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درخواست ۵۰ میلیارد توماني مشاور روحاني 
از جهانگیري يك هفته مانده به پايان عمر دولت

در حال�ي ي�ك هفت�ه ب�ه پاي�ان عم�ر دول�ت حس�ن روحاني 
باقيمانده كه دبيرخانه ش�ورايعالي مناطق آزاد جلس�ه كارگروه 
تخصص�ي را در اردوگاه ش�هيد باهن�ر تش�كيل داده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، شورايعالي مناطق آزاد ط��ي نامه اي كه به امضاي 
مدير امور مجامع و حسابرس��ي داخلي رسي��ده از نمايندگان وزارت 
نفت، وزارت اقتصاد و معاونت حقوقي رئيس جمهوري براي حضور در 
جلسه كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد دعوت كرد. طبق نامه 
مذكور اين جلسه روز پنجم م��رداد 1400 در سالن فضاي باز اردوگاه 
شهيد باهنر برگزار شد. بررسي اصالح محدوده منطقه ويژه اقتصادي 
لرستان، بررسي تعيين سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي بروجرد، 
بررسي تعيين سازمان مسئول محدوده و موضوع فعاليت منطقه ويژه 
اقتصادي اشكذر و بررسي تعيين سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي 
شهرضا دستور جلسه كارگروه تخصص��ي شورايعالي مناطق آزاد بود. 
در رويدادي ديگر دبير شورايعالي مناطق آزاد در نامه اي به معاون اول 
رئيس جمهوري درخواست 50 ميليارد توم��ان را براي اجراي مصوبه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در ايجاد هفت منطقه آزاد جديد داد. 
........................................................................................................................
 هشدار درباره ورشكستگي جايگاهداران 

سوخت 
رئي�س صن�ف جايگاه�داران كش�ور گف�ت: در ش�رايط فعل�ي 
اكثريت جايگاهداران ورشكس�ته ش�ده اند و ه�ر روز مقروض تر 
مي ش�وند، در حال�ي كه خدم�ات زي�ادي ب�ه م�ردم مي دهند، 
ولي با اي�ن ش�رايط نمي توانند جايگاه خود را س�رپا نگ�ه دارند. 
اسداهلل قليزاده در گفت وگو با فارس با اشاره به وضعيت نامناسب مالي 
جايگاهداران سوخت ادامه داد: هم اكنون كه چهار ماه از سال مي گذرد، 
جايگاهداران حق العمل خود را بر اساس سال ۹۹ دريافت مي كنند و 
نرخ هاي جديدي ابالغ نش��ده است . در حالي كه ما هزينه هايمان را به 
روز پرداخت مي كنيم و اگر اين كار را انجام ندهيم، تمامي ديون دولتي 
و غيردولتي از ما مطالبه جرايم مي كنند. سؤال اينجاست كه آيا مبالغ 
ما كه ماه ه��ا با تأخير پرداخ��ت مي شود، مهم نيست، ول��ي تأخير در 

پرداخت هاي ما بايد جريمه داشته باشد. 
قليزاده ادامه داد: ما همه روزه بهاي ف��رآورده را به حساب دولت واريز 
مي كنيم، ول��ي براي اخذ حق العم��ل خود بايد ماه ه��ا منتظر باشيم، 
هيچ كس اين را ب��اور نمي كند و گويي مسئوالن از صب��وري و ايثار ما 
برداشت اشتباهي مي كنند. در برخي استان ها، مسئوالن شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي هيچ تأخيري را در واريز وجوه برنمي تابند و 
بدون توجه به فشارهاي مالي ايجاد شده به جايگاه ها، حتي به اين دليل 
جايگاه را تعطيل يا جريمه مي كنند. آيا اين اقدامات قانوني است و طلب 

جايگاهدار مهم نيست و بدهي ايشان فقط مهم است؟
رئيس صنف جايگاهداران كشور اظهار كرد: در اثر افزايش قيمت سوخت و 
شيوع كرونا و همچنين زيان انباشته جايگاهداران، درآمد آنها در اكثر موارد 
حتي پوشش هزينه را نمي دهد و جالب اينكه مسئ��والن بدون محاسبه 
كارشناسي و آناليزهاي هزينه يابي، در ي��ك جلسه صرفاً با توجه به منابع 
حاصل از فروش فرآورده، براي جايگاهدار حق العمل تعيين مي كنند، بدون 
اينكه توجه كنند كه آيا اين مبالغ سرمايه گذاري و هزينه هاي او را كفاف 
مي دهد. قليزاده گفت: در شرايط فعلي اكثريت جايگاهداران زيانده هستند 
يا ورشكسته شده اند و هر روز مقروض ت��ر مي شوند، در حالي  كه خدمات 
بسيار زيادي به مردم و كشور مي دهند و بايد از درآمد كافي برخوردار باشند 
تا سطح كيفيت خدمات را حفظ كنند و جايگاه خ��ود را سرپا نگه دارند. 
مسئوالن سريعاً بايد فكري كنند، چراكه فشارهاي مالي اين صنف را از پا 
درآورده است و به خواسته هاي قانوني ايشان بي توجهي مي شود. ادامه اين 
شرايط باعث تعديل نيرو  و كاهش كيفيت خدمات مي شود كه بايد سريعاً 

مسئوالن اقدامي عملي انجام دهند. 
........................................................................................................................

 اختالف قیمت ۱۴ هزارتوماني مرغ 
از تولید تا مصرف! 

مش�اور عالي اتحاديه مرغ�داران گوش�تي با بي�ان اينكه قيمت 
مرغ گ�رم ب�راي مصرف كننده نباي�د بيش�تر از ۲۵ ت�ا ۲۶ هزار 
تومان باشد، گفت: به نظر مي رس�د عده اي دالل و واسطه مرغ ها 
را از ش�بكه خارج، كش�تار و با قيمت ه�اي باال عرض�ه مي كنند. 
محمدعلي كمالي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سؤال كه چرا 
قيمت مرغ به 40 هزار تومان رسيده است، گفت: توليدكنندگان بايد 
به ميزان نهاده اي كه دريافت مي كنند و مقدار جوجه اي كه مي ريزند 
مرغ زنده با قيمت مصوب 1۷ هزار و100 تومان تحويل دهند. همچنين 
توليدكنندگان صاحب مرغ هايشان تا در مرغداري هستند و اينكه بعد 

از آن چه اتفاقي مي افتد در مسئوليت آنها نيست. 
وي ادامه داد: اينكه بعد از كش��تار چگونه بخش��ي از مرغ ها از شبكه 
خارج مي شوند يا در مسير عمده فروشي ت��ا خرده فروشي چه بر سر 
آنها مي آيد براي ما نيز جاي سؤال دارد، زيرا بخش��ي از مرغ هايي كه 
با قيمت هاي بعضاً 40 هزار تومان فروخت��ه مي شود برچسب تنظيم 
بازار دارد. كمالي با اشاره به اينكه در بخش توليد با چالش هايي مواجه 
هستيم، تصريح كرد: گرماي هوا باع��ث شده كه 11۳ ميليون جوجه 
به درستي وزن نگيرن��د و توليد كمتر ش��ود. از طرفي افزايش قيمت 
سويا، ذرت، جوج��ه يكروزه و افزايش كرايه ه��اي حمل و نقل هزينه 
توليد را باال برده است و در حال حاضر قيمت تمام شده مرغ زنده براي 
توليدكنندگان كيلويي 1۹ هزار و۶00 تا 1۹ هزار و۹00 تومان است. 
وي اضافه كرد: با اين حساب قيمت مرغ گرم براي مصرف كننده نبايد 
بيشتر از ۲5 تا ۲۶ هزار تومان باشد. مش��اور عالي اتحاديه مرغداران 
گوشتي در پاسخ به اين سؤال ك��ه اين 14 هزار تومان اختالف قيمت 
از توليد تا مصرف به جيب چه كسي مي رود، گفت: قيمت هاي باالي 
مرغ اصاًل مورد تأييد ما نيست و به نظر مي رسد عده اي دالل و واسطه 
مرغ ها را به هر طريقي خارج از شبكه كش��تار و ب��ا قيمت هاي باال به 

فروش مي رسانند. 
........................................................................................................................

آخرين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت
روحاني: معیشت مردم محور 

تصمیم گیري هاي دولت بود
دويس�ت و چه�ل و س�ومين و آخرين جلس�ه س�تاد هماهنگي 
اقتص�ادي دول�ت روز سه ش�نبه ب�ه رياس�ت حجت االس�ام 
والمس�لمين حس�ن روحان�ي رئيس جمه�ور برگ�زار ش�د. 
به گزارش ايرن��ا از پايگاه اطالع رساني رياست جمه��وري، رئيس جمهور، 
اداره اقتصاد كش��ور در شرايط وي��ژه تحريم و جنگ اقتص��ادي را بسيار 
پيچيده و سخت خواند و گفت: هدف نخست دشمنان در اعمال تحريم و 
جنگ اقتصادي، فروپاشي جامعه و ناكارآمد جلوه دادن نظام در مقابله با 
بحران ها و مشكالت بوده است و به نظر من ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، 
نقش ستاد جنگ را ايفا كرده است. وي تصريح كرد: حضور مسئوالن ارشد 
اقتصادي كشور در جلسات ستاد هماهنگي اقتصادي هر هفته در دو نوبت، 
نشان اهتمام جدي دولت در حل مسائل اقتصادي و تالش ساختاري براي 
ايجاد هماهنگي در اقدامات اقتصادي دولت بوده است. روحاني با قدرداني از 
حضور منظم، با انگيزه و پشتكار همه اعضاي ستاد هماهنگي اقتصادي به 
ويژه دكتر جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري در جلسات برگزار شده، 
از نقش مهم وي در هماهنگي اجراي تصميمات اين ستاد در دولت و ستاد 

اقتصاد مقاومتي تشكر كرد.

خسارت ۳ هزار میلیارد توماني فرسايش 
بادي به منابع زيست انساني

فرسايش بادي به صورت مستقيم س�االنه ۳ هزار ميليارد تومان 
به منابع زيس�ت انس�اني در كش�ور خس�ارت وارد كرده اس�ت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس آمار ها ساالنه 15 ميليارد )حدود 
1/۷ ميليون درخت در هر روز( درخت در جهان قطع مي شود و فعاليت هاي 
مخرب و غيراصولي انسان ها در طبيعت باع��ث گرمايش جهاني، افزايش 
بيابان زايي، بارش باران هاي اسيدي، افزايش طوفان ها و در نتيجه نابودي 
حيات جانوران و انسان ها شده است. پيامد اين فعاليت هاي مخرب هدررفت 
۲4 ميليارد تن خاك حاصلخيز در زميني است كه در آن زندگي مي كنيم و 
هزينه آن بالغ بر40 ميليارد دالر برآورد شده است. وحيد جعفريان، مديركل 
دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در گفت و گو 
با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: براساس مطالعات نزديك به ۳0 ميليون 
هكتار از اراضي كش��ور تحت تأثير فرسايش بادي هستند كه از اين ميزان 

1۳ميليون هكتار آن كانون بحراني فرسايش بادي است. 
وي با بي��ان اينكه كانون هاي بحران��ي فرسايش بادي ب��ه منابع زيستي، 
راه آهن، فرودگاه ها، جاده ها، اراضي كش��اورزي و روستا ها آسيب مي زند، 
افزود: اين پديده به صورت مستقيم ساالنه ۳ هزار ميليارد تومان به منابع 
زيست انساني در كش��ور خسارت وارد كرده است. اين مقام مسئول ادامه 
داد: هجوم ماسه هاي روان باعث مهاجرت اجباري نيروهاي مولد به حاشيه 
شهرها مي شود كه اين حاشيه نشيني چالش ها و معضالت خود را به همراه 
دارد و به طور غيرمستقيم خسارت اقتصادي وارد مي كند. مديركل دفتر 
بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، مشاركت مردم در مقابله 
با فرسايش بادي را بسيار اثرگذار دانس��ت و افزود: برنامه هاي آبخيزداري 
و آبخوانداري، مديريت چراي دام و كش��اورزي حفاظتي به حفظ پوشش 
گياهي و حفاظت از خاك كمك مي كند. او ادامه داد: زراعت چوب، كاشت 
گياهان دارويي، كاشت درختان بوم��ي و اكوتوريسم در مناطق بياباني به 
عنوان فعاليت هاي اقتصادي باعث بهبود معيشت جوامع محلي می شود 
و براي كش��ور ارزآوري نيز خواهد داشت. جعفريان تصريح كرد: مقابله با 
فرسايش بادي نيازمند همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي است و در اين 

شرايط بايد از ظرفيت و همكاري هاي بين بخشي استفاده كرد. 
........................................................................................................................

فروش بلیت قطار متوقف شد
رصد و بررس�ي س�ايت هاي فروش بليت قطار نش�ان مي دهد كه 
با وجود مراجع�ه متقاضيان و مس�افران براي خري�د هيچ بليتي 
براي ف�روش در تاريخ ه�اي دهم م�رداد به بعد بارگذاري نش�ده 
 است و اطاعيه اي هم از سوي راه آهن و رجا مبني بر پيش فروش 
بليت تاكنون اعام نش�ده و در اين شرايط مس�افران براي تهيه 
بلي�ت در تاريخ ه�اي ده�م مرداد ب�ه بع�د باتكلي�ف مانده اند. 
به گزارش ايلنا،  در شرايطي كه ايرالين ها پ��س از اخذ تسهيالت اول 
كرونايي، مقدمات دريافت وام دوم را نيز تدارك ديده اند، همزمان قيمت 
بليت را به صورت غيرقانوني و برخالف دست��ور وزير راه براي كاهش 
قيمت ها باال  برده اند، به طوري كه در برخي از مسيرها 500 هزار تومان به 
قيمت بليت اضافه شده و هنوز يك ريال هم از تسهيالت كرونايي به اكثر 
شركت هاي حمل و نقل ريلي كشور پرداخت نشده  است. اين در حالي 
است كه طبق اظهارات رئيس انجمن صنفي بخش ريلي حتي در بخش 
قطارهاي حومه اي نيز فقط 1۲درصد بهاي تم��ام شده از مسافر اخذ 
مي شود و هنوز يارانه انباشت شده از سال هاي گذشته به راه آهن و رجا 
پرداخت نشده  است. در اين شرايط به نظر مي رسد به رغم آنكه وزارت 
راه و شهرسازي با مباني افزايش قيمت بليت قطار موافق است، اما عماًل 

ترتيبي اتخاذ كرده تا تاريخ اعمال آن به دولت بعد موكول شود. 
در اين راستا حتي گفته مي ش��ود كميته فرعي شوراي عالي ترابري با 
افزايش تا سقف ۶0 درصدي بهاي پايه بلي��ت قطار نيز موافقت كرده  
است. روز گذشته رجبي، مديرعامل رجا ضمن تأييد تلويحي افزايش 
بهاي بليت اعالم كرد كه وزير راه و شهرسازي دستور برگزاري نشست 
شوراي عالي ترابري جهت تصويب پيشنهاد كميته فرعي را داده است. 
گويا هفته گذشته شركت هاي ريلي در حضور وزير راه به اين نتيجه رسيده  
بودند كه در ازاي توافق بر سر افزايش حداقل 40 درصدي بهاي ميانگين 
پايه بليت براي 10 روز ابت��داي مرداد بليت قط��ار را عرضه كنند. رصد و 
بررسي سايت هاي فروش بليت قطار نيز نشان مي دهد كه با وجود مراجعه 
متقاضيان و مسافران براي خريد بليت، هيچ بليتي براي فروش در تاريخ هاي 
دهم مرداد به بعد بارگذاري نشده  است و اطالعيه اي هم از سوي راه آهن و 
رجا مبني بر پيش فروش بليت تاكنون اعالم نشده و در اين شرايط مسافران 
براي تهيه بليت در تاريخ هاي دهم مرداد به بعد بالتكليف مانده اند. در حالي 
كه پس از افزايش قيمت قابل توجه بليت هواپيما و همچنين با توجه به 
رعايت سختگيرانه پروتكل هاي بهداشتي در قطارها، تقاضا براي سفرهاي 

ريلي افزايش يافته است.

 كاهش 8 هزار و ۴۰۰ واحدي 
شاخص بورس تهران

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معام�ات 
دي�روز ب�ا عقب نش�يني 8 ه�زار و ۴01 واح�د هم�راه ش�د. 
به گزارش فارس، ب��ورس اوراق بهادار تهران دي��روز در ساعات اوليه 
معامالت گرچه روند رو به رشد به خ��ود گرفت، اما از ميانه راه ريزش 
شاخص شروع شده به گونه اي كه در پايان معامالت با كاهش 8 هزار 
و 401 واحد ب��ه رقم يك ميلي��ون و ۳14 ه��زار و ۹5۳ واحد رسيد. 
ارزش روز معامالت از 14 ه��زار و 8 ميليارد تومان گذشت. همچنين 
ارزش روز شركت هاي بورسي به بي��ش از 5/۳ ميليون ميليارد تومان 
و ارزش شركت هاي فرابورسي به بي��ش از يك ميليون ميليارد تومان 
و مجموع ارزش شركت ه��اي حاضر در بازار سرماي��ه به بيش از ۶/۳ 
ميليون ميليارد توم��ان رسيد كه براس��اس دالر ۲5 ه��زار توماني، 
ارزش شركت هاي بورسي و فرابورسي به بي��ش از ۲51 ميليارد دالر 

رسيده است. 
........................................................................................................................

قیمت دالر به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید
قيم�ت ه�ر دالر امريكا)اس�كناس( روز سه ش�نبه ۵ م�رداد در 
۴00 توم�ان رس�يد.  صرافي ه�اي بانك�ي ب�ه ۲۴ ه�زار و 
به گ��زارش مهر، قيمت ه��ر دالر امريكا )اسكن��اس( روز سه شنبه در 

صرافي هاي بانكي به ۲4 هزار و 400 تومان رسيد. 
همچنين صرافي هاي بانكي هر دالر را ۲۳ هزار و ۹1۷ تومان خريداري 
مي كنند. قيمت خريد هر يورو نيز در صرافي هاي بانكي ۲8 هزار و 11۶ 

تومان و قيمت فروش آن ۲8 هزار و ۶84 تومان است. 
........................................................................................................................
قیمت سكه به ۱۰ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان 

رسید
قيمت هر قطعه س�كه تم�ام به�ار آزادي طرح جديد دي�روز در 
ب�ازار آزاد ته�ران ب�ه 10 ميلي�ون و ۹۹0 ه�زار توم�ان رس�يد. 
به گزارش مهر، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز گذشته 
در بازار آزاد تهران به 10 ميليون و ۹۹0 هزار تومان رسيد. همچنين قيمت 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 10 ميليون و ۷00 هزار تومان، 
نيم سكه 5 ميليون و ۶00 هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و 580 هزار تومان 
و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۲00 هزار تومان است. قيمت هر اونس طال در 
بازارهاي جهاني نيز هزارو۷۹۷ دالر و ۶۹ سنت و هر گرم طالي 18 عيار در 

بازار تهران يك ميليون و ۷۷ هزار و ۶0۷ تومان است.

هم زم�ان ب�ا آخرين جلس�ه س�تاد هماهنگي 
اقتصادي دولت در روز سه ش�نبه كه به رياست 
حجت االس�ام والمس�لمين حس�ن روحان�ي 
رئيس جمهور برگزار ش�د، رئيس كل پيش�ين 
بانك مركزي نس�بت به وضعي�ت اقتصادي كه 
دولت حس�ن روحاني خالق آن بوده است، ابراز 
نگراني كرد و با اشاره به بودجه ريزي غلط دولت 
و تأمين مالي مبتني بر استقراض از بانك مركزي 
در مورد تشديد تورم و كمبود كاال هشدار داد. 
بودجه ريزي غلط در دولت روحاني چنان استهالك، 
استقراض و بدهي براي اقتصاد ايران ايجاد كرده است 
كه در بعد كالن استهالك و تأمين هزينه هاي جاري 
و فق��دان سرمايه گذاري عمراني گريب��ان اقتصاد را 
گرفته است و در بعد خرد تعادل دخل و خرج خانوار 
بيش از پيش آنها را در تنگنا ق��رار داده است، در اين 
ميان چاق شدن هزينه ها در بودجه سال جاري و در 
شرايطي كه خبري از رفع تحريم و درآمدهاي نفتي 
نيست، روند استقراض از بان��ك مركزي را به گزينه 

تورم آفرين تأمين بودجه تبديل كرده است. 
اگر تنها متوسط رشد اقتصادي را طي هشت سال 
گذشته شاخصي ب��راي سنجش عملك��رد دولت 
يازده��م و دوازدهم ق��رار دهيم، باي��د گفت رشد 
اقتصادي تقريباً هيچ بوده است، با اين مشخصه كه 
حتي به اندازه جبران استهالك سيستم اقتصادي 
نيز سرمايه گ��ذاري ثابت در بخ��ش ماشين آالت 
و ساختم��ان انج��ام نگرفته اس��ت و در بعد خلق 
نقدينگ��ي در اين سال ه��ا از مح��دوده 500 هزار 
ميليارد تومان به محدوده 4هزار هزار ميليارد تومان 
نزدي��ك شده ايم،  به همين جهت ت��ورم سنگيني 
در سال هاي سپري ش��ده از دولت حسن روحاني 
گريبانگير اقتص��اد شد، به شكلي ك��ه تعادل بين 

حقوق نيروي كار و بازنشستگان و مستمري بگيران 
و هزينه هاي مرتبط با يك زندگي معمولي چنان به 
هم خورده است كه امكان حضور بسياري از مردم در 
برخي از بازارها همانند مسكن، خودروهاي خارجي 
مدل روز و برخي از خودروهاي مدل داخلي نو نيز 

حتي با تأمين مالي بانكي نيز وجود ندارد. 
اگر قرار باشد يك اقتصاد را تنها همانند سال قبل 
از نظر بعد ميزان توليد حفظ كنيم، بايد هزينه هاي 
استهالك و جاري تقبل شود اما طي هش��ت سال 
گذشته چن��دان هزينه هاي استه��الك سيستم 
اقتص��ادي تأمين نش��ده است و هزينه هاي جاري 
كشور نيز به دليل تحريم، بي تفاوتي به اصالح نظام 
ماليات��ي و بودجه ريزي هاي غل��ط غير عملياتي از 
محل هايي چون سرمايه فروشي و ايجاد بدهي هاي 
ملي و آينده فروشي تأمين شده است، بدين ترتيب 
دولت سيزدهم با يك سيستم اقتصادي مستهلك و 
همچنين بدهكار روبه رو است، در بعد اقتصاد خرد 
نيز تورم شديد و فزاينده نرخ كاال و خدمات خانوار 
را با يك پديده كس��ري ممتد بودجه براي پوشش 

هزينه هاي ضروري زندگي روبه رو كرده است. 
همانطور كه مي دانيم دول��ت حسن روحاني همه 
تخم مرغ هاي��ش را در سب��د برج��ام و رفع تحريم 
و دستيابي ب��ه سرمايه و سرمايه گ��ذاري خارجي 
چيده بود، در چه��ار سال ابتداي��ي دولت به طول 
انجامي��دن مذاك��رات هست��ه اي و همچنين نياز 
ب��ه رأي گي��ري از مردم موج��ب شد ت��ا از طريق 
پرداخت سود بانكي باال نقدينگي پيوسته در قالب 
شبه پول در سپرده هاي بانكي مه��ار شود تا تورم 
عملكرد اقتصادي دولت را در رقابت هاي انتخاباتي 
دوازدهمين دوره رياست جمهوري زير سؤال نبرد، 
هر چند دولت توانست تورم را مهار كند و مجدداً از 

مردم نيز رأي اخذ كند، اما پرداخت سودهاي بانكي 
باال و همچنين تأمين مالي دولت از طريق بدهي و 
استقراض شرايطي را براي اقتصاد ايران پديد آورد 
كه مهار آن مشكل بود، از همين رو كلي طال و ارز و 

سكه در سال ۹۷ در بازار حراج شد. 
در اين ميان ب��ا روي كار آمدن ترام��پ در امريكا 
و احياي تحري��م دولت به ج��اي اينكه اصالحات 
اقتصادي را در كش��ور رقم بزند، بي تفاوت به ارائه 
وع��ده و ايج��اد استق��راض و بدهي ب��راي تأمين 
بودجه ادامه داد تا اينكه ام��روز اقتصاد با وضعيت 
نگران كننده اي روبه رو شده است، به طور نمونه طي 
ماه هاي اخير در قالب تنخواه بودجه از بانك مركزي 
پول پر قدرت تورم آفرين اخذ شده است كه مي تواند 

براي كشور ايجاد مشكل كند. 
عبدالناصر همتي، رئيس سابق بانك مركزي درباره 
وضعيت اقتصادي كشور و بي عملي دولت اظهارات 

مهمي را مطرح كرد. 
عبدالناصر همت��ي گفت: قصد نداشت��م تا پايان 
دولت دوازدهم نقدي ب��ر سياست هاي اقتصادي 
دولت مستق��ر داشته باشم. ول��ي نگراني از تأثير 
عميق برخي بي عملي ها كه احتماالً به  دليل نبود 
انگيزه كافي و وجود برخي ناهماهنگي ها در تيم 
اقتصادي فعل��ي حادث شده و تبع��ات ناگوار آن 
بر معيش��ت مردم و آينده اقتصاد كشور، ناگزيرم 
نكاتي را تذكر بدهم. اين نكات را البته پيش از اين 
به نوعي به صورت خصوصي به دولتمردان مستقر 
تذكر داده ام، اما به دليل مشاهده نكردن تغيير در 
رويه تصميمات اقتصادي، به صورت عمومي آنها را 
منتشر مي كنم، شايد مؤثر افتد و گرهي از زندگي 

مردم بگشايد:
1. روند انتش��ار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدايي 

سال 1400 بسيار نگران كنن��ده است و اگر سريعاً 
تغيير نكن��د، تبعات بزرگي خواه��د داشت. دليل 
اين رشد، عمدتاً استق��راض بي رويه دولت از بانك 
مركزي در قالب تنخواه هايي است كه چشم اندازي 
براي تسويه آنها وجود ندارد. در اواخر سال 1۳۹۹ 
نيز تأكيد كردم كه منابع بودجه 1400 غير واقعي 
است و كسري زيادي دارد و تأمين افزايش حدود 
صد درصدي هزينه هاي بودج��ه 1400 نسبت به 
سال قبل امكان پذير نيست، اما چرا مجلس و دولت 
در خصوص كنترل هزينه هاي بودجه اقدام نكردند، 

بحث جداگانه اي است. 
۲. مشخص بود كه در بخش هزينه ها رشد بي سابقه 
آن قابل تأمي��ن نيست و در سم��ت منابع بودجه 
نيز نمي شود بر ص��ادرات نفت خ��ام و ميعانات و 
درآمده��اي ارزي ناش��ي از آن حداق��ل در چهار 
ماه ابتدايي حت��ي با وجود گش��ايش در مذاكرات 

حساب كرد. 
۳. بر اقتصاددانان مسجل بود كه بايد فروش اوراق 
بدهي از سوي دولت به عنوان تنها راه تأمين مالي 
غير تورمي كس��ري بودجه در چهار م��اه ابتدايي 
جدي گرفته شده و بايد حداقل ماهانه بيش از 1۲ 
هزار ميليارد تومان اوراق در چهار ماه اول فروخته 
مي شد و البته اقدامات و واگذاري هاي ديگر هم در 
دستور كار قرار مي گرفت، اما متأسفانه همانند سال 
1۳۹۹ باز اين مهم در ماه هاي ابتدايي سال به دليل 

تعلل جدي گرفته نشد. 
4. نكته مهم ديگر افزايش بين ۶0 تا 100 درصدي 
قيمت بين المللي كاالهاي اساسي مختلف، خصوصاً 
نهاده هاي كشاورزي، به دليل تأثير ادامه دار شيوع 
جهاني ويروس كرون��ا و افزايش نياز ب��ه ارز براي 
تأمين منابع الزم براي خريد اين نهاده ها است. به 
عبارت ديگر 8 ميلي��ارد دالر منابع تعيين شده در 
بودجه 1400 براي تأمين كاالهاي اساسي و دارو 
كفاف ميزان ارزي را كه براي واردات ضروري است، 
نمي دهد و عالوه بر فساد ارز ترجيحي، سبب ايجاد 

كمبود كاال در كشور خواهد شد. 
5. واقعيت فوق بدي��ن معنا است ك��ه اگر هر چه 
زودتر موضوع تأمين ارز 4هزارو۲00 براي كاالهاي 
اساسي تعيين تكليف نشود تا اين بخش از كاالهاي 
بسيار ضروري كشور و مردم از طريق منابع صادرات 
غيرنفتي و با نرخ بازار ثانويه ارز تأمين گردد، بروز 

كمبود در كشور گريزناپذير است. 
۶. از ديگ��ر س��و وج��ود بالتكليف��ي و تعل��ل در 
تصميم گي��ري بي��ن دو دول��ت 1۲و1۳ چ��ه در 
چش��م انداز مذاكرات و چه در نحوه تأمين بودجه 
ريالي و ارزي مورد نياز كشور در حال دميدن بر تنور 
افزايش خلق نقدينگي است كه معيشت مردم را با 

چالش جدي مواجه خواهد كرد. 
۷. در پاي��ان ضم��ن درخواس��ت عاجزان��ه از 
سياستگذاران اقتصادي براي انجام اقدامات ضروري 
فوق براي عدم ايجاد مشكل در زندگي و معيشت 
مردم در ماه هاي آتي، تذكر مي دهم كه فارغ از اينكه 
دولت تغيير خواهد كرد، نبايد اجازه داد ريشه اتحاد 
دولت- ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن 
هستم كه با تغيير حكمراني اقتصادي، سياست ها و 
نيز جهت گيري درست، رشد سريع اقتصاد ايران در 

سال هاي آتي امكان پذير است.

  گزارش    یک

نشس�ت بررس�ي نح�وه ت�داوم مزاي�ده 
سراس�ري محدوده ه�اي معدن�ي مربوط به 
اجراي ط�رح آزادس�ازي ۶ ه�زار محدوده و 
مع�دن غيرفع�ال كش�ور ب�ا حض�ور وزي�ر 
صمت، معاون قضايي دادس�تان كل كش�ور 
و جمع�ي از معاون�ان و مدي�ران وزارت 
صنع�ت، مع�دن و تج�ارت برگ�زار ش�د. 
در اين نشست كه پس از انتشار برخي شايعات 
پيرامون برگ��زاري بزرگ ترين مزايده سراسري 
كشور تشكيل شد، معاون قضايي دادستان كل 
كش��ور بر عملكرد بدون شائبه وزارت صمت در 
اجراي طرح آزاد سازي ۶ هزار معدن غيرفعال و 

برگزاري مزايده هاي سراسري تأكيد كرد. 
وزير صمت ب��ا تأكيد بر اج��راي تمامي مراحل 
مزاي��ده سراس��ري محدوده ه��اي معدن��ي به 
صورت شف��اف و قانوني از تكمي��ل اجراي اين 
طرح بزرگ در آينده نزديك با افزايش تعامالت 
بين دستگاهي خبر داد. عليرضا رزم حسيني در 
»نش��ست بررسي نحوه تداوم مزايده سراسري 
محدوده هاي معدن��ي« اجراي اين ط��رح را در 
راستاي اجراي تكاليف قانون��ي وزارت صمت و 
همچنين تأكيدات مقامات عالي نظام عنوان كرد 
و افزود: خوشبختانه اجراي اي��ن طرح بزرگ به 
صورت كاماًل شفاف و قانوني در جريان است و با 
استقبال بسيار خوب افراد داراي صالحيت فني و 

مالي همراه شده است. 
وي ب��ا اشاره به برخ��ي ابهامات ايج��اد شده در 
خصوص اجراي اين طرح بزرگ گفت: از روز اول 
اجراي مزايده سراسري ۶ هزار محدوده معدني، 
حجم عظيمي از سنگ اندازي ها، كم لطفي ها و 
مانع تراشي ها در مسي��ر اجراي آن را پيش بيني 
مي كرديم و با علم به گستردگي هجمه سازي ها 
عليه اين طرح عدالت گستر نسبت به اجراي آن 

اقدام كرديم. وزير صمت ادامه داد: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هم��واره از حض��ور و همراهي 
تمامی نهادهاي نظارتي در مسير اجراي طرح ها 
و فرايندهاي اقتصادي اي��ن وزارتخانه استقبال 
كرده است و در خصوص اجراي طرح فعال سازي 
معادن ني��ز براساس نظ��رات اعالمي مسئوالن 
دستگاه قضايي هيچ گون��ه شائبه اي متوجه اين 

وزارتخانه نبوده و نيست. 
رزم حسين��ي از وجود برخ��ي غرض ورزي هاي 
سياسي و جريان سازي ه��اي رسانه اي عليه اين 
طرح خبر داد و خاطرنشان كرد: متأسفانه برخي 
صحنه آرايي ه��اي مخرب رسان��ه اي آگاهانه يا  
ناآگاهانه، كاهش اعتماد م��ردم نسبت به نظام 
را در پي دارد. وي در پايان ب��ا تقدير از تعامالت 
و همراهي هاي دستگاه قضاي��ي در مسير رشد 
توليد كش��ور، تكمي��ل هرچه سريع ت��ر فرايند 

اجراي��ي ط��رح آزادس��ازي ۶ هزار مح��دوده و 
معدن غيرفعال كش��ور را با افزاي��ش تعامالت 

بين دستگاهي خواستار شد. 
   اقدام�ات وزارت صم�ت در برگ�زاري 

مزايده ها قانوني بود
معاون قضاي��ي دادستان كل كش��ور نيز در اين 
نش��ست ضمن تقدير از عملك��رد وزارت صمت 
در اجراي منويات رهبر معظ��م انقالب و تحقق 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر اقدامات بدون 
شائبه اين وزارتخانه در جريان اجراي اين طرح 
تأكيد كرد. سعيد عمراني اقدامات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در راستاي عمل به تكاليف قانوني 
در اجراي ماده 10 قانون معادن و همچنين بند 
»ط« تبص��ره 18 قانون بودجه س��ال 1400را 
بدون شائبه عنوان كرد و افزود: در تمامي دوران 
مسئوليت ت��الش كرديم بيش��ترين همراهي و 

همكاري را در راستاي ارتقاي شاخص هاي توليد 
كش��ور با مديران وزارتخانه برقرار كنيم و موانع 

فعاليت و تالش آنان را مرتفع سازيم. 
رئيس دبيرخانه ستاد مركزي پيگيري و اجراي 
سياست ه��اي كلي اقتص��اد مقاومت��ي در قوه 
قضائيه با اشاره به سالمت، پاكدستي و عملكرد 
مطلوب وزير صمت در طول دوران تصدي اين 
مسئوليت خاطرنشان كرد: ضمن تأكيد بر عدم 
ابطال يا لغو مزايده هاي مربوط به اجراي مزايده 
سراسري ۶هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور 
به زودي شاهد ت��داوم روند اج��راي مزايده ها 
پ��س از انجام برخ��ي هماهنگي ه��ا و تعامالت 
بين دستگاهي در حوزه ه��اي اجرايي و نظارتي 

خواهيم بود. 
وي نظ��رات و ديدگاه هاي عنوان ش��ده در اين 
نشست را از سر دلسوزي و دغدغه مندي نسبت 
به مصالح عمومي كشور دانست و افزود: متأسفانه 
ردپاي برخي فضاهاي سياس��ي و افراد در سايه 
حوزه هاي اقتصادي در ايجاد چالش هايي نظير 
آنچه در پيرامون اجراي طرح فعال سازي معادن 

ديديم، وجود دارد. 
عمراني در پايان با اشاره به تقطيع صحبت هايش 
در خصوص اجراي اين طرح تصريح كرد: در نامه 
اخير خود به وزي��ر صمت تمامي ت��الش خود را 
به ك��ار گرفتيم تا مانع ايجاد خدش��ه در عملكرد 
وزارت صمت در جريان اج��راي مزايده سراسري 
محدوده هاي معدني در افكار عمومي شويم. گفتني 
است، پي��ش از اين هم معاون قضاي��ي دادستان 
كل كش��ور طي نامه اي خطاب ب��ه وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت بر عملكرد ب��دون شائبه و انجام 
تكاليف قانوني وزارتخان��ه در مسير اجراي طرح 
آزادسازي معادن غيرفعال و برگزاري مزايده هاي 

محدوده هاي معدني تأكيد كرده بود.

معاون دادستان كل كشور در نشست بررسي نحوه تداوم مزايده سراسري محدوده هاي معدني: 

 عملكرد بدون شائبه وزارت صمت 
در اجراي مزايده 6 هزار محدوده معدني

  گزارش 2


