات به استخراج 

غيرقانونی بيت كوين خبر داد.
وی در رابط��ه با علت عدم حض��ور وزير نيرو در 
جمع خبرنگاران ب��رای توضيح علت قطعی روز 
سه شنبه برق گفت: ايشان در جلسه هم حضور 
نداشتند. مس��ئله ای كه اتفاق افتاد، اين بود كه 
به هر حال اختالف ديدگاهی راجع به س��ازمان 
محيط زيست، وزارت نفت و وزارت نيرو در مورد 

اس��تفاده از سوخت  وجود داش��ت كه در ستاد 
كرونا تصوي��ب كرده بوديم در ته��ران و كرج از 
مازوت استفاده نشود. البته قبالً استفاده نمی شد، 
اما تأكيد كرديم كه اصاًل استفاده نشود. اين ايده 
باعث ش��د به نوعی برای اس��تفاده از مازوت در 
تمام نيروگاه ها محدوديت ايجاد ش��ود و وزارت 
نيرو را با اتفاقی روبه رو كرد كه آن را پيش بينی 

نكرده بود.
واعظی ادامه داد: هم هوا سردتر شده و هم دو، سه 
ماه گذشته پزشكان مرتب به مردم توصيه كردند 
در زمستان پنجره ها را باز كنند تا هوا عبور كند 
و نمی دانستند اين س��فارش تا چه ميزان باعث 
افزايش مصرف سوخت می شود. به همين دليل 
از دو، سه هفته پيش در مورد خاموش كردن برق 
اضافی و حرارت باال توصيه هايي داشتيم كه در 

هر دو مورد صرفه جويی شود.
رئي��س دفتر رئيس جمه��ور گف��ت: اينكه گفته 
می ش��ود دول��ت از بيت كوين اس��تفاده می كند 
جفاست، اما فشاری در يك سال گذشته برای وارد 
كردن دستگاه استخراج آن به كشور وجود داشت 
كه بنا بر اينكه آن را ضابطه مند و قانونمند كنند. 
دو بار در كميسيون های دولت مسئله بيت كوين 
مطرح ش��د كه از وزارت صمت مج��وز بگيرند و 
وزارت نيرو هم نحوه اس��تخراج را توضيح بدهد. 
وی افزود: در دولت ادعا ش��د، عالوه بر آنهايی كه 
از وزارت صم��ت مجوز فعالي��ت در بيت كوين را 
داش��تند، برخی مرغداری ها در حال استفاده از 
آن هس��تند و رئيس جمهور به وزارت اطالعات و 
وزارت كشور دستور دادند كه با جديت اين مسئله 

را دنبال كنند.
    آيا چينی ها باعث خاموشی برق ايران 

هستند؟
همچنين رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين در 

واكنش به اينكه چينی ها باعث خاموشی  هاي 
برق در كشور هس��تند، گفت: اصلی ترين علت 
برهم ريختن شرايط در تأمين برق و قطعی آن 
عدم شفافيت است. متأسفانه ما به شكل دقيق 
اطالع رسانی نكرده ايم كه ميزان ظرفيت توليد 
برق چگونه اس��ت، س��وخت نيروگاه ها چگونه 
تأمين می شود، در صورت صادرات چه ميزان از 
برق به شكل مستقيم صادر می شود و در صورت 
س��رمايه گذاری خارجی ها در حوزه بيت كوين 
اين قراردادها چگونه و با چه نرخی نهايی شده 
است. وقتی اين سؤاالت با پاسخی دقيق مواجه 
نشود با هر اتفاق جديد، موجی از نگرانی و انتقاد 
جامعه را فرامی گيرد. مردم حق دارند راجع به 
مسائلی كه به آنها توضيحی ارائه نشده با ديده 

ترديد نگاه كنند.
حريری در پاسخ به اين سؤال كه آيا مصرف 
باالی برق يك مزرعه بيت كوين چينی باعث 
خاموشی های اخير برق ايران شده، توضيح 
داد: در وهله اول بايد اين سؤال را پرسيد كه 
آيا امكان آنكه يك ش��ركت خارجی به ايران 
بيايد و در حوزه ای فعاليت اقتصادی خود را 
آغاز كند، ام��ا دولت در جريان آن نباش��د و 
قراردادی در اين زمينه منعقد نش��ود وجود 
دارد يا ن��ه، قطعاً اين طور نيس��ت. همانطور 
كه در س��ال های گذش��ته نيز مطرح ش��ده 
بود، بحث جذب و ورود س��رمايه گذاران در 
حوزه بيت كوين به ايران اعالم شد و احتماالً 

پيگيری هم شده است.
به گفت��ه وی، چيزی ك��ه امروز قطع��ی به نظر 
می رسد اين است كه بحث استخراج بيت كوين 
در ايران از س��وی ش��ركت ها و افراد مختلف در 
حال اجراس��ت و اينكه صرفاً يك شركت چينی 
را محور اين موضوع قرار دهيم، قطعاً از واقعيت 

بسيار دور است. شركت های خارجی برای ورود 
به اي��ران مجوزه��ای الزم را از دولت می گيرند 
و با توجه ب��ه معامله خارجی، قطع��اً نرخ انرژی 
آنها با قيمت های بين المللی محاس��به می شود 
و با ش��فاف كردن اطالعات و ارائ��ه جزئيات از 
سوی مس��ئوالن كه چه تعداد استخراج كننده 
بيت كوين و از سوی چه افراد يا شركت هايی در 
ايران فعال است، قطعاً سؤاالت و ابهام های جامعه 

برطرف خواهد شد.
حريری ب��ا انتق��اد از كس��انی كه ب��ه دنبال 
افزايش اختالف ميان اي��ران و چين و كاهش 
همكاری های دوجانبه هس��تند، تشريح كرد: 
اينكه در ايران قطع��ی برق داري��م و ناگهان 
فيلمی عجيب از زيرس��اخت های يك شركت 
چينی منتش��ر مي ش��ود و يك موج رسانه ای 
نيز در اين زمينه به راه می افتد، نش��ان دهنده 
آن است كه گروهی به دنبال ضربه زدن به اين 
همكاری های دوجانبه هس��تند. اگر بنا باشد 
يك شركت چينی در ايران فعاليت كند، قطعاً 
مجوزهای الزم را از دول��ت دريافت كرده و با 
ش��فاف كردن اين مجوزها، مطمئناً بخشی از 
دغدغه ها برطرف خواهد شد و اجازه جوسازی 

نيز داده نمي شود.
    نگفتم عام�ل كمبود ب�رق، استخراج 

رمزارز است!
در پی قطع گس��ترده برق در چند كالنشهر 
اي��ران در روز گذش��ته از ق��ول مديرعام��ل 
ش��هرك های صنعتی تهران اعالم ش��د كه 
اس��تخراج رمزارز و بيت كوي��ن دليل قطعی 
برق است، اما او روز گذش��ته اين صحبت ها 
را تكذيب كرد و گفت ك��ه از صحبت هايش 

اشتباه برداشت شده است.
صابر پرني��ان در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: 
از قول من اعالم ش��ده ك��ه اس��تخراج رمزارز 
عامل قطعی برق اس��ت، اما حرف من اين نبود. 
موضوع اين اس��ت كه با توجه به كمبود برق در 
شهرك های صنعتی تهران بايد به اين نكته توجه 
شود كه برای واحدهای صنعتی، اشتغال مهم تر از 
استخراج رمزارز است. به عبارت ديگر اولويت ما 
استفاده از برق برای ايجاد اشتغال است، نه برای 
توليد ارزهای ديجيت��ال. تاكنون هيچ مجوزی 
برای توليد رمز ارز در شهرك های صنعتی تهران 
صادر نشده، البته به طور كلی استخراج رمزارزها 
در قطعی برق كشور تأثير دارند، اما متولی اين 

موضوع صنعت برق است.
وی تصريح كرد: علت صادر نش��دن مجوز برای 
رمزارزها، نبود زيرساخت های الزم، لزوم حفظ 
اشتغال موجود و كمك به بهره برداری واحدهای 
صنعتی كه پيشرفت فيزيكی خوبی دارند، بوده 
و پيش بينی می شود ظرف امسال و سال آينده 
حدود هزار و 500 واحد صنعتی به بهره برداری 

برسد. 
به گفت��ه مديرعامل ش��ركت ش��هرك های 
صنعتی استان تهران روز گذش��ته 2 هزار و 
313 واحد صنعتی بدون اطالع با قطعی برق 
مواجه شدند كه اين مسئله باعث از بين رفتن 
مواد اوليه و محصول توليدی آنها، آسيب به 
سيس��تم های الكترونيكی توليدی و بيكاری 

نيروهای كارگری می شود.

جزئیات جدید وام مسکن بدون اوراق
با كاهش قيم�ت مس�كن و استقبال ان�دك مردم از تس�هيالت 
بانكی، بانک مس�كن ش�يوه جديدی ب�رای دريافت تس�هيالت 
خريد مس�كن طراح�ی كرده ك�ه در آن ني�از ب�ه سپرده گذاری 
ي�ا خري�د اوراق تس�هيالت مس�كن ح�ذف ش�ده اس�ت.

مديرعامل بانك مسكن در يك برنامه تلويزيونی از شيوه جديد دريافت 
تسهيالت خريد مسكن خبر داد و گفت: بانك مسكن يكی از تسهيالتی 
را كه برای خريد مس��كن ارائه می دهد، از محل خريد اوراق حق تقدم 

تسهيالت مسكن است. 
متقاضيان دريافت اين تس��هيالت بايد از بازار س��رمايه اوراق گواهی 
حق تقدم تس��هيالت مس��كن خريداری كنند كه هزينه ای برای آنها 

در پی دارد.
مرادی افزود: به مناسبت هشتاد و دومين سالگرد تأسيس بانك عامل 
حوزه مسكن از امروز تا 22 بهمن كسانی كه بخواهند از تسهيالت خريد 
مسكن استفاده كنند، نيازی نيس��ت تا اندازه 100 درصد تسهيالت، 
اقدام به خريد اوراق كنند. وی تصريح كرد: بانك نيمی از اين تسهيالت 
را به شكل بدون سپرده در اختيار متقاضی قرار می دهد؛ بنابراين هزينه 
تأمين مالی خريد اوراق تسهيالت مسكن برای اين دسته از متقاضيان 

نصف خواهد شد.
عضو هيئت عامل بانك مسكن گفت: به عنوان مثال در تهران 
كه سقف تسهيالت انفرادی خريد مسكن، 100 ميليون تومان 
اس��ت و متقاضيان بايد مع��ادل آن، اوراق خري��داری كنند با 
طرح جديد بان��ك از امروز تا 22 بهمن، تنه��ا بايد برای نيمی 
از تسهيالت )50 ميليون تومان( اوراق تسهيالت بخرند و 50 
ميليون تومان ديگ��ر را بانك از محل اعتبارات بدون س��پرده 

خودش پرداخت می كند.
مرادی درباره نحوه بازپرداخت اين تس��هيالت گفت: آن بخشی از وام 
مسكن كه از محل خريد اوراق تسهيالت مسكن است تابع شرايط قبلی 
بوده و بازپرداخت آن حداكثر 12 ساله با نرخ سود 17/5 درصد است، 
اما بخش دوم تسهيالت مسكن كه از محل اعتبارات بدون سپرده بانك 

است، بازپرداخت پنج ساله و با نرخ سود 18 درصد محاسبه می شود.
در طرح جديد بانك عامل بخش مس��كن، اگرچه هزينه خريد اوراق 
تسهيالت از سيكل دريافت اين تسهيالت حذف شده است، اما به دليل 
پنج ساله بودن س��قف زمانی بازپرداخت نيمی از اين تسهيالت، رقم 

اقساط سنگين تر خواهد بود.
به عنوان مثال وام خريد مسكن در تهران برای متقاضی انفرادي 
100 ميليون تومان است كه 50ميليون تومان آن با سود 18درصد 
و بازپرداخت پنج ساله محاس��به می شود و اقساط آن حدوداً يك 
ميليون و 270 هزار تومان اس��ت؛ 50 ميليون تومان هم با س��ود  
17/5 درص��د و بازپرداخ��ت 12 س��اله و اقس��اط آن، 832 هزار 
تومان است؛ 40 ميليون تومان هم وام جعاله با سود 18 درصد و 
بازپرداخت پنج ساله با اقساط يك ميليون توماني است؛ مجموعاً 
متقاضی باي��د 3 ميليون و 102 ه��زار تومان در ماه اقس��اط وام 

140ميليون تومانی را بدهد!
اين در حالی است كه اگر قرار باشد برای كل 140 ميليون تومان، 
اوراق خريداری كن��د، بايد ماهانه 2 ميلي��ون و ۶۶5 هزار تومان 

قسط بدهد.
همچني��ن متقاضيان درياف��ت وام خريد مس��كن زوجين در 
تهران با طرح جديد وام مسكن بايد برای دريافت 100 ميليون 
تومان آن، اوراق تسهيالت خريداری كنند كه بازپرداخت آن 
12ساله با نرخ سود 17/5درصد است، رقم اقساط آن نيز ماهانه 
يك ميليون و ۶۶5 هزار تومان مي ش��ود؛ ب��رای 100 ميليون 
تومان بدون سپرده و اوراق هم با توجه به نرخ سود 18 درصد و 
بازپرداخت پنج ساله بايد ماهانه 2 ميليون و 540 هزار تومان و 
برای 40ميليون تومان وام جعاله هم ماهانه يك ميليون تومان 
پرداخت كنند كه مجموع اقس��اط آنه��ا 5ميليون و 195هزار 

تومان می شود!
در حالی كه اگر زوجين بخواهند كل 240 ميلي��ون تومان را از محل 
خريد اوراق تس��هيالت مس��كن دريافت كنند، اقس��اط آن مجموعاً 

4ميليون و 330 هزار تومان خواهد شد.
...................................................................................................................................

 فساد در یک شركت تایرسازی
و تغییر مدیرعامل

يک نماينده مجلس در صفحه اينس�تاگرام خود نوش�ت: پس از 
فرار يكی از مديران بزرگ ترين ش�ركت تايرسازی كشور، دو نفر 
از مديران ارش�د آن نيز به دستور مقام قضايی بازداش�ت شدند.

به گزارش فارس، علی خضريان، نماينده مجلس و عضو كميسيون 
اصل 90 ديروز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در مطلبی 
با عنوان »فس��اد بارز و انكار مديران« نوش��ت: پس از فرار يكی از 
مديران بزرگ ترين ش��ركت تايرسازی كش��ور، دو نفر از مديران 
ارشد آن نيز به دستور مقام قضايی بازداشت شدند. طی ماه های 
گذش��ته بارها در خصوص تخلفات عديده آن شركت  تذكر دادم 

و اقدامی نشد!
...................................................................................................................................

 قیمت موبایل تا ۱۵ درصد 
كاهش یافت

سخنگ�وی انجم�ن واردكنندگ�ان موباي�ل، تبل�ت و ل�وازم 
جانب�ی از كاه�ش ۱2 ت�ا 20 درص�دی قيم�ت ان�واع موبايل در 
روزه�ای اخي�ر خب�ر داد و گف�ت ك�ه اين كاه�ش قيم�ت بايد 
در ساي�ر كااله�ای الكترونيك�ی از جمل�ه تبل�ت ه�م رخ دهد.

نرخ ارز در بازار آزاد در مهر ماه امسال از 32 هزار تومان گذشت، اما حاال 
حدوداً در كانال 24 هزار تومان قرار گرفته است. با جهش نرخ ارز قيمت 
بسياری از كاالها از جمله موبايل افزايش يافت و طبيعتاً با كاهش قيمت 
دالر، مردم منتظر كاهش قيمت كاالهايی هستند كه به بهانه نرخ ارز 

گران شده است. 
در رابطه با قيمت تلفن همراه، واردكنندگان معتقدند كه اكنون 
معادل كاهش نرخ ارز، قيمت موبايل كاهش پيدا كرده است. در 
اين رابطه محمدرضا عاليان، س��خنگوی انجمن واردكنندگان 
موبايل، تبلت و لوازم جانبی در گفت وگو با ايس��نا با بيان اينكه 
افزايش ن��رخ ارز در مهرماه همزمان با كاه��ش عرضه موبايل به 
دليل محدوديت واردات و عدم تخصيص ارز و افزايش تقاضا در 
پی آموزش آنالين افراد منجر به افزايش قيمت موبايل شده بود، 
اظهار كرد: عم��ده افزايش قيمت مربوط به ن��رخ دالر بود، اما از 
يك ماه قبل هم روند تخصيص ارز بهبود پيدا كرد و هم نرخ دالر 
كاهشی و به كانال 2۶ هزار تومان وارد شد كه در مجموع انتظار 
می رفت قيمت موبايل هم به همان نس��بت كاهش پيدا كند، اما 
كاالهايی كه از ارز 2۶ هزار تومانی استفاده كردند تازه به كشور 

وارد شده اند. 
بنابراين به گفته وی در حال حاضر ش��اهد كاهش 12 تا 15 درصدی 
قيمت عمده موبايل ها و كاهش حتی 20 درصدی قيمت، يعنی كاهش 
حدود 12ميليون تومانی موبايل های گران تر مثل آيفون12 پرومكس 
در بازار هستيم، البته قيمت اين مدل آيفون در روزهای اول واردات به 
70 ميليون تومان هم رسيد كه بخش زيادی از آن حباب بود. عاليان 
با بيان اينكه طی شش ماهه اخير هيچ وقت قيمت موبايل تا اين اندازه 
كاهش نداشته است، از پيشی گرفتن عرضه از تقاضای موبايل خبر داد 
و گفت كه رقابت بين شركت های واردكننده در اين شرايط باعث شده 

است آنها محصول خود را با حداقل سود عرضه كنند.

در جريان سلسله مخالفت هاي دولت با تصميم 
كميس�يون تلفي�ق بودجه ۱400مجلس مبني 
بر تک نرخي ش�دن تس�عير ارز بودجه در مرز 
۱7هزار و 500 تومان، رئيس جمهور گفت: تصميم 
ما اين است كه سال آينده قيم�ت ارز را پايين 
بياوريم، زيرا اين قيمتي كه امروز در سامانه نيما 
و همچنين بازار است واقعي نيست، منتها بانک 
مركزي براي اعمال سياست دستش بسته است 
و اگر دسترسي اش به منابع ارزي چون 7 ميليارد 
دالر منابع مسدودي در كره جنوبي برقرار شود 
دالر به مح�دوده ۱5 هزار توم�ان نزول مي كند. 
همانط��ور ك��ه مي داني��م ارز چند نرخ��ي يكي از 
چش��مه هاي اصلي رانت و فس��اد در اقتصاد ايران 
اس��ت، حال كه كميس��يون تلفيق بودجه 1400 
تصميم گرفت��ه كه با ح��ذف نرخ هايي چ��ون ارز 
4هزارو200 توماني براي كاالهاي اساسي و خاص، 
ارز 11هزار و 500 توماني براي تس��عير ارز ناشي از 
صادرات نفت و فراورده هاي نفتي، به طور كل تسعير 
ارز بودجه 1400 را 17 هزار و 500تومان پيش بيني 
كند، دولت جسته و گريخته با اين تصميم كميسيون 

تلفيق بودجه 1400 مخالفت مي كند.
در حالي كه خود دولت در اليحه بودجه سال آتي 
تسعير ارز شركت ها را 17 هزار و 500 تومان در نظر 
گرفته است و هم اكنون نرخ دالر در بازار آزاد حدود 
25هزار تومان است، روز گذش��ته حسن روحاني 
در جلسه هيئت دولت اظهار داش��ت: امور برنامه 
و بودجه كشور بر اس��اس قانون اساسي مستقيم 
برعهده رئيس جمهور اس��ت، آنچه بايد در مجلس 
تصويب ش��ود، اليحه دولت است نه طرح مجلس، 
البته در مسير بررسي و تصويب بودجه اصالحات و 
تغييراتي هم صورت مي گيرد كه معموالً بين 2 تا 

3 درصد بوده است. 

رئيس جمهور افزود: خطر اين است كه در بررسي 
اليحه بودجه از س��وي نمايندگان درآمدهايي در 
نظر گرفته شود كه تورم ايجاد كند و تأكيد دولت 
بر اين است كه قدرت خريد مردم را در سال آينده 
تا 25 درصد باال ببريم و فشار جديدي به مردم وارد 
نش��ود. رئيس جمهور تقويت ارزش پول ملي را از 
نكات مهم براي دولت در اليحه بودجه عنوان كرد 
و تصريح كرد: در اليحه بودجه 1400موضوع مهم 
براي دولت اين بود كه ارزش پول ملي را باال ببريم، 
به همين خاطر با توجه به اينكه افق آينده را روشن 
مي بينيم قيمت دالر در اليحه بودجه را 11 هزار و 

500تومان در نظر گرفتيم. 
روحاني با تأكيد بر تالش دولت براي كاهش قيمت 
دالر در سال آينده، به طور تلويحي به مجلس اين 
پيام را داد كه نبايد نرخ ارز را در بودجه سال 1400 

باال در نظر بگيرند. 
در حالي كه تالش ها براي بازپس گيري 7 تا 9 ميليارد 
دالر منابع مسدودي ايران در بانك هاي كره جنوبي 
تا كنون بي نتيجه بوده است، رئيس جمهور افزود: 
اگر بانك مركزي ما به منابع مسدود در بانك هاي 
خارجي دسترسي داشت، قيمت دالر به محدوده 

15 هزار تومان نزول مي كرد. 
وي گفت: قيمت ام��روز دالر واقعي نيس��ت و اگر 
همين امروز منابع ارزي ما در خارج از كش��ور آزاد 
ش��ود، قيمت دالر به 15 تا 1۶ هزار تومان كاهش 
خواهد يافت، البته امروز شرايط ما نسبت به گذشته 
بهتر است و اطمينان دارم كه در آينده هم بهتر از 

اين خواهد شد. 
دولت بارها اذعان داش��ته است كه تحريم و شيوع 
كرونا برنامه هايش را براي ايج��اد رفاه عمومي در 

جامعه تحت الشعاع قرار داده است، اما وقتي تمامي 
متغير هاي اقتصادي را از سال 92 تا كنون بررسي 
مي كنيم مي بينيم كه حتي كنترل تورم در دولت 
يازدهم مبتني بر به كارگيري سياست هاي اقتصادي 
پر هزين��ه اي بود كه بالفاصله اثر منف��ي آن بعد از 
انتخابات دول��ت دوازدهم با جهش ت��ورم ظهور و 
بروز كرد. در چنين شرايطي وقتي دولت مي گويد 
به دنبال آن است كه پايان خوبي از خود براي افكار 
عمومي به جا بگذارد، اين نگراني شكل مي گيرد كه 
نكند دولت در چند ماه باقي مانده از دوران خدمتش 
همانند س��ال هاي 92 ت��ا 9۶ سياس��ت اقتصادي 
غير كارشناس��ي را اعمال كند ك��ه به طور موقت 
متغير هاي اقتصادي، چون نرخ تورم و ارز، كاهش 
يابد و بعد از مدتي هزينه هاي اين دست اقدامات را 

مردم و دولت سيزدهم پرداخت كنند. 
   كمين سرمايه گذاران 

برای ورود به بازار ارز 
 به نظر مي رسد بسياري از سرمايه داران به دليل 
رشد ريسك در اقتصاد چندماهي است كه سرمايه 
خود را نقد كرده اند و منتظرند با افت نرخ در يكي 
از بازارها، سرمايه خود را در آن بازار تبديل كنند 
با توجه به سخنان رئيس جمهور اميد مي رود اگر 
قرار است ارزش پول ملي در برابر ساير ارزها تقويت 
ش��ود اين اقدام از محل تقويت توليد و به ش��كل 
پايدار انجام گيرد، زيرا اگر كاهش نرخ ارز به طور 
موقت و به دليل تزريق ذخاير ارزي به بازار باشد، 
همانند داس��تان تزريق ارز 4هزارو200 تومان به 
بازار، عده اي س��رمايه دار اين ارزه��ا را خريداري 
كرده و پس از مدتي با رشد نرخ ها سود كالني به 
جيب مي زنند، كما اينك��ه همزمان با تزريق دالر 
4هزارو200 تومان به بازار در سال هاي گذشته نرخ 

ارز به محدوده 21 هزار تومان صعود كرد.

رئيس جمهور در مخالفت تلويحی با ارز ۱7هزارو500 تومانی بودجه ۱400

قيمت امروز دالر در بازار و سامانه نيما واقعي نيست!
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بهنازقاسمی


