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براي امضاي قراردادهاي خاص نفتي

عددسازي ها و رؤياپردازي ها همچنان ادامه دارد؛ طي هفت سال اخير 
وزارت نفت از اعداد به چند روش بازي گرفته اس��ت. هرگاه مي خواهد 
امور خود و منويات عجيب خود را پيش ببرد، اعداد را به ميان مي آورد 
و با تمسك به آن، اينگونه اس��تدالل مي كند كه اگر با برنامه هاي اين 
وزارتخانه همراهي نشود، ميلياردها دالر از منافع كشور به باد مي رود. 

مثاًل براي امض��اي قراردادهاي پژوهش��ي در حوزه ازدياد برداش��ت، 
ارقام اغوا كننده اي به مي��ان مي آمد و اينگونه مطرح مي ش��د كه اگر 
قراردادهاي ازدياد برداش��ت با روش هاي EOR و IOR امضا نشود، 
ثروت ملي براي هميش��ه در زير زمين دفن مي ماند. اعدادي كه گفته 
مي شود، براي نمايندگان مجلس و افرادي كه از نفت و نحوه مديريت 
در اين وزارتخانه بي خبرند، اغوا كننده است، اما بعدها مشخص شد، اين 
ضرورت فقط براي امضاي يك قرارداد با آقاي داماد است! بخش ديگري 
از عددس��ازي ها، براي امضاي قراردادهاي نفتي با چند شركت خاص 
بوده و هست؛ بارها گفته مي شد صنعت نفت ايران به 200 ميليارد دالر 
سرمايه گذاري نياز دارد، ولي اين رقم به شكلي راهي رسانه ها مي شد كه 
گويي همه اين عدد بايد از طريق سرمايه گذاري خارجي تأمين مي شد، 
در حالي كه ش��خص وزير نفت، اين را گفت كه بخ��ش قابل توجهي از 

سرمايه مورد نياز، از منابع داخلي تأمين مي شود. 
اين بازي رياضي براي آن بود كه وزارت نفت هرطور كه مي خواهد و صالح 
مي بيند قراردادهاي جديد را منعقد كند و اينجاست كه بخش ديگري از 
عددبازي وزارت نفت به چش��م مي آيد. زنگنه وقتي براي قرارداد فاز 11 
پارس جنوبي به مجلس رفت، گفت كه هر سال تأخير در بهره برداري از 
هر فاز پارس جنوبي 5 ميليارد دالر به كش��ور ض��رر مي زند. اين رقم كه 
پيشتر هم شنيده مي شد، به قدري بزرگ بود كه وزارت نفت با توسل به 
آن، هرگونه تأخير در امضاي قرارداد با توتال را به ضرر كشور مي دانست و 
همين نيز شد. قرارداد فاز 11 به سرعت با توتال امضا شد و وزير نفت پس 
از امضاي آن، به بهارس��تان رفت و با اين عددسازي ها، هرگونه مخالفت 
با توتال را به ضرر كش��ور عنوان كرد، اما بخش ديگري از عددسازي ها، 
براي »بازي دادن« نهادهايي است كه در خصوص توسعه صنعت نفت و 
عقب ماندگي تحميل شده بر آن نگران هستند؛ وقتي وزير نفت سال 93 
به مجلس رفت، او در يك ادعاي بزرگ گفت تا س��ال 96 ميزان ظرفيت 
توليد نفت و ميعانات گازي را به 5/7 ميليون بشكه مي رساند، آن هم در 
ش��رايط تحريم. گرچه اين رقم هيچ گاه محقق نشد، اما چند سال بعد از 
اعداد بزرگ تري مانند توليد 8 ميليون بشكه اي گفته شد و حاال زنگنه، از 

ريل گذاري براي توليد 6/5 ميليون بشكه در سال 1420 گفته است!
»اميدس��ازي پفكي« كه بخش ديگري از عددبازي وزارت نفت است، شكل 
جالبي به خود گرفته است؛ هرگاه كه نقدي نسبت به عملكرد آن در بازه هاي 
زماني مختلف وارد مي شود، اين اعداد طاليه دار و ميدان دار عرصه اي مي شوند 
كه طي هفت سال اخير چيزي جز ش��عار و »وام دادن« به آينده نبوده است. 
وقتي وزير نفت از توليد 6/5 ميليون بشكه در سال 1420 مي گويد، بايد از او 
پرسيد توليد 5/7 ميليون بشكه اي در س��ال 96 محقق شده است كه حاال از 

توليد 6/5 ميليون بشكه اي براي 20 سال آينده گفته مي شود؟!
اگر وزارت نفت واقعاً »كننده« بود، امروز ظرفيت توليد نفت جمهوري 
اسالمي ايران كمتر از 3/8 ميليون بشكه در روز نبود؛ اگر اين وزارتخانه 
در اين حوزه توانمند بود، وضعيت توليد نفت كش��ور با توجه به مدار 

آمدن ميادين جديد چرا كمتر از سال 90 است؟! 
در اين هفت سال نه تنها توليد نفت كشور افزايش نيافت،  بلكه ظرفيت 
نيز كاهش پيدا كرده است؛ وزارت نفتي كه توليد 6/5 و البته 8 ميليون 
بشكه اي را فرياد مي زند، بهتر است به جاي بازي با اعداد، به اين پرسش 
پاس��خ دهد اگر به اين اعداد اعتقاد دارد، چرا در اي��ن دوره به صورت 

معكوس، موجب كاهش توليد نفت شده است؛ افزايش پيشكش. 
البته ش��ايد اين اظهارات جديد وزير نفت، به دليل آن اس��ت كه در كنار 
عليرضا زاكاني، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس نشسته بود و براي آنكه او 

را با خود همراه كند، باز هم دست به عددسازي كرده است. . . اهلل اعلم!

خدماتی که به خاطر عدم اصالح کارمزد 
بانکی ارائه نمی شوند

ش�یوع کرون�ا ض�رورت کاه�ش مراجع�ات حضوری به ش�عب 
بانک�ی را بی�ش از ه�ر زم�ان دیگ�ری نمای�ان می کن�د، ام�ا 
به دلیل وج�ود مش�کالت و عدم توس�عه زیرس�اخت ها، اکنون 
کرک�ره بانک ه�ا حت�ی در دوران تعطیل�ی ه�م ب�اال م�ی رود.

به گزارش مهر، ارائه خدمات بانكی غيرحضوری به مشتريان است كه در 
يك سال گذشته به شدت ضعف آن در شبكه بانكی نمايان شده است؛ 
به نحوی كه در دوران شيوع ويروس كرونا و به اوج رسيدن اين بيماری، 
باز هم شعب بانك ها باز بودند و مردم مجبور  می شدند برای استفاده از 
خدمات بانكی به شعب مراجعه كنند. اين در حالی است كه گزارش های 
ميدانی حكايت از آن دارد كه دستگاه های خوددريافت در شعب بانكی 
اغلب غيرفعالند و به خصوص در شرايط كرونا كه مردم نيازمند حضور 
كمتر در محيط های نس��بتاً پررفت و آمد و آلوده ای همچون بانك ها 

هستند، اين خدمات متوقف شده است.
محمدرضا جمش��يدی، دبيركل كانون بانك ها و مؤسسات اعتباری 
خصوصی گفت: اطالعات دريافتی نش��ان می دهد كه بانك ها ظرف 
ماه های گذش��ته خيلی به س��مت توس��عه ارائه خدم��ات مبتنی بر 
فناوری های نوين حرك��ت نكرده اند، دليل اين ام��ر هم هزينه باالی 
به كارگيری تجهي��زات و تكنولوژی ها بوده اس��ت، به خصوص اينكه 
بانك مركزی ظرف 10 س��ال گذش��ته، موضوع تغيي��ر كارمزدها در 
نظام بانكی را تعيين تكليف نكرده و همين امر، انگيزه برای توس��عه 

خدمات رسانی های ويژه را كاهش داده است.
وی افزود: از ابتدای آذرماه امس��ال، بانك مرك��زی كارمزدهای ارائه 
خدمات در نظام بانكی را اصالح و ج��دول مرتبط با آن را ابالغ كرد كه 
البته باز هم اين اعداد و ارقام در نظر گرفته شده، هزينه های بانك ها را 
پوشش نمی دهد و نظام بانكی معترض است كه چرا اين هزينه ها پوشش 

داده نمی شوند تا آنها بتوانند در مسير رشد حركت كنند.
به گفته جمشيدی، ظرف 10 سال اخير تا ماه گذشته، كارمزد خدمات 
بانكی برای بانك هايی كه اقدام به ارائه خدمات الكترونيكی مي كردند، 
تغيير نكرده بود و بانك ها نيز كم كم حركت در اين مسير را كند كرده 
بودند، اما اكنون كه در دوران كرونا به سر می بريم و مردم نياز بيشتری 
به خدمات الكترونيكی دارند تا به شعب مراجعه نكنند، تازه بانك ها بايد 
به سمت توسعه مسير خدمات غيرحضوری پيش بروند كه به هر حال 
زمانبر است. وی اظهار داشت: البته بانك ها در حال ادامه خدمات رسانی 
و افزايش سطح كيفی خدمات خود هستند، ولی بايد به اين نكته نيز 
توجه كرد كه تهيه تجهيزات، يكی از مسائل جدی است كه بانك ها با 
آن مواجه هستند، چراكه اغلب اين تجهيزات وارداتی بوده و قيمت های 

بسيار بااليی دارند.
........................................................................................................................

آب هم برای کم مصرف ها رايگان می شود
وزیر نیرو با اش�اره به تصویب طرح برق امید در اوایل ش�هریور و 
اجرای آن از ابتدای آبان ماه گفت: اواخر آذرماه مشخص می شود 
چه جمعیت کم مصرفی مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی برق شده اند.

به گزارش فارس، رضا اردكانيان با اشاره به تصويب طرح برق اميد در 
اوايل ش��هريور در هيئت دولت و اجرای آن از ابتدای آبان ماه از اعالم 
نتايج اولين گزارش برق مجانی برای كم مصرف ها در اواخر ماه جاری 
خبر داد و افزود: اواخر آذر كه دوره دو ماهه از اجرای اين طرح می گذرد، 
اولين گزارش آن را به مردم و مسئوالن می دهيم تا مشخص شود چه 
جمعيت كم مصرفی مش��مول تخفيف 100 درصدی برق شده اند و تا 
تابستان چه ميزان می توانيم شاهد كاهش مصرف خانگی برق ناشی از 

اجرای اين طرح باشيم.
وزير نيرو گفت: با توجه ب��ه تأكيد رئيس جمه��ور از مدت ها قبل كار 
مطالعه روی آب هم ب��رای تخفيف 100 درصدی ب��ه كم مصرف ها را 
شروع كرده ايم و به رغم تفاوت هايی كه مسئله آب با برق به لحاظ شرايط 
اقليمی كشور دارد ، در آخرين مراحل هستيم و به زودی طرح آب و برق 

اميد اعالم می شود.
اردكانيان اجرای طرح آب اميد را هم منوط به تصويب در هيئت دولت 
دانست و افزود: برای گروهی از مشتركان كه مصرف آب آنها كم باشد، 
تخفيف 100 درصدی قائل می ش��ويم و اين موضوع بعد از تصويب در 

هيئت وزيران در اين زمينه اطالع رسانی كامل تری خواهد شد.
وزير نيرو همچنين با بيان اينكه طرح آب اميد بعد از تصويب در هيئت 
دولت امسال اجرا می ش��ود، گفت: بدين ترتيب عالوه بر برق، آب هم 
برای مشتركان كم مصرف در شهرها و روستاها با تخفيف 100 درصدی 

عرضه خواهد شد.
اردكانيان افزود: مانند برق در اين طرح، هدف اصلی تشويق مشتركان 
پرمصرف اس��ت تا مصرفش��ان را كاه��ش دهند، چراك��ه تأمين آب 
آشاميدنی كافی برای مردم صرفاً به وجود آب سدهای مخزنی وابسته 
نيست، بلكه به وجود تصفيه خانه ها و شبكه های انتقال آب هم بستگی 
دارد. به همين علت صرفه جويی در مصرف آب، ما را از سرمايه گذاری 
در توس��عه تصفيه خانه ها بی نياز می كند و اي��ن نفع اقتصادی مصرف 

صحيح در بخش آب است.
........................................................................................................................

بیمه اجباری برای 30 میلیون خانه
الیح�ه صن�دوق بیم�ه ح�وادث طبیع�ی در مجل�س تصویب و 
به دول�ت ابالغ ش�ده که بر اس�اس این قان�ون ۳۰ میلی�ون خانه 
تحت پوش�ش بیمه حوادث طبیع�ی قرار می گیرن�د که پرداخت 
حق بیمه اجباری اس�ت و مبل�غ آن روی قبض ب�رق مصرفی هر 
خان�ه می آی�د و بیم�ه آن را از اداره ب�رق دریاف�ت می کن�د.

به گزارش تسنيم، غالمرضا سليمانی، رئيس كل بيمه مركزی گفت: بر 
اساس اين قانون تمامي امالكی كه در كشور اشتراک برق دارند، تحت 
پوشش صندوق بيمه حوادث طبيعی قرار می گيرند. سرمايه اوليه اين 
صندوق 50 ميليارد تومان است و بقيه منابع آن از حق بيمه ای كه مردم 

بايد بدهند و دولت نيز تأمين می كند به دست می آيد.
وی افزود: در زمان��ی كه ميزان تعهد بيمه برای ه��ر ملك 30 ميليون 
تومان بود، 60 هزار تومان دولت و 60 هزار تومان صاحب ملك به طور 
ماهانه حق بيمه پرداخت می كردند، اما اكنون ميزان تعهد افزايش يافته 

و در پی آن حق بيمه نيز افزايش خواهد يافت.
رئيس كل بيمه مركزی گفت: بر اساس اين قانون 30 ميليون خانه تحت 
پوشش بيمه حوادث طبيعی قرار می گيرند. پرداخت حق بيمه اجباری 
است و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هر خانه می آيد و بيمه آن را از 

اداره برق دريافت می كند.
وی با بيان اينكه اكن��ون دولت بايد حق بيمه صن��دوق بيمه حوادث 
طبيعی را تعيين كند، گفت: سبد دارايی صنعت بيمه 42 هزار ميليارد 

تومان است و در هفت ماه اخير معادل 37 درصد افزايش يافته است.
رئيس كل بيمه مركزی درباره بيمه شخص ثالث و بدنه خودرو ها نيز 
افزود: 23 ميليون و 500 هزار خودرو در كش��ور تحت پوش��ش بيمه 
شخص ثالث هس��تند و 3 ميليون و 500 هزار خودرو بيمه بدنه دارند 
كه بيشتر آنها خودرو های گرانقيمت هستند.80 هزار نمايندگی بيمه 
در كشور وجود دارد كه شركت ها را موظف كرده ايم اين نمايندگی ها 

را حمايت كنند.
رئيس كل بيمه مركزی با بيان اينكه بيمه مركزی نمايندگی شركت های 
بيمه را تحت پوشش خود قرار نمی دهد، افزود: اكنون شركت های بيمه 
به اين نتيجه رسيده اند كه نمايندگی ها برای درآمد آنها اهميت دارند و 
بازاريابشان هستند. سليمانی درباره تعيين نرخ بيمه بر اساس ريسك 
حوزه بيمه شده نيز گفت: بيمه يعنی مديريت آزمون و خطا و نرخ فنی 
در اين زمينه ب��رای خانواده ها يك قيمت و ب��رای واحد های صنعتی 

قيمت ديگری است.

 يارانه پنهان 1400هزار میلیارد توماني
اليحه بودجه 1400

با گذشت ۱۰ سال از طرح هدفمندي یارانه ها هنوز شاهد توزیع ناعادالنه سوبسید ها در بودجه و اقتصاد هستیم

با گذش�ت ۱۰ س�ال از آغاز ط�رح هدفمندي 
یارانه ه�ا در اقتص�اد ایران، رئی�س مجلس 
ش�وراي اس�المي به نقل از رئیس س�ازمان 
برنام�ه و بودج�ه می�زان سوبس�ید پنه�ان 
توزیعي در رهگذر الیحه بودجه ۱4۰۰ کشور 
را بیش از ۱4۰۰هزار میلیارد تومان عنوان کرد. 
ش��ايد دولت س��هم بس��يار اندكي از جامعه 23 
ميليون نفري شاغالن كشور را دارا باشد، اما سهم 
زيادي در حوزه تصميم گيري و سياس��تگذاري 
براي 85 ميلي��ون ايران��ي را بر عه��ده دارد كه 
بودجه ريزي يكي از مواردي است كه توسط دولت 
انجام مي گيرد و در حقيقت در سرنوشت اقتصادي 

مردم جامعه اثر قابل مالحظه اي دارد. 
   ۱۰سال از هدفمند سازي یارانه ها گذشت

به دليل توزيع ناعادالنه ث��روت و امكانات اواخر 
دهه 80 سياست هدفمند سازي يارانه ها دنبال 
ش��د بناي طرح بر اين پايه تنظيم ش��ده بود كه 
با واقعي س��ازي نرخ حامل هاي انرژي بخشي از 

درآمد حاصله را به خانوارها پرداخت كنيم. 
هر چن��د از آن تاري��خ تاكنون حدود 10 س��ال 
مي گذرد، ام��ا يارانه نقدي پرداخت��ي به خانوار 
تقريب��اً همان رق��م 45 هزار توم��ان ثابت باقي 
مانده است، اما در اين مدت نرخ حامل هاي انرژي 
افزايش يافته است. نكته جالب آنكه اولين يارانه 
پرداختي به خانوار در سال 89 با 45 دالر برابری 
مي كرد، اما هم اكنون ياران��ه نقدي با 2 دالر هم 

برابری نمي كند. 
در چنين شرايطي و با گذش��ت 10 سال از طرح 
هدفمند س��ازي يارانه ها، اخيراً مجلس ش��وراي 
اسالمي 60 ميليون نفر ايراني را مشمول دريافت 

كمك معيشتي دانسته اس��ت، اين در حالي است 
كه رئيس سازمان هدفمند سازي يارانه ها سال 98 
تعداد يارانه بگيران را 78 ميليون نفر عنوان كرد. 
وي درآمدهاي قانوني سازمان هدفمندي را 87 
هزار ميليارد تومان ذكر كرد كه 42 هزار ميليارد 

تومان آن صرف پرداخت يارانه نقدي مي شود. 
هر چن��د به گفت��ه ع��دل آذر، رئيس پيش��ين 
ديوان محاس��بات و حميدرضا حاج��ي بابايي 
يكي از نمايندگان مجلس حس��اس به درآمد و 
هزينه هاي سازمان هدفمندي يارانه ها اثبات شد 
كه درآمدهاي دولت از هدفمندي يارانه ها بيش 
از ارقامي است كه دولت عنوان مي كند، اما در اين 
سال ها يارانه نقدي افزايش نيافته است و به نظر 
مي رسد ثروتمندان به دليل مصرف بيشترشان 
از كاالهاي سوبس��يدي و يارانه اي يارانه پنهان 
كالني را استفاده مي كنند و نكته جالب اين است 
كه سيستم س��نتي مالياتي كشور نيز بي تفاوت 
به قله هاي ثروت به اخذ مالي��ات از درآمدهاي 

سهل الوصول مشغول است. 
  نقل قول سوبسیدی رئیس مجلس

از نوبخت
در همين رابطه اخيراً محمدباقر قاليباف رئيس 
مجلس شوراي اسالمي به نقل از رئيس سازمان 
برنامه و بودجه ميزان سوبسيد پنهان پرداختي 
در رهگ��ذر اليح��ه بودج��ه 1400 را در حدود 
1400 هزار ميليارد تومان عنوان مي كند، اين در 
حالي است كه پرداخت چنين يارانه پنهاني در 
شرايطي انجام مي گيرد كه كسري تراز عملياتي 
بودجه از محدوده 150هزار ميليارد تومان سال 
جاري به محدوده 320 ه��زار ميليارد تومان در 

اليحه بودجه سال 1400 افزايش يافته است. 
كارشناس��ان اقتصادي بر اي��ن باورند كه اغلب 
يارانه ها و سوبس��يد پنه��ان كش��ور را در واقع 
سهامداران ش��ركت ها و بنگاه هاي انرژي خوار 
مصرف مي كنن��د و نكته جالب اينجاس��ت كه 
صاحبان صنايع در اين سال ها آنقدري به خود 
زحمت نداده اند كه خطوط توليد خود را اصالح 
كنند، زيرا ان��رژي و ني��روي كار را آنقدر ارزان 
يافته اند كه در اين حوزه هزينه و سرمايه گذاري 

نكرده اند. 
از آنجايي كه امكان��ات مردم براي اس��تفاده از 
يارانه ه��اي غير نق��دي در اقتصاد ايران بس��يار 
متف��اوت اس��ت، از اين رو اي��ن اعتق��اد در بين 
كارشناسان و اساتيد اقتصادي شكل گرفته است 
كه نحوه توزيع يارانه ه��اي غير نقدي در اقتصاد 
ايران بايد تغيير كند تا بدين واسطه اشخاصي كه 
به دليل بهره مندي از امكانات از يارانه بيشتري 
بهره مند هستند، ماليات بيشتري پرداخت كنند 
و اين يارانه ه��ا بين دهك هاي فقي��ر در جامعه 
توزيع شود و در حقيقت هزينه هاي كشور نيز از 

محل ماليات ها تأمين شود. 
اگر قرار باش��د هزينه هاي جاري بودجه س��ال 
1400بدون سرمايه فروش��ي چ��ون نفت و گاز 
و استقراض و آينده فروش��ي چون انتشار اوراق 
بدهي تأمين شود، كشور با كسري تراز عملياتي 

320 هزار ميليارد توماني روبه رو مي شود. 
در بودجه اي كه گفته مي ش��ود كسري پنهانش 
بيش از300 هزار ميليارد تومان است و صدها هزار 
ميليارد تومان از هزينه ها از محل فروش سرمايه و 
دارايي هاي مالي تأمين مي شود، به گفته رئيس 

مجلس ش��وراي اس��المي بيش از 1400هزار 
ميليارد تومان يارانه پنهان توزيع مي شود، به نظر 
مي رسد براي اينكه فضاي عمومي اقتصاد ايران 
تغيير كند با بودجه و بانكداري 1400 تغيير كند، 
در غير اين صورت كما في الس��ابق با مش��كالت 
متعدد و متنوع تا اجراي بودجه سنواتي روبه رو 

خواهيم بود. 
  افزای�ش ۳ برابري یارانه ه�ا در صورت 

حذف ارز 42۰۰ توماني
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: 16 هزار 

ميليارد براي رفع فقر در نظر گرفته شده است. 
محمدباقر نوبخت در برنامه »تيتر امشب« شبكه 
خبر با بيان اينك��ه افزايش يارانه معيش��تي در 
بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: يارانه 45 
هزار توماني در سال 1400 نيز پرداخت مي شود، 
دالر 4هزارو200 توماني ب��راي تأمين كاال هاي 
اساس��ي در نظر گرفته شده اس��ت، اما چنانچه 
ش��رايط طوري باش��د كه اين ارز حذف ش��ود، 

يارانه ها دو تا سه برابر مي شود. 
در واقع با وجودي كه ط��رح هدفمندي يارانه ها 
افزايش يارانه نقدي را همزمان با واقعي س��ازي 
ن��رخ حامل هاي ان��رژي پيش بين��ي كرده بود، 
امروز افزايش يارانه نقدي به حذف ارز ترجيحي 

كاالهاي اساسي و دارو گره زده شده است. 
  بازپرداخت ۱5۰ هزار میلیارد تومان

اصل و سود اوراق در سال ۱4۰۰
از سوي ديگر، معاون س��ازمان برنامه و بودجه 
گفت: س��ال آينده باي��د 150 ه���زار ميلي�ارد 
توم�ان اصل و س��ود اوراق ف�روخت�ه ش��ده را 

بازپرداخ�ت كنيم. 
س��يدحميد پورمحمدي در گفت  و گ��وي ويژه 
خبري با اشاره به اينكه امسال دولت اجازه داشت 
220 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر كند، اظهار 
داشت: سال آينده بايد 150 هزار ميليارد تومان 
شامل 100 هزار ميليارد تومان اصل اوراق و 50 
هزار ميليارد تومان سود آن باز پرداخت شود. كار 
با اين دولت و آن دولت ندارد، سال آينده عالوه بر 
اينكه بايد كشور را اداره كنيم، هزينه هايي را كه 

ايجاد مي شود، بايد پرداخت كنيم. 
معاون امور اقتصادي و بودجه س��ازمان برنامه و 
بودجه افزود: براي سال آينده 220 هزار ميليارد 
تومان اوراق جديد پيش بيني نشد،  بلكه 55 هزار 

ميليارد تومان پيش بيني شده است. 
وي به موضوع نفت اشاره كرد و گفت: درآمد نفت 
واقع بينانه اس��ت، وزير نفت ارقام��ي را كه گفت 
مي تواند تأمين كند حدود 200 هزار ميليارد تومان 
اس��ت. پورمحمدي ادامه داد: در بودجه هيچ گاه 
تعداد بش��كه نف��ت نمي آوريم، رق��م 199 هزار 
ميليارد تومان براي فروش نفت پيش بيني شده 
كه باور داريم به آن مي رسيم، نظر رئيس جمهور 
همين بود، بانك مركزي بايد سياست را طوري 
جلو ببرد كه ارز را به 11هزارو500 تومان برساند 
و وزارت نفت برنامه ها را طوري تنظيم كند كه به 
هر طريقي به صادرات 2/3 ميليون بشكه برسيم، 
نه ارز 11هزار و 500 تومان��ي در بودجه مي آيد و 

دالر آن، مبناي محاسبه است.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران ب�ا بیان اینکه 
کسب و کارها به شدت ضعیف شده اند، گفت: 
صنوف از اس�فند سال گذش�ته درگیر کرونا 
هس�تند و الزم است س�ازمان امور مالیاتی، 
عملکرد امس�ال را کرونایی در نظ�ر بگیرد.
جالل الدين محمدش��كريه در گفت وگو با مهر 
اظهار داش��ت: محدوديت های كرونا در مناطق 
قرمز كش��ور دوباره لحاظ خواهد شد كه در اين 
صورت تعطيلی صنوف بيشتر از دو هفته طول 
می كشد، ضمن اينكه اين تعطيالت برای صنوف 
تبعات هم دارد. از اين رو نظام مالياتی كشور بايد 

برای حمايت از صنوف تدبيری بينديشد.
نايب رئيس اتاق اصناف ايران افزود: هنوز مطلب 
خاصی برای حمايت ماليات��ی از صنوف اعالم 
نشده و الزم است از سوی دولت به سازمان امور 
مالياتی تأكيد شود كه اين ايام را در محاسبات 
ماليات لحاظ كند، به ويژه عملكرد سال 99 را 

در نظر بگيرد.

شكريه تأكيد كرد: سال گذشته فقط اسفند ماه 
درگير بوديم، اما كل سال 99 را درگير هستيم. 
از اين رو الزم است سازمان امور مالياتی كل سال 
را كرونايی ببيند، زيرا عالوه بر تعطيلی ها، قدرت 
خريد كاهش يافته و كس��ب و كارها نيز ضعيف 

شده است.
وی ادام��ه داد: همچنين تعهدات��ی كه صنوف 
سال گذشته داش��تند به امس��ال منتقل شده 
است؛ چك ها به امس��ال منتقل شده و برخی از 
محصوالت توليدی به توزيع نرس��يده است؛ به 
عنوان مثال بازار پوشاک، خشكبار، طال و قنادی 
از اواخر سال گذش��ته نتوانستند به درستی كار 
كنند و بسياری از كاالها روی دست فروشندگان 
مانده و تبعات اقتص��ادی اين موضوع همچنان 
ادام��ه دارد. 3 ميليون واحد صنفی در كش��ور 
داريم كه برخی از صنوف به صورت كامل آسيب 
ديده اند، صنوف ديگر هم نتوانس��تند به صورت 

صددرصدی كار كنند.

سازمان مالیاتی سال ۹۹ را سال کرونا بداند
همزمان با تعطیالت کرونایی در کش�ور، دفتر 
آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت بیشتر از 
بخش های دیگر به تعطیالت رفته و سه ماه است 
که آمار عملکرد این وزارتخانه و مجموعه های 
تح�ت نظ�ر آن به روزرس�انی نش�ده اس�ت.

به گ��زارش فارس، در ش��رايطی ك��ه بخش های 
مختلف كشور در تعطيالت كرونا به سر می برند، به 
نظر می رسد، دفتر آمار وزارت صنعت به تعطيالت 
طوالنی تری رفته است، به طوری كه آمار عملكرد 
وزارتخانه و بخش های زيرمجموعه آن به روز رسانی 
نش��ده و در حال حاضر آخرين آمار ارائه شده در 
اين مورد مربوط به عملكرد شهريورماه است. اين 
اولين بار نيس��ت كه ارائه آمار و اطالعات وزارت 
صنعت با تأخير روبه رو می ش��ود و قباًل نيز بارها 
اين اتفاق تكرار شده است. آمار و اطالعات وزارت 
صنعت عالوه بر مشكل تأخيرهای طوالنی، گاهی 
نيز با اشتباهات قابل توجهی همراه بوده است. به 
عنوان مثال در يكی از اين اتفاقات، وزارت صنعت 

در محاسبه واريزی اش��خاص و شركت ها جهت 
محصوالت دخانی به حس��اب خزانه دچار اشتباه 
ش��د و كاهش 48 درصدی يكی از ش��اخص ها را 

رشد 105 درصدی اعالم كرد.
همچنين وزارت صنعت در ارائ��ه آمار مربوط به 
توليد خودرو در كش��ور طی فروردي��ن 98 نيز 
دچار مشكل ش��د، به طوری كه بررسی اعداد و 
ارقام توليد نشان دهنده كاهش 30 درصدی كل 
توليدات بود، اما طبق آمارگيری وزارت صنعت، 
رشد 42 درصدی برای توليد خودرو اعالم شده 
بود. اين در حالی اس��ت كه هر نوع برنامه ريزی، 
به وي��ژه در بخش های اقتصادی با ات��كا به آمار و 
اطالعات صحيح و به روز شده صورت می گيرد و در 
اين وضعيت، عدم دسترسی به داده های مربوطه 

مانعی برای برنامه ريزی دقيق خواهد بود.
اين مس��ئله بازنگری در نحوه مديريت معاونت 
طرح و برنامه و امور داده ه��ای وزارت صنعت را 

ضروری می سازد.

تعطیلی آماری وزارت صنعت
    گزید ه  خبر

هاد ی  غالمحسینی
  گزارش  یک 

فاصله قیمت نوسازها با عرف بازار
آپارتمان های نوساز از نظر تعداد معامالت نسبت به پنج سال 
قبل ۱۶ درصد اف�ت کرده که علت اصل�ی آن به کاهش قدرت 
خرید مربوط می شود، به همین دلیل عرضه واحدهای جدید به 
بازار کمتر شده که به شکل ایجاد فاصله قیمتی بین این گروه 
از آپارتمان ها با خانه های قدیمی و میانس�ال بروز یافته است.
به گزارش ايس��نا، گزارش آبان ماه 1399 بازار مسكن شهر تهران 
نش��ان می دهد معامالت آپارتمان های كمتر از پنج سال ساخت 
2 درصد نس��بت به مهرماه باال رفته كه می تواند از داليل مختلفی 
همچون افزايش عرض��ه، كاهش 10 تا 15 درص��دی قيمت های 
پيش��نهادی، نگرانی از ركود آينده، احتمال اجرايی ش��دن قانون 
ماليات بر خانه های خالی و محو تورم ماهانه مس��كن طی آبان ماه 
نش��ئت گرفته باش��د. با اين ح��ال افزايش 2 درص��دی معامالت 
واحدهای نوساز با توجه به ريزنوسانات ماهانه نمی تواند رقم قابل 

مالحظه ای تلقی شود.
طی س��ه هفته اخير، نرخ های كاذب به تدريج از بازار كنار رفته، 
اما كماكان ديده می ش��ود ب��ه دليل كمبود فايل ه��ای مرغوب و 
نوساز، اين نوع از آپارتمان ها بعضاً 10 تا 20 ميليون تومان باالتر از 
ميانگين قيمت مسكن در مناطق شهر تهران عرضه می شوند. به 
طور مثال در يك آگهی، قيمت هر مترمربع از يك آپارتمان نوساز 
در منطقه 4 محله تهرانپارس 50 ميليون تومان تعيين ش��ده، در 
حالی كه متوسط قيمت در اين منطقه بر اساس معامالت آبان ماه 
1399 بالغ بر 28 ميليون تومان بوده اس��ت. در منطقه 13 محله 
تهران نو نيز نرخ هر مترمربع از يك واحد 104 متری هفت س��ال 
ساخت، 36 ميليون تومان اعالم شده، حال آنكه ميانگين قيمت 
مسكن در منطقه 13 بر اساس معامالت آبان ماه 23 ميليون تومان 

بوده است.

يك واحد 128 متری يك سال ساخت در فرمانيه متری 55 ميليون 
تومان تعيين شده كه دقيقاً با متوس��ط قيمت منطقه يك برابری 
می كند. در محله سعادت آباد واقع در منطقه 2 قيمت يك آپارتمان 
200 متری نوس��از به طرز عجيبی باالتر از متوسط و عرف منطقه 
تعيين ش��ده، به طوری كه نرخ اين آپارتمان 120 ميليون تومان 
در هر مترمربع در نظر گرفته شده، در حالی كه متوسط قيمت در 

منطقه 2 متری 44 ميليون تومان است.
كارشناسان معتقدند با توجه به تغييرات ايجاد شده در اندازه های 
اقتصاد ايران، انتظار افت شديد قيمت مسكن دور از ذهن است، اما 
احتمال ثبات و ته نشين شدن نرخ ها طی دو، سه سال آينده وجود 
دارد. به بيان ديگر تورم عمومی افزايش می يابد، اما قيمت مسكن 
ثابت می ماند كه معن��ای ديگر آن ثبات قيمت اس��می و كاهش 

قيمت واقعی است.

  بازار

قیمت مرغ به زودی کاهش می يابد
وزیر جهاد کش�اورزی در بازدید از میادین میوه و تره بار اس�تان 
تهران گفت: به زودی قیمت مرغ کاهش پی�دا می کند و به قیمت 
مناسب و مصوب می رسد، به نحوی که مردم احساس رضایت کنند.
به گزارش مهر، كاظم خاوازی با اعالم اينك��ه در ميادين ميوه و تره بار 
تقريباً صفی برای دريافت گوش��ت مرغ وجود ندارد و اين محصول در 
ميادين در حال توزيع است، گفت: اتفاق خوبی كه افتاده، اين است كه 
مرغ ورودی ميادين ميوه و تره بار، وارد يك بارانداز خاص شده و از آنجا 

به ميادين تحويل و بين شهروندان توزيع می شود.
وی با اشاره به اينكه اين اتفاق به روند توزيع گوشت مرغ در ميادين ميوه 
و تره بار بسيار كمك كرده است، اظهار كرد: عالوه بر توزيع گوشت مرغ 
در غرفه ها، ماشين هايی نيز در سطح ميادين مستقر شده اند كه دارای 
ترازو هستند و در راستای حفظ سالمت مردم و جلوگيری از تشكيل صف 
خيلی كمك مي كنند. وزير جهاد كشاورزی خاطرنشان كرد: به زودی 
قيمت مرغ كاهش پيدا می كند و به قيمت مناس��ب و مصوب می رسد، 
به نحوی كه مردم احساس رضايت كنند. سعيد راد، مديرعامل سازمان 
مديريت ميادين ميوه و تره بار نيز در اين دي��دار با اعالم اينكه در حال 
حاضر بهره برداران ميادين ميوه و تره بار، سهميه مرغ خود را از ميدان 
پيروزی تأمين می كنند، گفت: فروشندگان فروشگاه های سطح شهر 
هم مرغ خود را از طريق اتحاديه شان از ميدان بهمن تأمين می كنند. راد 
با تأكيد بر اينكه در جهت حمايت از مردم تاكنون در كنار دستگاه های 
مسئول بوده ايم و از اين به بعد نيز تا هر زمانی كه به كمك ما نياز باشد، 
در كنار اين دوستان خواهيم بود، خاطرنشان كرد: امروز ميادين ميوه و 
تره بار در سفره مردم تهران از نقش مؤثری برخوردارند و اين تأثيرگذاری 

در سبد اقتصادی خانواده ها همچنان تداوم خواهد داشت.

سازمان بورس مانع پیگیری  تخلفات بورس! 
سیدامیرحس�ین قاضی زاده هاش�می، نایب رئی�س مجل�س 
ش�ورای اس�المی در نام�ه ای خط�اب ب�ه رئی�س ق�وه قضائی�ه 
نوش�ته اس�ت: مدیران س�ازمان بورس اوراق بهادار ب�ا اهمال و 
ت�رک فع�ل در وظای�ف نظارت�ی خ�ود طب�ق م�اده 52 قان�ون 
بورس اوراق به�ادار بع�د از چهار م�اه، هنوز لیس�ت متخلفان و 
مسببان س�قوط ش�اخص بازار س�رمایه را به مراجع قضایی ارائه 
نک�رده و مانع پیگیری ه�ای مجل�س و مراجع قضایی ش�ده اند.

در بخش��ی از اين نامه آمده است: س��ازمان بورس كه مسئول نظارت 
بر بازار س��رمايه اس��ت، در مورد چرايی رشد س��هام بی ارزش برخی 
ش��ركت های خصولتی و ضرر و زيان هنگفت مردم، حتی يك گزارش 
و باخبر در مورد اسامی متخلفان به مراجع قضايی نداده اند. الزم است 
اعضای شورای عالی بورس، مديران سازمان بورس و وزرای اقتصادی 
دولت نس��بت به نقش خود پيرامون صعود كنترل نشده بازار، سقوط 
ناگهانی آن و به يغما رفتن س��رمايه مردم و ترک با سوء فعل هايی كه 

داشته اند، مورد مؤاخذه قرار گيرند.
از آنجايی كه سازمان بورس به وظيفه خود عمل نكرده است، اينجانب به 
نمايندگی از مردم، ليست متهمان در موضوع بازارگردانی و شركت هايی 
را كه با عملكرد سوء خود باعث سقوط ش��اخص بازار سرمايه شده اند 

جهت رسيدگی و برخورد الزم به پيوست تقديم می كنم.

وحیدحاجيپور


