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 الزامات تحقق عدالت و توسعه پايدار

در اقتصاد ايران
از زمان اكتش��اف نفت در ايران، اقتصاد نفتي ايران شكل گرفت. در 
سايه فروش نفت، وضعيت اقتصادي ايران جهش و رونق خوبي پيدا 
كرد؛ افزايش سطح رفاه، بهداشت، آموزش رايگان، احداث كارخانجات 

مختلف، ايجاد نيروي منسجم نظامي و امنيت
در تمامي اين دوره ها چه قبل و چه بعد از انقالب به لطف درآمدهاي 
سرش��ار نفتي به برخي از محورهاي اساسي عدالت و توسعه از جمله 
مبارزه با فساد و رانت، شكاف طبقاتي، ضعف ساختار اداري و مديريتي 

توجهي نشد.
با اعمال تحريم هاي بي رحمانه و ظالمانه، مش��كالت ناديده گرفته و 

انباشته شده كشور بسيار نمايان گرديد. 
در حال حاضر مشكالت متعددی در كشور وجود دارد كه تا به امروز 
به داليل مختلف حل نش��ده اس��ت. در ادامه به بررس��ي و داليل به 
وجود آمدن برخي از مش��كالت و پيش��نهادهاي كاهش يا رفع آنها 

مي پردازيم. 
مشكالت موجود به دو دسته تقسيم مي شود: مشكالتي كه مردم با آن 

دست به گريبانند و مشكالت و معذوراتي كه دولت دارد. 
مش��كالت مردم را نيز مي توان به دو دس��ته تقس��يم كرد: مشكل 

بي هزينه، مشكل داراي بار مالي براي دولت. 
 خودروسازي، مسكن، بانكداري، نحوه واگذاري صنايع و معادن، پايين 
بودن دستمزدها و حقوق هاي نجومي، اشتغال، طالق و مهريه، نوسان 

نرخ ارز و طال، اعتياد، كودكان كار و اجناس تقلبي بازار.
خودروسازي

اينكه خودرويي با وجود استفاده از 99 درصد قطعات داخلي و كارگر 
)ارزان( ايراني گران تر از خودروهاي مشابه خارجي توليد مي شود با 

هيچ عقل و منطقي سازگار نيست. 
بانكداري

اينك��ه بانك ها به خصوص دولتي ها، رأس��اً فعالي��ت اقتصادي كنند 
يا80درصد منابع بانكي در اختيار چند صد نفر قرار گيرد، تأسف برانگيز 
است. سرمايه بانك هاي دولتي بايد به بيت المال واريز شود و عملكرد 

بانك ها در پرداخت سود روزشمار نيز بايد حذف گردد. 
متناسبسازيدستمزدها 

الف: برخي از خدمات دولت رايگان اس��ت، مثل آموزش و پرورش و 
نيروهاي مسلح 

 ب: در قبال بعضي از خدمات دولت از مردم هزينه دريافت مي شود. 
متناسب سازي دستمزدها در خدمات گروه »ب« مي تواند به صورت 

منطقي با افزايش هزينه دريافتي از مردم تامين شود. 
در مورد گروه »الف«، كار كمي س��خت تر اس��ت. كاهش هزينه هاي 
غيرضروري دولت )مثاًل هزينه تيم هاي فوتبال شركت هاي دولتي(، 
بودجه بندي دقيق دستگاه ها بر اس��اس تعداد نفرات و مأموريت ها، 
افزايش ماليات از خريد و فروش خودرو، ملك، افزايش ساالنه قيمت 

بنزين با تورم و حذف تدريجي ارز 4هزارو200 توماني. 
اشتغال

چند شغله بودن كارمندان، معضلی قديمي است كه دولت بايد روی 
آن نظارت كافي داش��ته باش��د. در برخي از موارد مشاهده می شود 
كارمند تمام وقت دستگاه هاي دولتي، داراي پروانه اشتغال مهندسي، 
وكالت، كارشناس رسمي و غيره هستند كه اين باعث بروز مشكالت 

متعدد در اشتغال جوانان می شود.
واقعيت اين است كه هيچ كس��ي انتظار ايجاد شغل و تقديم آن را از 
طرف دولت ندارد. توجه دولت به توليد داخلي، كاهش موانع كسب 
و كار، مناسب س��ازي ظرفيت خروجي دانش��گاه ها، سمت و سودهي 
دانشگاه ها به پژوهش محوري و رفع نياز عقب ماندگي صنعتي مي تواند 

مفيد واقع گردد. 
طالقومهريه

 تلخي طالق با به اجرا گذاش��تن مهريه هاي س��نگين )كه روزگاري 
نه چندان دور خيلي هم سنگين نبود(، دوصد چندان مي شود. مرداني 
كه بايد صبح تا شب كار كنند تا اقساط سنگين طالق را بپردازند. در 
اكثر كشورها به جاي مهريه سكه طال، درصدي از اموال مرد پرداخته 

مي شود كه بسيار منطقي تر است. 
نوساننرخارزوطال

نگهداري پول نقد از يك مي��زان باالتر در برخي كش��ورها ممنوع و 
جرم است. پيشنهاد می ش��ود اگر مردم عالقه مند به حفظ پول خود 
به صورت ارز هاي خارجي هس��تند، آنها را در يكي از شعب منتخب 
بانك هاي دولتي بگذارند و حساب بدون بهره ارزي ايجاد كنند، حتي 
مي توانند كارت ارزي دريافت نمايند. صرافي ها نيز بر اس��اس همين 

كارت ارزي خريد و فروش كنند.
درخيلي از كشورها توليد سكه طال منسوخ شده است. در ايران نيز بايد 
توليد سكه طال، خريد و فروش آن در يك بازه زماني مناسب متوقف 
شود و شمش طال جايگزين سكه گردد. در اين صورت جلوي بازار سياه 

سكه و نوسانات هيجاني آن گرفته خواهد شد. 
كودكانكار،زبالهگردي

كشور عزيزمان ايران با وجود ذخاير عظيم و غني نفتي و معدني نبايد 
ش��اهد فجايع كودكان كار و زباله گردي باش��د، مگر احداث مدارس 
ش��بانه روزي و حمايت از آنان چقدر هزينه براي شهرداري و دولت 
دارد. آيا بيشتر از هزينه آس��يب ها و ناهنجاري هاي جسمي و روحي 

آينده اين كودكان است.
اجناستقلبيدربازاروقيمتهايمتفاوتيكمحصول

يكي از دغدغه هاي مش��ترك همه مردم، وجود اجناس تقلبي مشابه 
برند اصلي است كه همه درگير مش��كالت آن هستند و از طرف ديگر 
قيمت هاي مختل��ف يك محص��ول در فروش��گاه هاي مختلف باعث 
سرگرداني، اتالف وقت، هزينه و در نهايت نارضايتي مردم شده است. 
ايجاد اپليكيشن موبايل جهت استعالم قيمت و ثبت شكايت گرانفروشي 

مي تواند راهكار مناسبي براي كاهش اين معضل دائمي باشد. 
مسكن

در رابطه با معضالت مسكن سخن بسيار است، وليكن چند نكته بايد 
مورد توجه دولت قرار گيرد. افراد فاقد مس��كن به چند دسته تقسيم 

می شوند: 
گروهاول؛ بسيار ضعيف، شامل كارتن خواب ها 

گروهدوم؛ ضعي��ف، از كارافتادگان و بازنشس��تگان ب��ا بنيه مالي 
ضعيف

گروهسوم؛ متوسط، شامل جوانان و ميانساالن با بنيه مالي متوسط
براي گروه اول كه تعداد بس��يار كمي هس��تند، احداث خوابگاه ها يا 

واحدهاي كوچك جهت تملك زماندار بدون پرداخت اجاره. 
براي گروه دوم كه باز آمار كمي دارند، واگذاري زمين رايگان و احداث 

توسط وزارت مسكن و شهرسازي با كف قيمت تمام شده است. 
براي گروه س��وم، واگذاري رايگان زمين به صورت مشاع )در تهران 
چند نفر يك زمين( با نقشه هاي مصوب اجرايي و احداث آن توسط 

خود مالكان.
 نكته پاياني اينكه در كشور حدود 3 الي4 ميليون كارگر مهاجر افغاني 
وجود دارد كه امكان افزايش حقوق و دستمزد طبقه كارگر منتهي به 
خروج بيشتر منابع مالي از كشور می شود. بنابراين حمايت هاي خاص 
دولت مثل واگذاري زمين رايگان باعث كاهش شكاف طبقاتي قشر 

كارگر ايراني خواهد شد.
در خاتمه يادآور مي گردد، حل مشكالت مردم با حرف درماني و نصيحت 
قابل حل نيست. تشكيل كارگروه ويژه در اسرع وقت، الزم و ضروري به 

نظر مي رسد، قطعاً زمان خدمت بسيار زود دير خواهد گرديد.

درسهسالگذشته
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دالرازمنابعارزيكشورصرفوارداتگوشيهاي
لوكسباالي600دالرشدهاس�ت،ايندرحالي
استكهفقط6درصدازمردمتوانايياستفادهاز
اينگوشيهايگرانقيمترادارند.درسالهاي
اخيرهموارهگوشيموبايلدرصدروارداتقرار
داش�تهوحتيميزانآنبي�شازحجمواردات
اس�ت. اساس�ي كااله�اي تكت�ك
 اگرچه گزارش به روز شده اي در مورد جزئيات واردات 
گوشي براساس برندهاي آن از س��وي گمرك منتشر 
نشده است، ولي مروري بر گزارشي كه از سوي ارونقي، 
معاون سابق فني گمرك ايران در مورد جزئيات واردات 
گوشي از دو سال گذشته تا پنج ماهه اول امسال منتشر 
شد،  نشان داد سهم گوشي هاي باالي 300 يورو از نظر 
تعداد و تأمين نياز بازار در مقايس��ه با س��اير گوشي ها 
چن��دان باال نيس��ت ولي مي��زان ارز نس��بت به حجم 
قابل توجه اس��ت. به گزارش فارس، ممنوعيت واردات 
گوش��ي هاي باالي 600 دالر در سال آينده، خبري بود 
كه روز گذشته منتش��ر ش��د، اما پس از گذشت چند 
ساعت از انتش��ار اين خبر، روح اهلل لطيفي، سخنگوي 
گمرك ضمن تكذيب ممنوعيت واردات گوش��ي هاي 
باالي 600 دالر، در اين باره توضي��ح داد: »رئيس كل 
گمرك در نشست با اعضاي اتاق بازرگاني ايران، اتخاذ 
هرگونه تصميم در خصوص واردات كاال ها و تعيين مأخذ 
عوارض آنها به ويژه خودرو و موبايل در بودجه سال آينده 
را بر درآمد هاي گمرك مؤثر دانست، بديهي است اين 
تصميمات تنها با تصويب قانون بودجه سال آتي و ابالغ 
دولت به گمرك قابل اجرا خواهد بود و تا اين لحظه در 
اين خصوص تصميمي گرفته نشده و روند بررسي اليحه 

بودجه در مجلس در حال انجام است.«
آياايجادمحدوديتدروارداتگوشيهاي

باالي600دالرمنطقياست؟
به دنبال انتش��ار اين خبر، برخ��ي از فعاالن فضاي 

مجازي اعتقاد دارن��د ايجاد محدوديت در خصوص 
واردات گوشي هاي لوكس در شرايط فعلي ضرورت 
ندارد و اين اخبار تنها با قص��د ايجاد التهاب در بازار 
منتشر مي ش��ود، اما آمارها خالف اين ادعا را نشان 
مي دهد، به طوري كه با بررسي آمار تجارت خارجي 
متوجه مي ش��ويم در طول سه س��ال اخير و در اوج 
مشكالت ارزي در كشور، حجم قابل توجهي از منابع 
ارزي به واردات گوشي هاي باالي 600 دالر اختصاص 
يافته است. براساس آمار ارائه شده از سوي گمرك 
ايران در 9ماهه امسال حدود 13 ميليون و 620 هزار 
گوش��ي تلفن همراه به ارزش تقريب��ي 2 ميليارد و 
91۵ ميليون دالر وارد كشور شده است كه اين ميزان 
به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

بيش از 11۷ درصد رشد داشته است. 
ارزش ريالي اين ميزان واردات با محاس��به نرخ ارز 
در بازار آزاد، حدود 80 هزار ميلي��ارد تومان برآورد 
مي ش��ود. نكته قابل توجه اين اس��ت كه از مجموع 

گوشي هاي وارد ش��ده تنها 800 هزار گوشي ارزش 
باالي 600 دالر داش��ته اند، اما همين تعداد اندك، 
نزديك يك ميليارد دالر يعني بيش از 30 درصد كل 
ارزش واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده 
است. با اين حساب، بخش قابل توجهي از منابع ارزي 
اختصاص يافته به واردات موبايل در س��ال جاري، 
صرف خريد گوشي هاي گرانقيمت و باالي 600 دالر 
شده است كه طبق آمار، تنها 6 درصد از مردم توانايي 

خريد اين گوشي ها را دارند. 
وارداتبيشاز2/3ميليارددالرگوشيهاي

الكچري
اين ميزان از واردات گوشي هاي باالي 600 دالر در حالي 
صورت گرفته است كه در طول سه سال گذشته و در پي 
اعمال شديدترين تحريم هاي اقتصادي و كمبود منابع 
ارزي، ارز مورد نياز براي تأمين بسياري از كاال هاي اساسي 
به سختي تخصيص داده مي شد، اما به دليل عدم درك 
مناسب مسئوالن و تصميم گيران در دولت گذشته نسبت 

به لزوم اولويت بندي كاالهاي وارداتي و استفاده بهينه از 
منابع ارزي، مجموعاً بيش از2/3ميلي��ارد دالر از منابع 
ارزي به واردات گوشي هاي الكچري و لوكس اختصاص 
يافت، البته همزمان با بي عملي و تعلل در تصميم گيري 
مسئوالن دولتي، نمايندگان مجلس يازدهم در جريان 
تصويب قانون بودجه 1400، عوارض گمركي براي واردات 
گوش��ي هاي باالي 600 دالر را از ۵ درصد به 12 درصد 
افزايش دادند، اما آمار واردات موبايل در سال جاري نشان 
مي دهد افزايش تعرفه واردات نيز تأثير محسوس��ي در 
كاهش واردات اين گوش��ي ها و صرفه جويي منابع ارزي 
نداشته اس��ت. با وجود اين، بررسي اليحه بودجه 1401 
نشان مي دهد، تعرفه واردات تلفن همراه باالي 600 دالر 
تفاوتي با ساير گوشي ها نداشته و اين موضوع به يكي از 

ابهامات بودجه تبديل شده است. 
ض�رورتاجرايقان�وندرتمام�يمبادي

وارداتگوشيتلفنهمراه
به گزارش ف��ارس، پيش از اين مق��ام معظم رهبري 
در جلسه با هيئت دولت در ش��هريور ماه 1399 بيان 
كردن��د: »يكي مس��ئله واردات بي رويه اس��ت كه ما 
مكرر روي اين تكي��ه كرده ايم. اي��ن واردات بي رويه 
چيز خيلي خطرناك و مهمي است. گاهي اوقات اين 
واردات، واردات لوكس است، يعني هيچ نيازي به آن 
نيست. شنيدم كه براي واردات يك نوع گوشي لوكس 
آمريكايي در سال 98 حدود نيم ميليارد دالر - اين جور 
گزارش شد به ما- مصرف شده! البته بخش خصوصي 
اين كار را مي كند، منتها بايد دولت جلوي اين را بگيرد. 
اين يكي از مانع ها.« به نظر مي رسد اگر دولت به منظور 
مديريت بهينه منابع ارزي قصد ايجاد محدوديت در 
واردات گوشي هاي لوكس را دارد، بايد اين محدوديت 
در تمامي رويه ها از جمله تجاري، مس��افري و پستي 
و براي همه س��ازمان ها از جمله مناطق آزاد و ويژه و 
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اعمال شود، 
زيرا در غير اين صورت گوشي هاي لوكس و گران قيمت 

از رويه هاي مستثني  شده وارد كشور خواهد شد.

اختصاص 2/5 ميليارد دالر ارز به 6  درصد جامعه براي خريد گوشي هاي لوكس
در9ماههامسالوارداتگوشيموبايلدرمقايسهبامدتمشابهسالقبل

ازلحاظارزش۱۱۱درصدافزايشداشتهاست

هجوم پوشاك ترك قاچاق به بازار ايران 
نايبرئيساتحاديهتوليدوصادراتنساجيوپوشاكباتأكيدبر
اينكهتوليدكنندهامروزنميتواندباپوش�اكقاچاقتركوساير
كشورهارقابتكند،گفت:نميدانيمچرادولتهيچاقداميبراي

مديريتاوضاعانجامنميدهد.
بهرام شهرياري در گفت وگو با تسنيم، با اعالم اينكه متأسفانه كاهش 
قيمت لير باعث ش��ده ش��اهد افزايش حجم قابل توجهي از پوشاك و 
پارچه هاي ترك به بازار باش��يم، عنوان كرد: در حال حاضر به صورت 
پيله وري و روش هاي ديگر، حجم زيادي از پارچه و پوشاك وارد كشور 
مي شود كه اين موضوع براي توليدكنندگان داخلي نگران كننده است. 
وي با بيان اينكه ما پيش از اين نيازي ب��ه واردات پارچه هاي حلقوي 
نداشتيم، گفت: برخي از واحدهاي توليدي پوشاك براي مديريت قيمت 
تمام شده، اقدام به واردات پارچه هاي حلقوي مي كنند كه اين موضوع 

خود به واحدهاي توليدي پارچه داخلي آسيب وارد كرده است. 
نايب رئيس اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و پوش��اك با تأكيد بر اينكه 
توليدكننده امروز نمي تواند با پوش��اك قاچاق ترك و ساير كشورها رقابت 
كند، تصريح كرد: قيمت تمام ش��ده آنها بس��يار ارزان تر از پوشاك داخلي 
است، از آن طرف توليدكننده داخلي در تأمين مواد اوليه نيز با چالش هاي 
بسياري روبه روس��ت، اما نمي دانيم چرا دولت هيچ اقدامي براي مديريت 
اوضاع انجام نمي دهد. شهرياري اضافه كرد: در يك مقطعي بحث برخورد 
با پوشاك قاچاق و برندهاي فاقد اصالت در كشور انجام شد، اما اين موضوع 
مقطعي بود و امروز شرايط بازار نش��ان مي دهد برخورد زيادي با فروش و 
حضور برندهاي فاقد اصالت صورت نمي گيرد. وي با تأكيد بر اينكه واحدهاي 
توليدي، نخ مورد نياز خود را به سختي وارد مي كنند، تصريح كرد: با افزايش 
حجم قاچاق، توليدكنندگان نگران بازار شب عيد هستند و دولت بايد براي 
حمايت از واحدهاي توليدي اين بخش، سياست الزم را به كار گيرد كه در 

غير اين صورت واحدها مجبور به تعطيلي خواهند شد. 
........................................................................................................................

ماليات خودرو هاي تحت تملك اشخاص 
مشخص شد

مالي�اتب�رجم�عارزشخودروه�ايتح�تتمل�كاش�خاص
محاس�بهش�دهودردس�ترساف�رادق�رارگرفت�هاس�ت.
به گزارش صداوسيما، در اطالعيه س��ازمان امور مالياتي كشور آمده است: 
اين سازمان بر اساس اطالعات دريافتي از نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران نسبت به محاس��به ماليات موضوع بند )ش( تبصره )6( قانون بودجه 
سال 1400 براي جمع ارزش خودرو هاي تحت تملك اشخاص اقدام و نتايج 
حاصل از آن را در درگاه ملي خدمات الكترونيك سازمان منتشر كرده است. 
همه مالكان خودرو ها با ارزش مجموع بيش از 10ميليارد ريال مي توانند براي 
مشاهده وضعيت شمول يا عدم شمول ماليات و اطالع از ميزان ماليات متعلقه 
و پرداخت آن به درگاه ملي خدمات الكترونيك سازمان امور مالياتي كشور به 
نشاني MY. TAX. GOV. IR مراجعه كنند. مهلت پرداخت اين ماليات 
تا پايان بهمن ماه سال جاري )1400/11/30( تعيين شده و در صورت عدم 
پرداخت ماليات در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ اجرايي اقدام خواهد شد. 
چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثي از قبيل سيل، زلزله، آتش سوزي 
و تصادف نسبت به ارزش خودرو يا ماليات متعلق يا اقدامات اجرايي اعتراض 

داشته باشند، به اعتراض آ نها مطابق قانون رسيدگي مي شود.
........................................................................................................................

لغو حراج بلوك 15 درصدي هلدينگ 
پتروشيمي خليج فارس

توجهاتبهواگذاريس�هامهلدينگپتروش�يميخلي�جفارسدر
ش�رايطيجلبشدهاس�تكهرئيسس�ازمانخصوصيس�ازيدر
نامهايبهرئيسس�ازمانب�ورسازلغ�وعرضهبل�وك۱5درصدي
سهامشركتپتروش�يميخليجفارسخبرداد.دراينبينبسياري
ازكارشناس�اناقتصاديواگذاريس�هامفوقرادروضعيتكنوني
بازارس�رمايهبهصالحنميدانند،زيراارزشذاتيشركتفوقگفته
ميش�ودكهنس�بتبهارزشتابلويب�ورسبهمراتبباالتراس�ت.
هرچند ارزش سهام ش��ركت هلدينگ خليج فارس در تابلوي بورس تنها 
حدود 300 هزار ميليارد تومان است، اما كارشناسان اقتصادي با توجه به 
پتانسيل صادراتي و توسعه اي اين شركت و همچنين سود انباشته حدود 
40 هزار ميليارد توماني درون  حساب هاي اين شركت بر اين باورند كه سهام 
مجموعه فوق ارزشش به مراتب از ارزش روز تابلوي بورس باالتر است و بهتر 
است سهام مذكور در شرايط مناسب و به شيوه مناسب تري عرضه شود تا 

شائبه ارزان فروشي فردا گريبانگير سازمان خصوصي سازي را نگيرد. 
هرچند پيش از اين رئيس سازمان خصوصي س��ازي اعالم كرده بود كه 18 
درصد از باقيمانده سهام دولت در شركت بورسي پتروشيمي خليج فارس از 
طريق حراج و توسط سازمان خصوصي سازي در قالب سه بلوك يك درصدي، 
2 درصدي و 1۵درصدي عرضه خواهد ش��د، اما روز گذش��ته در نامه اي كه 
حسين قربانزاده به مجيد عشقي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نوشت، 
اعالم كرد بلوك 1۵ درصدي ش��ركت صنايع پتروشيمي خيلج فارس هم با 
توجه به اينكه فقط يك مش��تري داش��ته و امكان رقابت وجود ندارد، عماًل 
لغو ش��ده و عرضه آن صورت نمي گيرد. در اين نامه آمده است: پيرو نامه 22 
دي ماه سال جاري سازمان خصوصي سازي در مورد درخواست عرضه تعداد 
43 ميليارد و ۵0 ميليون سهم معادل 1۵ درصد از كل سهام شركت صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس و نظر به اينكه با انقضاي مهلت مقرر جهت ارسال 
تقاضا و مستندات بررسي اهليت متقاضي، تنها يك تقاضا واصل شده كه با 
عنايت به اهميت، ارزش و حجم عرضه مزبور امكان حصول رقابت الزم جهت 
تأمين منافع دولت و بيت المال را مخدوش ساخته، بدين وسيله انصراف اين 

سازمان از عرضه مذكور و الغاي اثر از مكاتبات مورد اشاره اعالم مي شود. 
در همين رابطه علي خضريان، سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت با اش��اره به نامه 100 نماينده مجلس به رئيس جمهور در خصوص 
جلوگيري از واگذاري 18 درصدي سهام هلدينگ خليج فارس به بخش خصوصي 
گفت: صنعت پتروش��يمي از جمله صنايع پايه و س��رمايه بر است، اين صنعت 
استراتژيك به دليل وابستگي به خوراك، زيرساخت هايي همچون فرودگاه، اسكله، 
نيروي انساني متخصص، تأمين مالي مناسب و نياز به فناوري هاي خاص، نياز به 
ايفاي نقش پررنگ دولت دارد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و 
پرديس در مجلس شوراي اسالمي افزود: در سال هاي اخير در حالي بيش از 30 
درصد صادرات غيرنفتي ايران براي اين صنعت مادر است كه در دهه هاي گذشته 
بيش از 40 درصد بوده و نش��ان مي دهد خصوصي سازي اين صنعت در شرايط 

فعلي باعث كاهش سهم پتروشيمي در صادرات غيرنفتي شده است. 
سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس اضافه كرد: ارزش گذاري انجام شده 
براي بلوك 18 درصدي اين هلدينگ بر اساس قيمت فعلي سهم فارس انجام 
شده است و زير 2 ميليارد دالر برآورد مي شود، اين ارزش گذاري در شرايطي 
اتفاق افتاده است كه بازار بورس در ركود و افت شديد به سر مي برد و دولت 
مي تواند اين س��هام را در ش��رايط بهتري واگذار كند و از سوي ديگر طبق 
محاسبات انجام شده و در نظر گرفتن دارايي ها، امالك و پروژه هاي نيمه كاره 
زيرمجموعه اين هلدينگ، ارزش اين سهام چندين برابر تخمين  زده مي شود. 
اين نماينده مجلس يازدهم در ادامه گفت: با واگذاري سهم 18 درصدي دولت 
كه در حال حاضر تحت مديريت وزارت نفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي 
است، عمالً ابزار توسعه گري و نقش حاكميتي شركت ملي صنايع پتروشيمي 
از بين رفته و فلسفه وجودي آن زير سؤال مي رود و نقش توسعه گري دولت 
در صنعت پتروشيمي كاماًل حذف خواهد شد و توسعه صنعت پتروشيمي 
كه در برخي موارد خاص و استراتژيك بوده و جذابيتي براي سرمايه گذاران 
بخش خصوصي ندارد، نيازمند به سرمايه گذاري و حضور جدي دولت براي 
تكميل زنجيره مهم ارزش و متمايل كردن بخش خصوصي به مشاركت در 
اين سرمايه گذاري ها دارد. سخنگوي كميسيون اصل 90 گفت: واگذاري 
اين هلدينگ به بخ��ش خصوصي، منجر به عدم توس��عه مطلوب صنعت 

پتروشيمي و توسعه دانش بومي در اين حوزه خواهد شد.

درحاليكهش�اخصكلب�ورسواوراقبهادار
كان�اليكميليونو300هزارواح�درانيزچند
روزياستواگذاركردهوعقبنشينيدركانال
يكميليونو200هزارواحدراپذيرفتهاس�ت،
رئيسسازمانبورسواوراقبهادارطيدونامه
جداگانهبهمعاوناولرئيسجمهورووزيرنفت
بهترتيبخواس�تارابالغمصوباتدهگانهستاد
هماهنگياقتصاديدولتوتغييرفرمولنرخگاز
خوراكپتروشيميهاشد،درهمينراستارئيس
س�ازمانبرنام�هوبودجهمدعيش�ددولتبه
دنبالحلريشهايمشكالتبازارسرمايهاست.
يك��ي از كاركرده��اي ابزاره��اي ارتب��اط جمعي 
فضاي مجازي آن است كه اطالعات در اين فضا ثبت 
و ضبط و گاهاً به بهانه هاي مختلف اين اطالعات باز 

ارسال و برجسته مي شود. 
با توجه به افت ش��اخص هاي بازار س��رمايه به طور 
معمول واكنش مس��ئوالن امروز و منتقدان ديروز 
بازار س��رمايه در فضاي مجازي برجسته مي شود، 
اش��خاصي كه دي��روز در جايگاه منتق��د مديريت 
دولتمردان را نقد مي كردند،  امروز س��كان اجرايي 
كشور و سياس��تگذاري در حوزه بازار س��رمايه را 
بر عهده دارند يا حداقل سكاندار مديريت بنگاه هايي 
هس��تند كه رفتار مالي اين بنگاه ها مي تواند روند 

حركت شاخص هاي بازار سرمايه را تغيير دهد. 
در ي��ك كالم گويي ش��اخص هاي بازار س��رمايه 
امروز سنگ محك عملكرد وزرايي است كه ديروز 
منتقد سياست هاي اقتصادي دولت در حوزه بازار 
سرمايه بودند و امروز خودش��ان سكاندار مديريت 
سياس��ت هاي اقتصادي مرتب��ط با بازار س��رمايه 
هستند، از اين رو در فضاي مجازي پيوسته مواضع 
انتقادي اين مدي��ران كه مرتبط با گذشته اس��ت، 
برجسته مي شود و بايد ديد چه زمانی اين مديران 
با سياست هاي صحيح بازار س��رمايه را از روندهاي 

اصالحي شديد خالص مي كنند. بازار سرمايه كه در 
دولت دوازدهم ركورد زني هاي بدون ضابطه اي را از 
خود به نمايش گذاشت و حتي شاخص كل بورس 
تا محدوده 2 ميليون واحد نيز رش��د كرد، امروز به 
كانال يك ميليون و 200 هزار واحد بازگشته اس��ت 
و بس��ياري از س��هامداران كه با دعوت دولتمردان 
دول��ت دوازدهم به اي��ن بازار آمدند چش��م انتظار 
سياس��ت هاي اقتصادي دولت سيزدهم هستند تا 
ببينند زيان هاي قابل مالحظه آنها در بازار س��هام 

جبران مي شود يا خير؟
در حالي كه بورس همچنان روند نزولي دارد فعاالن 
بازار س��رمايه به بحث هاي پيرام��ون بودجه توجه 
ويژه اي دارن��د، از اين رو انتظار م��ي رود حمايت از 
بازار س��رمايه به صورت عملي در دستور كار دولت 
قرار گيرد. هر ساله در فصل پاييز مباحث مربوط به 
بودجه از جهات مختلف براي فعاالن عرصه اقتصادي 
بس��يار مورد توجه قرار مي گيرد، در همين رابطه 
فعاالن بازار سرمايه نيز چند فاكتور مهم را به صورت 
ويژه در بحث بودجه مورد توجه قرار مي دهند تا با 
توجه به آن استراتژي سرمايه گذاري سال آتي خود 

را تدوين كنند. 
يكي از مباحث مهم نرخ خوراك پتروشيمي هاست. 
نرخ خوراك پتروش��يمي ها مس��تقيماً بر حاشيه 
س��ود يا هزينه تمام ش��ده توليد تأثير مي گذارد.  
طبيعتاً هرچه نرخ مواد اوليه پتروشيمي ها كاهش 
داشته باش��د حاش��يه س��ود مواد توليدي و نهايتاً 
س��ودآوري آنها عماًل باالتر خواهد بود، اين مسئله 
باعث مي شود سهام آنها از نظر فعاالن بازار سرمايه 
براي س��رمايه گذاري مناس��ب ارزيابي مي ش��ود، 
لذا همواره نرخ خوراك پتروش��يمي ها و مواردي 
مانند به��ره مالكانه يا نرخ ارز هم��واره مورد توجه 
فعاالن بازار س��رمايه ق��رار دارد، از اي��ن رو رئيس 
سازمان بورس و اوراق بهادار طي دو نامه جداگانه 

به معاون اول رئيس جمهور و وزير نفت به ترتيب 
خواس��تار ابالغ مصوبات ده گانه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دول��ت و تغيير فرمول ن��رخ گاز خوراك 
پتروشيمي ها شد. كارشناس��ان معتقدند در مورد 
نرخ خوراك پتروش��يمي ها بايد مس��تقل از بازار 
سرمايه در مورد آن تصميم گيري شود. بازار سرمايه 
در واقع بايد بازتاب واقعيت هاي اقتصادي باشد نه 
اينكه واقعيت هاي اقتصادي را براساس بازار سرمايه 

تنظيم كرد. 
در اين بين عده اي معتقدند دخالت در سياست هاي 
پولي و ايجاد هزينه از اشكاالت اساسي اين مصوبه 
اس��ت، به دليل اينكه ايجاد آرام��ش و ثبات در هر 
بازاري متحمل هزينه است. از س��ويي ديگر نبايد 
سياست هاي پولي نسبت به بازار سرمايه در اولويت 
باشد. كارشناس��ان بازار س��رمايه بر اين باورند كه 
اگر دولت بخواهد بازار را ب��ه وعده هاي بدون عمل 
حمايت كند و سياس��ت هاي كالن پولي و مالي را 
تحت تأثير آن تنظيم كند، منجر به بر هم خوردن 

تعادل در روابط اقتصادي ميان آنها خواهد شد. 
بازارسرمايهياتأمينماليبرايدولت!

در چنين ش��رايطي براي بازگش��ت اعتماد به بازار 
سرمايه، بهبود زيرس��اخت ها و توقف مداخالتي از 
سوي دولت حائز اهميت است. مداخالتي همچون 
جبران كس��ري بودجه دولت از طريق بازار سرمايه 
اس��ت، لذا آن چيزي كه مي تواند عامل اصالحات 
ش��ود، اصالح رويكرد دولت به بازار به عنوان كيف 
پول است. اصل بحران آفريني از كسري بودجه ايجاد 

شده و بايد از همان جا نيز حل شود. 
لزومشفافسازيسازوكاراصالحبودجه

وپوششناترازيتبصره۱4
مسعود ميركاظمي روز گذشته و بعد از انتشار نامه 
رئيس سازمان بورس به معاون اول رئيس جمهور در 
خصوص لزوم اجراي مصوبه هيئت دولت در مورد 

اصالح فرمول نرخ خوراك صنايع اعالم كرده است، 
سازمان برنامه و بودجه بر اجراي مصوبه 10 بندي 
ستاد اقتصادي دولت براي حمايت از بورس تأكيد 
دارد، دولت عالوه بر برداشتن گام هاي عملي به حل 

ريشه اي مشكالت بازارسرمايه كمك خواهد كرد. 
اين درحالي اس��ت كه بعد از مصوب��ه اخير هيئت 
دولت در خص��وص اليحه بودجه و بازگش��ت نرخ 
سوخت پتروشيمي ها و واحدهاي صنعتي به ارقام 
س��ال جاري، دهها هزار ميليارد تومان كسري در 
تبصره 14 ايجاد مي ش��ود كه بر اين اساس تكليف 
اليحه بودجه 1401 و تبصره 14 ب��راي جبران آن 

مشخص نيست. 
در پيش نوي��س اوليه اليحه بودج��ه 1401، دولت 
قصد داش��ت منابع حدود 94 ه��زار ميلياردي كه 
از محل گران كردن نرخ س��وخت پتروشيمي ها و 
مجتمع هاي صنعتي و فوالدي به دس��ت مي آورد، 
صرف جبران تبعات حذف ارز 4هزارو200توماني 
كند. منابعي كه از فروش گاز و خوراك به واحدهاي 
صنعتي و پتروشيمي در سال قبل نصيب دولت شد 
حدود ۵0 هزار ميليارد تومان بود كه در بودجه 1401، 
دولت قصد داش��ت با گران كردن نرخ س��وخت و 
هم قيمت كردن اين نرخ با نرخ خوراك پتروشيمي ها 
و واحدهاي صنعتي اين عدد را به 96 هزار ميليارد 

تومان برساند. 
موضوع افزايش نرخ گاز پتروشيمي ها يكي از نكات 
مهم اليحه بودجه سال 1401 بود كه بر بازار بورس 
نيز تأثيرگذار اس��ت. دولت از محل اصالح نرخ گاز 
94 هزار ميليارد توم��ان درآمد در تبصره 14 در نظر 
گرفته بود. طي اين مدت پتروشيمي ها فشار زيادي 
به دولت وارد كردند تا اين نرخ جديد در سال آينده 
اجرايي نشود. در نتيجه و با توجه به مصوبه هيئت 
وزيران در زمان حاضر دهه��ا هزار ميليارد تومان از 
منابع تبصره 14 كاسته شده است و سازمان برنامه و 
بودجه بايد هرچه سريع تر نسبت به كاهش مصارف 

اين تبصره مهم بودجه اقدام كند. 
حاال رئيس س��ازمان برنامه بر اجراي مصوبه ستاد 
اقتصادي دولت تأكيد كرده اس��ت، همچنين بايد 
تكليف اجراي مصوبه هيئت دولت نيز شفاف شود، در 
اين بين مهم تر از اعالم شفاهي اجراي اين مصوبات 
سازوكار پياده سازي آن اس��ت. همانطور كه اشاره 
ش��د با عقبگرد در مورد نرخ سوخت پتروشيمي ها 
دهها هزار  ميليارد تومان از منابع تبصره 14 كس��ر 
خواهد شد و براي جبران آن بايد مصارف اين تبصره 
كاسته شود كه در اين زمينه يك چالش بسيار جدي 

براي سازمان برنامه و بودجه ايجاد خواهد شد. 
گفتني اس��ت مجموع منابع و مصارف تبصره 14 
برابر 4۷1 هزار ميليارد تومان اس��ت كه با مصوبه 
روز يك ش��نبه هيئت دولت دهها ه��زار ميليارد 
تومان كس��ري حاصل خواهد ش��د. اين درحالي 
است كه مصارف تبصره 14 ش��امل موارد مهمي 
مانند پرداخت يارانه نق��دي جهت جبران اصالح 
نرخ كاالهاي اساسي، يارانه درمان، يارانه نقدي و 
غيرنقدي، اجراي طرح معيشت و كاهش فقر مطلق 
خانوارها مي شود كه ظواهر نشان مي دهد خيلي 
قابل تغيير نيستند. همانطور كه قبال نيز اشاره شده 
بود در بند 1۷ تبصره 14 ح��دود ۷0 هزار ميليارد 
تومان كم برآوردي لحاظ شده است كه جبران آن 
در صورت عدم ورودي منابع بودجه به تبصره 14 

فرايند بسيار پيچيده اي است.
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