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ركورد جديد نقدينگي در ايران
بان�ك مرك�زي مي�زان نقدينگ�ي در پاي�ان خردادم�اه ۱4۰۰ را 
بي�ش از ۳ ه�زار و ۷۰۵ هزار ميلي�ارد تومان اعالم ك�رد كه حاكي 
از رش�د ۳۹/4درص�دي نس�بت ب�ه خردادماه س�ال ۹۹ اس�ت. 
به گزارش تسنيم، بانك مركزي با انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي در 
پايان خردادماه 1400، حجم نقدينگ��ي را 37 هزار و 54 هزار ميليارد 
ريال اعالم كرد كه حاكي از رش��د 39/4 درصدي نقدينگي نسبت به 
پايان خرداد 99 است، اين در حالي اس��ت كه اين شاخص نسبت به 
اس��فندماه 99 معادل 6/6 درصد رشد داشته اس��ت. ضريب فزاينده 
نقدينگي در پايان خردادماه امسال 7/397 بوده كه6/7 درصد نسبت 

به خرداد 99 رشد داشته است. 
........................................................................................................................

 نياز به واردات 5 ميليون تن گندم 
در سال جاري

نايب رئيس بنياد ملي گندمكاران ايران ب�ا بيان اينكه پيش بيني 
مي شود خريد تضميني گندم امسال به ۵ ميليون تن برسد، گفت: 
توليد گندم نسبت به سال گذش�ته ۳۰ درصد كاهش يافته است. 
علي قلي ايماني با تأييد خبر »جوان« از واردات 5 ميليون تن گندم در 
سال جاري خبر داد و گفت: خوشبينانه ترين حالت خريد نهايي دولتي 
به 5 ميليون تن خواهد رس��يد، اين در حالي است كه سال گذشته كل 
خريد تضميني گندم 8/5ميليون تن بود و 3 ميليون تومان هم واردات 
گندم داش��تيم. نايب رئيس بنياد ملي گندمكاران ايران در گفت وگو با 
فارس افزود: تاكنون حدود 4/5ميليون تن گندم از كش��اورزان كشور 
خريداري ش��ده و تنها 10 درصد گندم س��طح كل كش��ور باقي مانده 
است كه پيش بيني مي شود تا پايان فصل خريد 5 ميليون تن گندم از 
كشاورزان كشور خريداري شود. ايماني در پاسخ به اينكه چه ميزان گندم 
براي تأمين نياز كشور نياز است، گفت: در سال گذشته 8/8 تا 9 ميليون 
تن گندم از توليد شد به همين ميزان هم براي تأمين نان كشور نياز است 
اما در مجموع با احتس��اب نياز بخش صنعت و شيريني 11 ميليون تن 
گندم بايد وجود داشته باشد. نايب رئيس بنياد ملي گندمكاران ايران 
پيش بيني كرد كه كل توليد امسال 9 ميليون تن باشد، اين در حالي است 

كه سال گذشته 13 ميليون تن كل توليد گندم كشور بود. 
........................................................................................................................

برداشت 16 هزار ميليارد توماني بانك مسكن 
از جيب مردم

عضو هيئت رئيس�ه مجل�س گفت: باي�د از اب�زار نظارتي مجلس 
ب�راي تعيي�ن تكلي�ف برداش�ت ۱6 هزار ميلياردتومان�ي بان�ك 
مس�كن از جيب مردم و نحوه هزينه كرد اقساط بازگشتي مسكن 
مهر اس�تفاده ش�ود، قوه قضائيه هم بايد حق م�ردم را احيا كند. 
حجت االس��الم عليرضا س��ليمي، عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس با اشاره به برداشت 16 هزار ميليارد توماني 
بانك مسكن از جيب مردم در قالب تخلف در ثبت سود تسهيالت ترازنامه 
اظهار داشت: به استناد قرارداد منعقد شده بين بانك مركزي و بانك عامل 
مسكن، سود تسهيالت ساخت مسكن مهر از محل خط اعتباري و اقساط 
بازگش��تي معادل 5/23 درصد تعيين شد اما بانك مس��كن در ترازنامه 
منتهي به تابستان سال 96، در اقدامی غير قانوني و برخالف قرارداد با بانك 
مركزي، سود اين تسهيالت را معادل 12 درصد تعيين كرد و همين مسئله 

زمينه بدهي 16 هزار ميليارد توماني دولت به بانك مسكن شد. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه متوليان اين 
مسئله از جمله وزراي اقتصاد و راه و شهرس��ازي به همراه رؤساي بانك 
مركزي و بانك مسكن بايد علت حاتم بخش��ي 16 هزار ميليارد توماني از 
جيب مردم را شفاف كنند، گفت: اين مبلغ كالن معادل 35 درصد از كل 
خط اعتباري مسكن مهر است و با توجه به اينكه آقايان از كيسه مردم و 
بيت المال به بانك مسكن بخشيده اند، بايد نسبت به اين مسئله پاسخگو 
باشند. وي در تشريح اينكه بانك مسكن نزديك به 28 هزار ميليارد تومان 
از اقساط بازگشتي مسكن مهر را در ساخت مسكن سرمايه گذاري نكرده 
است، افزود: با توجه به مصوبه هيئت وزيران تمامي اقساط بازگشتي مسكن 
مهر بايد در ساخت مسكن سرمايه گذاري مي شد اما بانك مسكن نزديك 
به 80 درصد از اين اقساط را در محلي غير از ساخت هزينه نموده و همين 

مسئله زمينه ركود مسكن و افزايش نقدينگي را تشديد كرده است. 
س��ليمي با بيان اينكه م��ردم از نحوه عملكرد بانك مس��كن در حوزه 
تسهيالت مس��كن مهر و اقساط بازگش��تي آن متضرر شده اند، گفت: 
شخص آقاي روحاني، وزراي اقتصاد و راه و شهرسازي به همراه رؤساي 
بانك مركزي و بانك مسكن بايد توضيح دهند، اقساط بازگشتي مسكن 
مهر كجا هزينه شده است و آيا اين فرصت س��اخت مسكن به تهديد 
سرمايه گذاري در س��وداگري تبديل شده اس��ت يا خير. عضو هيئت 
رئيسه مجلس شوراي اسالمي ضمن اش��اره به پيگيري مجلس براي 
پاسخگو كردن متوليان اين مسئله نسبت به برداشت 16 هزار ميليارد 
توماني از جيب مردم و هزينه نكردن اقساط بازگشتي مسكن مهر در 
حوزه ساخت مسكن، تأكيد كرد: تالش مي كنيم از ابزار نظارتي مجلس 
براي تعيين تكليف اين دو موضوع اس��تفاده كنيم و از قوه قضائيه نيز 

خواستاريم به اين مسئله ورود كند تا حق مردم احيا شود. 
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 دولت روحاني مسكن را 
با افزايش ۹ برابري قيمت تحويل رئيسي داد

رئي�س اتحادي�ه مش�اوران ام�الك ب�ا بي�ان اينك�ه مش�اوران 
نقش�ي در گران�ي مس�كن ندارن�د، گف�ت: بانك ه�ا ب�ا خري�د 
دهه�ا واح�د مس�كوني ب�ه گران�ي مس�كن دام�ن زدن�د. 
به گزارش تسنيم، مصطفي  قلي خسروي با بيان اينكه دولت حسن روحاني 
بازار مس��كن را با رش��د حدود 9 برابري قيمت به دولت سيزدهم تحويل 
مي دهد، اظهار كرد: بانك ها با خريد دهها واحد مسكوني به گراني بازار دامن 
زدند، افزود: اين در حالي است كه آقايان دنبال سلطان و مافياي مسكن در 
جاهاي ديگر مي گردند. وي طرح مجلس در خصوص تفكيك وزارت راه و 
شهرسازي را مناسب دانست و گفت: طي حدود يك دهه گذشته كه مسكن و 
راه در يك وزارتخانه ادغام شدند، بخش مسكن مغفول مانده و در سايه حمل 
و نقل قرار گرفته است. اميدواريم با جدايي مس��كن از راه و تحقق ساخت 

يك ميليون خانه در سال، مقداري تعادل در بازار مسكن ايجاد شود. 
وي در ادامه گفت: اتحاديه مشاوران امالك طبق قانون نظام صنفي هيچ چيز 
در اختيارش نيست، مثل اداره راهنمايي و رانندگي يك گواهينامه مي دهد كه 
اگر تصادف شود، بنزين گران شود يا قيمت خودرو باال برود به اداره راهنمايي 
و رانندگي ربطي ندارد. رئيس اتحاديه مشاوران امالك اظهار كرد: وقتي يك 
فروشنده لوازم خانگي جنس خراب به مردم بفروشد يا گوشه بشقابي لب پر 
شود، يك هفته پلمب براي واحد صنفي متخلف در نظر مي گيرند. در صنف 
ما هم اگر شخصي كالهبرداري كند، مغازه اش يك هفته پلمب مي شود، در 
حالي كه مسكن مهم ترين دارايي خانوارها است و بايد تنبيهاتي متناسب با 
اين كاالي ارزشمند براي تخلفات تعيين شود. تمام اختيارات را از ما گرفته اند، 

بعد مي گويند چرا در فالن دفتر امالك تخلف صورت گرفته است.

 آغاز اقدامات حقوقي بانك مركزي 
عليه دولت بحرين

بان�ك مرك�زي كش�ورمان ب�ه اس�تناد »موافقتنام�ه تش�ويق 
و حماي�ت متقاب�ل از س�رمايه گذاري بي�ن دول�ت جمه�وري 
اس�المي اي�ران و دولت پادش�اهي بحري�ن« روز گذش�ته اقدام 
حقوقي خ�ود علي�ه دولت بحري�ن به خواس�ته اس�ترداد وجوه 
س�رمايه گذاري ش�ده در بانك ه�اي آن كش�ور را آغ�از ك�رد. 
به گزارش ميزان، طبق اعالم روابط عمومي بانك مركزي، براساس قانون 
پولي و بانكي كشور، مديريت ذخاير ارزي كشور از وظايف بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران برشمرده شده و اين بانك از سال هاي گذشته كه 
روابط سياسي بين دو كشور در سطح مطلوب ارزيابي مي شد، نسبت به 
سرمايه گذاري در بانك هاي كشور بحرين مبادرت كرد. اما از زمان انعقاد 
توافق برجام كه برخي كشور هاي حاشيه خليج فارس را به مخالفت با 
توافق مزبور واداشت، مس��ئوالن وقت بانك ضمن پيش بيني دورنماي 
روابط سياسي، مبالغ متنابهي از س��پرده هاي سرمايه گذاري خود را از 
كش��ور بحرين خارج كردند، ولي پس از قطع روابط ديپلماتيك دولت 
بحرين در دي ماه 1394، بانك هاي بحريني از اس��ترداد مانده ذخاير 
ارزي اين بانك اجتناب كرده و همكاري هاي بانكي را نيز متوقف و به رغم 
مكاتبات و پيگيري هاي متعدد، حتي از اس��تفاده از دارايي ياد شده به 
منظور پرداخت هزينه هاي مراسم حج و انجام امور بشردوستانه و تأمين 

بخشي از هزينه هاي همه گيري كرونا نيز خودداري كردند. 
........................................................................................................................

افزايش قيمت برنج ايراني و خارجي
افزاي�ش قيمت برن�ج داخل�ي و خارجي همچن�ان ادام�ه دارد و 
برنج ايراني ت�ا 44 ه�زار و ۵۰۰ توم�ان هم قيمت خورده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، آمارهاي رس��مي از ادامه افزايش قيمت برنج حكايت 
دارد؛  به طوري كه در گزارشي كه اخيراً مركز آمار ايران درباره تورم اقالم 
خواركي منتشر كرده بررسي وضعيت قيمت برنج نشان مي دهد هر كيلو 
برنج ايراني در تير ماه امسال به طور متوس��ط بيش از 37 هزار و 300 
تومان قيمت خورده در حالي كه اين محصول تا 44 هزار و 500 تومان 
هم فروش رفته اس��ت. اين محصول در تير ماه سال گذشته هر كيلو به 
طور متوسط 26 هزار و 500 تومان قيمت داشته و در خرداد سال جاري 
به 36 هزار و 800 تومان رسيده بود. بر اين اساس برنج ايراني در مقايسه 
با خرداد 1/4 و نس��بت به تير ماه سال قبل 40/8 درصد افزايش قيمت 
دارد، اما وضعيت برنج خارجي هم نشان دهنده ادامه روند گراني آن است، 
اين محصول كه پيش از اين با ارز 4هزارو200 تومان وارد مي شد، بالغ بر 
يك سال است كه تأمين ارز آن در سامانه نيما انجام مي شود و از زمان 
حذف ارز 4ه��زارو200 افزايش قيمت اين كاال قابل توجه بوده اس��ت. 
هركيلو برنج خارجي در تير ماه س��ال گذشته به طور متوسط 16 هزار 
و 400 تومان قيمت داش��ته كه در همين ماه سال جاري به 24 و 800 
تومان رسيده، البته آمار رس��مي بيانگر قيمت بيش از 31 هزار توماني 
است. بر اين اساس برنج خارجي نسبت به خرداد امسال 0/2 درصد و تير 

پارسال 51/3 درصد گران شده است. 
........................................................................................................................

 گرانفروشي و كم فروشي نان
در صدر تخلفات صنفي تيرماه 

معاون نظارت و بازرسي سازمان صمت تهران با بيان اينكه 6۹ هزار 
بازرسي در تير ماه انجام شد، گفت: بيشترين تخلف گرانفروشي 
مربوط به نان و كم فروش�ي هم مربوط به وزن چانه نان بوده است. 
س��عيد محمدي پور در گفت و گو ب��ا مهر در م��ورد آخرين وضعيت 
گش��ت هاي نظارت و بازرس��ي اظهار داش��ت: در تير ماه سال جاري 
69 هزار و 441 مورد بازرسي انجام شد و 6 هزار و 198 پرونده تخلف به 
ارزش ريالي هزارو900 ميليارد ريال تنظيم و به مراجع ذي ربط ارجاع 
شده است كه بيشترين مورد تخلف مربوط به گرانفروشي، كم فروشي، 
تقلب و عدم صدور فاكتور معتبر بود. معاون نظارت و بازرسي سازمان 
صمت تهران افزود: بيش��ترين تخلف گرانفروش��ي مرب��وط به نان و 
كم فروش��ي هم مربوط به وزن چانه نان بوده است. محمدي پور ادامه 
داد: همچنين در تير ماه بيش از 6 هزار و 360 بازرس��ي در خصوص 
قاچاق مواد غذايي اعم از گوش��ت وارداتي، برنج، چاي و روغن خام به 
ارزش ريالي هزارو700 ميليارد ريال صورت گرفته اس��ت. وي گفت: 
همچنين بيش از 4 هزار گشت مشترك نيز در اين ماه انجام شد كه در 
اين گشت هاي مشترك، 4 هزار و 975 بازرسي با 665 پرونده تخلف 
به ارزش 35 ميليارد و 274 ميليون ريال تنظيم و به مراجع مربوطه 

ارجاع شده است. 
........................................................................................................................
افزايش ۲۲۲ درصدي هزينه زندگي در روستاها
هزين�ه  متوس�ط  روحان�ي،  دول�ت  هشت س�اله  دوره  در 
زندگ�ي م�ردم در روس�تاها ۲۲۲ درص�د افزاي�ش يافته اس�ت. 
طبق گزارش هاي سال هاي گذشته مركز آمار ايران، در برخي سنوات 
ميزان هزينه و درآمد س��االنه خانوار هاي ش��هري و روستايي كشور 
سر به سر و در سال گذشته متوس��ط درآمد شهري و روستايي كشور 
نسبت به هزينه افزايشي اعالم ش��د. به گزارش »نود اقتصادي«، در 
دوره هش��ت  س��اله دولت روحاني، متوس��ط هزينه زندگي مردم در 
روستاها 222 درصد افزايش يافته است. متوسط هزينه كل ناخالص 
در مناطق روستايي كشور در سال 1391 حدود 10/8 ميليون تومان 
بود كه در سال 1399 به 34/9 ميليون تومان افزايش يافت كه بيانگر 
رشد 222درصدي اس��ت. به عبارت ديگر هر خانوار روستايي نسبت 
به پايان دولت دهم، مجبور اس��ت 24 ميليون تومان هزينه بيشتري 

متحمل شود. 
   درآمد ماهانه شهري 6/۲ ميليون شد

همچنين ميزان درآمد ماهانه خانوار هاي ساكن در روستا هاي كشور در 
دوره پنج ساله 94 تا 99 از 1/3 به 3/5 ميليون تومان و ساكنان شهر ها 

از 2/3 به 6/2 ميليون تومان افزايش يافت. 
به گزارش خبرگزاري صداو سيما، بررسي روند درآمدي خانوار هاي 
روستايي و شهري كشور در دوره سال هاي 94 تا 99 كه توسط مركز 
آمار ايران ارائه شده است نشان مي دهد كه درآمد يك خانوار روستايي 
در فاصله س��ال هاي 94 تا 99 به ميزان 2/6 برابر رش��د داشته است. 
همچنين اين ميزان افزايش براي خانوار هاي ش��هري كش��ور نيز به 

ميزان 2/6 برابر بوده است. 
بر پايه اين گزارش، درآمد يك خانوار روستايي كشور در سال 94 به 
ميزان 16 ميليون و 100 هزار تومان بوده كه اين رقم در سال گذشته 
به 42 ميليون تومان رسيد. به بيان ديگر در سال 94 درآمد ماهانه يك 
خانوار روستايي كشور 1/3 ميليون تومان بوده كه در سال گذشته به 
3/5 ميليون تومان رسيد. همچنين درآمد يك خانوار شهري كشور 
در س��ال 94 رقم 27/8 ميليون تومان يا ماهان��ه 2/3 ميليون تومان 
بود كه اين رقم در سال گذش��ته به 74/6 ميليون تومان )ماهانه 6/2 

ميليون تومان( رسيد.

وقت�ي خودروس�از و قطعه س�از مي بين�د 
در حد فاصل قطع و وصل ش�دن برق صنايع، 
قيمت سيمان و ميلگرد مثل برق باال مي رود، 
به خود مي گويد چرا در اين تاريكي ها ما قيمت 
محص�ول را به بهانه قط�ع برق ب�اال نبريم، از 
اين رو شاهد افزايش قيمت خودرو و قطعه به 
بهانه قطع برق هستيم. البته اگر ديوار تعرفه 
واردات خودرو كه همانند ديوار چين دور تا دور 
اين كشور را احاطه كرده است، جلوي واردات 
خودرو با كيفيت و قيمت مناس�ب را به ايران 
نگرفته بود، امروز خودروسازان نمي توانستند 
۹۵درصد بازار خودروي ايران را به پاركينگ 
محصوالت گران و كم كيفيت خود تبديل كنند. 
گراني از سر و كول كاالها باال مي رود  و هر اتفاقي 
در اقتصاد كشور به افزايش قيمت خودرو منجر 
مي ش��ود. ممكن اس��ت اين اتف��اق قطعي برق 
باشد يا افزايش قيمت فوالد، بنزين، دالر، خلق 
بدون پش��توانه نقدينگي توس��ط دولت، بانك 
مركزي، بانك هاي تجاري و غيرتجاري، افزايش 
دستمزد نيروي كار، ركود، ماليات و رشد هزينه 

تأمين مالي.
در سه هفته گذشته، همزمان با آغاز قطعي برق 
صنايع، قيمت خودرو روند صعودي گرفته است، 
به طوري كه در اين مدت خودروهاي داخلي در 
بازار آزاد به طور متوس��ط ح��دود 5 تا 8ميليون 
تومان گران شده اند. اين افزايش قيمت ها كه به 
بهانه كاهش توليد و قطعي برق به جامعه القا شده، 
ناشي از مشكالت ساختاري خودروسازان، نيروي 
مازاد و عدم مديريت ريخ��ت و پاش هاي مالي و 
دارايي هاي مازاد است كه ساالنه هزينه هنگفتي 
به بنگاه هاي خودروسازي تحميل مي كند اما در 

نهايت مصرف كنندگان تاوان آن را مي پردازند. 
سال هاس��ت بنگاه هاي اقتصادي اع��م از دولتي 
و خصوصي به واس��طه عدم مديري��ت هزينه ها، 
مس��تهلك ب��ودن ماش��ين آالت، م��ازاد نيرو و 
بدهي هاي بانكي، قيمت تمام شده ش��ان بسيار 
باالتر از كاالهاي مش��ابه خارجي است اما از آنجا 
كه قرار اس��ت بي ني��از از واردات باش��يم، ولو به 
قيمت تضييع حقوق مصرف كننده، كاالي گران 
داخلي مي س��ازند و هزينه هاي مازاد توليد را به 

مصرف كنندگان نهايي كاال تحميل مي كنند. 

    از سوءبرداشت تا سود برداشت
متأس��فانه برخي دولتمردان و توليدكنندگان از 
كالم رهبري در مورد تقويت توليد ملي يا دچار 
سوءبرداش��ت هس��تند يا اينكه عمل به تمامی 
فرمايشات ايشان را به سود خود نمي دانند، اين 
در حالي است كه رهبري بارها به توليد كاالهاي 
باكيفي��ت و قيمت مناس��ب اش��اره كرده اند اما 
توليدكنندگان با علم كردن اين م��ورد كه بايد 
از كاالي توليد داخل حمايت ش��ود، بعد از آنكه 
ديواری قوي تر از ديوار چين در حوزه تعرفه هاي 
واردات ب��ه دور اقتصاد ايران كش��يده اند، امروز 
چنان كاالي گران و كم كيفيتي توليد مي كنند كه 
امكاني براي صادرات ندارند، در عين حال هزينه 
همه سوءمديريت هاي خود را هم روكش قيمت 

خودرو كرده اند. 
 بيش از يك دهه اس��ت كه مش��كالت باالبودن 
قيمت تم��ام ش��ده كاالها هم��واره بررس��ي و 
آسيب شناس��ي مي ش��ود اما متوليان امر توليد 
)وزارت صمت و بنگاه هاي دولتي و خصوصي( نه 
تنها هيچ برنامه مشخصي براي كاهش هزينه ها 
اجرا نكرده ان��د بلكه هر از گاهي با تش��كيل ميز 
توليد داخل��ي در س��ازمان ها و اداره هاي دولتي 
برنامه هايي مفصل براي كاهش هزينه هاي توليد 
اعالم مي ش��ود كه جز صرف س��اعت ها جلسه و 

هزينه مازاد نتيجه ديگري ندارد. 
در اين مي��ان بنگاه هايي كه كااليش��ان قابليت 
صادرات دارد با پذيرش در ب��ورس، قيمت هاي 
داخلي را ب��ه قيمت هاي جهاني رس��انده اند و با 
بهره گيري از آب و برق و كارگر و مواد اوليه ارزان، 
قيمت هاي گران را برمصرف كننده داخلي تحميل 
مي كنند اما كاالهايي كه امكان صادرات ندارند 
مانن��د خودرو، صاحب��ان اين صناي��ع با گرفتن 
تسهيالت سنگين بانكي و فعاليت در حوزه هاي 
خارج از اين صنعت)خريد سهام بانك ها( تالش 
مي كنند با شعار خودكفايي كاالي توليدي شان را 
با كيفيت پايين تر و گران تر به مصرف كنندگان 
بفروشند و با سوءاستفاده از ايجاد اشتغال دولت ها 
را براي حمايت ه��اي دائمي و ايج��اد انحصار با 

خودشان همراه مي كنند. 
خودروس��ازان نمونه بارز اين بنگاه ها هستند كه 
در چهار دهه گذش��ته ريخت و پاش هاي مالي، 

هزينه هاي سفر هاي خارجي، بدهي هاي بانكي، 
دارايي و نيروي مازاد شان را به مصرف كنندگان 
تحميل مي كنند و در حالي كه شعار رسيدن به 
خودكفايي را مي دهند تا امتيازهاي بيشتري از 
دولت هاي وقت بگيرن��د، تحريم، افزايش قيمت 
دالر و فوالد را بهانه اي براي گراني قيمت خودرو 

اعالم مي كنند. 
    قطب سوم خودروسازي

اوضاع كنوني برخ��ي هلدينگ ه��ا و گروه هاي 
اقتصادي چون خودروسازان آنقدر پرهزينه است 
كه اگر چند كمپاني كوچ��ك براي توليد خودرو 
ايجاد شود، بي شك خودروسازان قدرت رقابت با 
اين خودروساز را ندارند، زيرا كمپاني های جديد 
كوچك هزينه و ريخت و پاش هاي خودروسازان 
بزرگ را ندارند، شايد به همين دليل است برخي 
فعاالن اقتصادي به اين فكر افتاده اند كه وارد حوزه 
خودروسازي شوند، زيرا خودروسازان بزرگ كشور 
بوي الرحمانشان بلند شده است و به نظر مي رسد 
آخر خط حياتشان فرا رسيده باشد، از اين رو بايد 
نهادهاي نظارت��ي روي س��هام بازي ها و فروش 
دارايي ها و افزايش غيرمعمول هزينه هاي گروه 
خودروسازي ايران خودرو و سايپا حساس باشند. 
در هفته ه��اي گذش��ته همزمان ب��ا قطعي برق 
صنايع، قيمت خ��ودرو به يك ب��اره در بازار آزاد 
بين 5 تا 8ميليون تومان به طور متوس��ط گران 
شد و همزمان خودروس��ازان بار ديگر خبر هاي 
مربوط به زيان هاي مالي شان و ضرورت آزاد سازي 
قيمت ها را رس��انه اي كردند و وزير صمت كه در 
يك سال و نيم گذشته ش��عار رفع انحصار از اين 
صنعت را م��ي داد، در روزهاي پايان��ي وزارتش 
از ضرورت هاي خصوصي س��ازي خودروس��ازان 
س��خن گفت. خودروس��ازان براي اينكه از قافله 
گراني قيمت كاالها عق��ب نمانند، قطعي برق را 
بهانه افزايش هزينه هاي توليدشان اعالم كردند 
و اين بار نيز قطعه س��ازان به كمك شان آمدند تا 
از زيان هاي مالي ناشي از قطع برق در هفته هاي 
اخير سخن بگويند و دولت جديد را براي حمايت 

مالي از اين صنعت ترغيب كنند. 
در اي��ن خص��وص مازي��ار بيگلو، دبي��ر انجمن 
قطعه سازان در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان با اشاره به مشكالت قطعي برق مي گويد: 

قطعي هاي مكرر برق تأثيرات بس��يار منفي در 
صنعت خودروس��ازي و قطعه س��ازي گذاشته و 

زنجيره تأمين را با مشكل مواجه كرده است. 
وي مي ا فزايد: به دليل اينكه مدت زمان زيادي برق 
نبود، توليد قطعه كاهش پيدا كرد. از طرفي باعث 
شد تمام دستگاه هاي الكترونيكي و بردها بسوزد 
و زيان هنگفتي به صنعت قطعه سازي واردشود. 
اين روند باعث شد تعداد خودروهاي مانده در كف 
پاركينگ خودروسازان افزايش يابد، اكنون تعداد 
خودروهاي توليد ش��ده مانند قبل است اما اين 
خودروها ناقص توليد مي شود. اكنون بايد فكري 
به حال جبران اين خسارت كرد تا بتوانيم توليد 
را افزايش دهيم و از طرفي عرضه به بازار افزايش 

يابد تا مجدداً شاهد گراني نباشيم. 
    خودروهاي مانده در كف كارخانه بيشتر 

از قبل شد
آرش محبي ن��ژاد، دبير انجم��ن صنايع همگن 
نيرو محركه و قطعه س��ازان خودروي كشور نيز 
مي گويد: از جمله معضالت قطعه سازان كشور، 
تأمين مواد اوليه، انرژي و خدمات داخلي است كه 
اكثراً در تصدي گري دولت قرار دارد. كارخانه هاي 
تأمين كننده مواد اولي��ه مانند فوالد، آلومينيوم، 
مس و صنايع پتروشيمي عمدتاً توسط دولت اداره 
مي شوند، بدين معنا كه مديران آن دولتي هستند 
و تصدي گري در دست دولت است. از طرفي در 
ارائه خدمات هم بحث كاغذبازي هاي اداري مطرح 

مي شود كه تقريباً تمام آنها دولتي است. 
دبي��ر انجم��ن صناي��ع همگ��ن نيرومحركه و 
قطعه سازان خودروي كشور مي افزايد: قطعي ها دو 
نوع خسارت به صنعت خودرو سازي و قطعه سازي 
وارد كرده است كه اين خسارت ها مستقيم است و 
باعث مي شود هم توليد متوقف شود و هم كارگران 
بيكار بمانند. قطعي ها و نوس��انات برق در بعضي 
از مناطق به تجهي��زات الكترونيكي و الكتريكي 
نيز آسيب مي زند. از طرفي كيفيت هم مطلوب 
نيست و هر چه هست را بايد در تمام حوزه ها قبول 
كنيم. اين خسارت مستقيمي است كه به صنعت 

خودروسازي و قطعه سازي وارد شده است. 
    قطع برق و مشكالت به  وجود آمده 

براي كارگران 
قطعه سازان پس از اعالم افزايش نهاده هاي توليد 
و باال رفتن هزينه ه��ا قطعي ب��رق را باعث بروز 
مشكالتي براي كارگران اعالم مي كنند و بار ديگر 
نيروي كار در اين صنعت و مش��كالت مالي آنها 

برجسته مي شود. 
رضا رضايي به عن��وان يك��ي از توليدكنندگان 
قطعات خودرو مي گويد: ماشين آالت صنايع با برق 
كار مي كند و وقتي مواد اوليه در اين دس��تگاه ها 
وجود دارد و برق به ناگهان قطع مي ش��ود، مواد 
به ضايعات تبديل مي ش��ود و در ش��رايط رشد 
قيمت نهاده هاي توليد، ضرر زيادي روي دست 

توليدكننده باقي مي گذارد. 
رضاي��ي مي افزايد: عالوه ب��ر آن، ني��روي كار 
كارخانه ها نيز در طول روز ساعت كاري مشخصي 
نخواهد داشت و نمي داند چه زماني بايد به كار 
مشغول شود. افزون بر اين، در صنعت خودرو و 
قطعه يك ميليون نفر مشغول كار هستند كه با 
بي برنامگي صورت گرفته، زندگي آنها تحت تأثير 
قرار خواهد گرفت. اين توليدكننده با اعالم اينكه 
البته مسئله كاهش ظرفيت توليد نيز وجود دارد، 
مي گويد: با ادامه اين قطعي ها، تعداد خودرو هاي 
ته نشين نيز افزايش چشمگيري خواهد داشت 
و تحويل خودرو به مشتريان عقب خواهد افتاد. 
تعطيلي و قطعي برق براي صنعت فاجعه است، 
چراكه صناي��ع حتي در صورت خ��واب توليد، 
بايد بدهي هاي بانكي خ��ود را بپردازند و مبلغ 

چك هاي خود را تأمين كنند.

بهناز قاسمی
  گزارش   یک

ش�ايد تصور ش�ود ب�ا پاي�ان يافت�ن عمر 
كاري ي�ك دول�ت، سياس�ت هاي اعمالي 
اي�ن دول�ت در حوزه ه�اي مختل�ف ني�ز 
به پاي�ان مي رس�د و دولت جديد س�ريعًا 
مي تواند با تغيير سياس�ت هاي پيشين در 
حوزه هاي مختلف فضا را به طور كلي تغيير 
دهد، ام�ا بايد گف�ت يك دول�ت مي تواند 
به واس�طه اعمال سياس�ت هاي اقتصادي 
خاص، دولت جديد را حداقل براي چندين 
س�ال به بيان عاميانه آچمز كن�د تا دولت 
جديد نيز مجبور ش�ود حداقل يك يا چند 
سياس�ت دولت پيش�ين را ادام�ه دهد يا 
اينكه ب�راي ادام�ه كار بايد ب�ار ديگر وارد 
رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري شود. 
پاي��ان دوران كاري دولت ه��ا اگرچه در جاي 
خود اهميت دارد اما پاي��ان كار دولت ها الزاماً 
پايان كار آثار سياس��تگذاري آنها نيست، زيرا 
سياس��ت هاي اعمال��ي دولت ه��ا در دوران 
مديريتي ش��ان آثار تبعي دارد كه مي تواند به 
لحاظ زماني پا را فراتر از دوران مديريتي يك 

دولت بگذارد. 
گاهي دولت ها براي اينكه بازگش��ت خود به 
عرضه ق��درت را در آينده تس��هيل كنند، به 
ش��يوه اي سياس��تگذاري مي كنند كه دولت 
جديد چنان گرفتار مشكالت متعدد و متنوع 
ش��ود كه اصاًل نتواند پا را از امور جاريه فراتر 

بگذارد و به تغيير سياستگذاري و برنامه خود 
را برساند. 

اين روزها كه دولت حس��ن روحاني به پايان 
عمر خود رسيده اس��ت، بد نيس��ت  نگاهي به 
شيوه هاي مديريتي اقتصادي كه طي سال هاي 
اخير اعمال شد، بيندازيم تا ببينيم دولت جديد 
چقدر فضا و آزادي عمل ب��راي برنامه ريزي و 
تغيير جهتي دارد كه اقتصاد در حال پيمودن 
است،  به ويژه آنكه در مراسم روز گذشته تنفيذ 
رهبري به دولت س��يزدهم توصيه كرد كه با 

برنامه پيش برود. 
همانطور ك��ه مي دانيم از س��ال 97 تا كنون 
اطالعات دخل و خرج دولت منتشر نشده است، 
شواهد نشان مي دهد كه تكيه بر ابزارهاي مالي 
مبتني بر خل��ق بدهي كه به تعبي��ري به آن 
آينده فروشي هم مي گويند و كاهش ارزش پول 
ملي و شايد نوسان گيري از بازارهاي مختلفي 
چون ارز، طال، سكه، سهام، خودرو، پول و بانك 
و اوراق گواهي س��پرده و در عين حال فروش 
دارايي هاي مختلف دولتي فضاي پيچيده اي را 
براي اقتصاد ايران خلق كرده است به  طوري كه 
دولت سيزدهم با گرفتارهاي متعدد و متنوع 

در امور جاري كشور روبه رو خواهد بود. 
 افزايش هزينه هاي جاري كشور طي سال هاي 
اخير به نظر مي رسد بودجه جاري ماهانه كشور 
را به 50 تا 80 هزار ميليارد تومان رسانده باشد، 

در عين حال بدهي دولت و شركت هاي دولتي 
به بخش هايي چون بانك مركزي، نظام بانكي، 
ب��ازار س��رمايه، صندوق هاي بازنشس��تگي، 
پيمان��كاران نيز رق��م قابل مالحظ��ه اي پيدا 
كرده اس��ت، همچني��ن در س��ال هاي اخير 
بازارهاي مختلف به ويژه س��هام نوساني پيدا 
كرد كه بس��ياري از مردم پس اندازهاي خود 
را در جريان اين نوس��ان ها از دس��ت دادند، از 
اين رو طي سه سال گذشته مردم ايران نسبت 
به گذشته فقير تر شده اند، بدين ترتيب دولت 
جديد با مردمي فقير تر نس��بت به دولت هاي 

پيشين روبه رو است. 
عالوه بر اين، مسائلي چون تحريم و شيوع كرونا 
فضايي در كش��ور ايجاد كرد كه دولت حسن 
روحاني بتواند مدعي ش��ود كه سياست هاي 
اقتصادي فوق را از سر ناچاري انجام داده است، 
اما بودجه ريزي هايي ك��ه در آن هزينه جاري 
بدون ضابطه و قاعده رشد كند و درآمدهايي 
براي پوشش اين هزينه ها وجود نداشته باشد، 
جز كسر كردن از ارزش پول ملي، ايجاد بدهي 
براي آيندگان و همچنين ح��ذف يارانه هاي 
كااليي و غير كااليي اين شائبه را ايجاد مي كند 
كه شايد در اين س��ال ها سياست هايي اعمال 
شده است كه كار براي دولت سيزدهم سخت 

و پيچيده شود. 
در بعد بلوكه ش��دن ارزهاي ايران در بانك هاي 

خارجي در اثر تحريم بايد گفت ش��واهد نشان 
مي دهد كه دولت روحاني اين ارزها را به بانك 
مركزي واگ��ذار و معادل ريال��ي آن را دريافت 
و خرج كرده اس��ت، بدين ترتيب اگر در آينده 
گشايش��ي هم انجام بگيرد، اين ارزها پيشخور 
شده اس��ت و اگر دولت حس��ن روحاني مدعي 
بود كه دولت دهم خزانه خالي تحويل دولتش 
داد، بايد گفت دولت دوازدهم خزانه پر از بدهي 
تحويل دولت سيزدهم داد كه تنها يك قلم آن 
كس��ري بودجه نزديك به 500 ه��زار ميليارد 

تومان بودجه سال 1400 است. 
با توجه به اعمال سياست هاي كاهنده ارزش 
پول ملي و بالطبع كاهش قدرت خريد خانوار 
و همچنين افزايش بدهي هاي ملي و تشديد 
هزينه هاي جاري كش��ور بايد گف��ت: دولت 
سيزدهم با مشكالت متعدد و متنوع اقتصادي 
در دوران مديريتش روبه رو مي شود كه بخشی 
از ريشه اين مش��كالت به سياستگذاري هاي 
دولت حس��ن روحاني باز مي گ��ردد، از اين رو 
انتظار مي رود از دولت جديد ت��ا با راه اندازي 
»مجمع تش��خيص مصلحت اقتص��اد ايران« 
عالوه بر بهره گيري از نظرات اقتصاد دان هايي 
مستقل و از طيف هاي مختلف گزيده اي از اين 
جلسات را براي عامه مردم نش��ر كند تا افكار 
عمومي متوجه ش��وند كه مشكالت اقتصادي 

جاری ايران ريشه در گذشته دارد.
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