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عض�و هيئ�ت نماين�دگان ات�اق بازرگان�ي ته�ران معتق�د 
اس�ت كاه�ش ن�رخ ارز چن�د پيش زمين�ه مه�م ني�از دارد و 
نمي توان انتظار داش�ت ك�ه قيمت دالر با دس�تور پايي�ن بيايد. 
عباس آرگون در گفت وگو با ايسنا  اظهار كرد: بر خالف برخي تصورات، 
وقت��ي از ارز صحبت مي كني��م، از يك بازار و عرص��ه اقتصادي حرف 
مي زنيم كه قطعاً مختصات خاص خود را دارد و مانند هر بازار ديگري از 

شرايط اقتصادي و تغييرات اين حوزه تأثير مي پذيرد. 
وي با اش��اره به نرخ باالي تورم در اقتصاد ايران بيان كرد: همانطور كه 
نرخ تورم باعث افزايش قيمت در بسياري از بازارها مي شود و از مسكن 
و خودرو تا مرغ و تخم مرغ از آن تأثير مي پذيرند، بازار ارز نيز اين گونه 
اس��ت. يعني در ش��رايطي كه اقتصاد ايران تورمي ۴۰ درصدي دارد، 

نمي توان انتظار داشت كه قيمت ارز ثابت بماند يا كاهش يابد. 
عضو اتاق بازرگاني تهران با تأكيد بر اين موضوع كه كاهش نرخ ارز با شيوه 
دستوري راه به جايي نمي برد، توضيح داد: ما حد فاصل سال هاي ۱۳۹۲ 
تا ۱۳۹۶ شاهد سركوب نرخ ارز بوديم. يعني با وجود آنكه اقتصاد ايران با 
تورم مواجه بود و قيمت ها افزايش مي يافتند، نرخ ارز ثابت بود؛ از اين رو 
وقتي اين سركوب متوقف شد با يك شوك ارزي و افزايش جدي قيمت ها 
مواجه ش��ديم، از اين رو، پايين آوردن دستوري قيمت، تنها به تأخير در 

افزايش نرخ و سپس يك شوك جديد منجر خواهد شد. 
آرگون با بي��ان اينكه ب��ازار ارز نيز تابع عرضه و تقاضاس��ت، گفت: در 
سال هاي گذش��ته با تحريم هاي امريكا مواجه بوديم و همين موضوع 
دسترس��ي ما به درآمده��اي ارزي را تحت تأثير قرار داده اس��ت. يك 
سوي اين ماجرا دولت است كه عماًل امكان دسترسي به بخش مهمي 
از درآمدهاي ارزي خود را از دس��ت داده و يك سوي ديگر نيز بخش 
خصوصي است كه هرچند بخش مهمي از ارز حاصل از صادرات خود 
را به كشور بازگردانده، اما از يك سو با توجه به تحريم ها مجبور هزينه 
بيشتري براي توليد و صادرات شده و از س��وي ديگر بازگشت ارز را با 

دشواري هايي فراوان نهايي كرده است. 
وي ادامه داد: اگر بخواهيم ن��رخ ارز پايين بيايد، از س��ويي بايد براي 
تحريم ها و محدوديت ها چاره اي پيدا كنيم تا با افزايش عرضه، قيمت 
كاهش پيدا كند و از سوي ديگر با برطرف كردن مشكالت زيرساختي 
اقتصاد ايران مانند تورم، افزايش قيمت ارز را نيز مانند ديگر بازارها كند 
كنيم. در غير اين صورت و با دستور و اجبار قطعاً راه به جايي نخواهيم 
برد. به گفته آرگون، آنچه در بازار ارز بيشترين اهميت را دارد، ثبات در 
نرخ و پيش بيني پذيري آينده اس��ت، يعني سياست ها بايد به سمتي 
برود كه از سويي ش��وك قيمتي محدود ش��ود و از طرف ديگر، براي 

سرمايه گذار امكان پيش بيني از آينده و تحليل شرايط ايجاد شود. 

پرداختوام۳۵۰ميليونتومانيمسكن
وزي�ر راه و شهرس�ازي از پرداخ�ت وام ۳۵۰  ميليون تومان�ي در 
قان�ون جه�ش تولي�د مس�كن خب�ر داد و گفت:اس�تانداران 
در شناس�ايي اراض�ي دولت�ي ب�ا وزارت راه همراه�ي كنن�د. 
به گزارش تسنيم، رستم قاس��مي با اعالم اين كه تعهد ما اين است كه 
۴ ميليون مسكن طي چهار سال در كشور احداث شود كه براي اين كار 
برنامه ريزي ها انجام و زمين هايي نيز پيش بيني شده است، اظهار كرد: 
استانداران به عنوان مسئول شوراي مسكن استان در شناسايي و معرفي 
اراضي دولتي وزارت راه را همراهي كنند. زمين هاي درون شهرها كه 

متعلق به دولت است بايد شناسايي و به اداره كل استان اعالم شود. 
وي با بيان اينكه اين اراضي با تغيير كاربري در اختيار دهك هاي يك تا 
پنج  جمعيتي براي اجراي طرح جهش توليد مسكن قرار خواهد گرفت، 
افزود: هفته آينده سامانه ثبت نام متقاضيان ۴ ميليون واحد مسكوني 

قانون جهش توليد مسكن آماده خواهد شد. 
وي ادامه داد: باتوجه به تجربيات مسكن مهر و مسكن ملي، در اجراي 
قانون جهش توليد مسكن، واحدهاي مسكوني در مناطقي كه متقاضي 
وجود دارد، احداث خواهد شد و بنابراين جهش توليد مسكن بر اساس 
متقاضي محوري طراحي شده است. وزير راه شهرسازي گفت: اراضي 
مناس��ب، ارائه تس��هيالت ۳۰۰ تا ۳5۰ ميليون توماني و ارائه خدمات 
رايگان و مناسب براي اجراي قانون جهش توليد در اختيار متقاضيان 
قرار خواهد گرفت. در شهرهاي كوچك، بنياد مسكن آماده سازي زمين 
را انجام مي دهد و به مردم براي احداث مسكن تخصيص مي دهد. راه 
ديگر احداث مس��كن در قانون جهش توليد با هم��كاري تعاوني ها و 

انبوه سازان است كه در اين رابطه اقدام خواهد شد. 

رشد۳درصديارزشسهامعدالت
دوم  هفت�ه  در  عدال�ت  س�هام  بورس�ي  س�بد  ارزش 
كاه�ش  ت�ا  ك�رد  رش�د  ۳ درص�د  مي�زان  ب�ه  مهرم�اه 
ش�ود.  جب�ران  ش�ركت  اي�ن  ارزش  پيش�ين  هفته ه�اي 
به گزارش ف��ارس، س��هام عدالت در ماه هاي گذش��ته توانس��ته بود 
بخش هايي از كاهش ارزشي راكه در سال ۹۹ به واسطه سياست هاي 
دولت دوازدهم ايجاد ش��ده بود جبران كند، اما در هفته هاي گذشته و 
با ريزش ش��اخص كل به كانال يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحدي، ارزش 
آن تا حدودي دچار كاهش شد. اما در اين هفته كه شاخص كل بورس 
با رش��د۳/۶درصدي مواجه شده است، ارزش سبد س��هام عدالت كه 
متشكل از ۳۶ شركت بورسي و ۱۳ شركت غير بورسي است، در بخش 
شركت هاي حاضر در بورس با رشد ۳ درصدي مواجه شد. اين مسئله 
نيز به دليل رشد شاخص كل بوده كه به واسطه رشد قيمت نمادهاي 
شاخص ساز رخ داده است. در سبد سهام عدالت شركت هايي كه اكثر 

آنها معروف به نمادهاي شاخص ساز هستند، قرار دارند. 
به دليل دربرگي��ري كه موضوع س��هام عدالت دارد، اخب��اري كه در 
اين حوزه منتش��ر مي ش��ود، مي تواند براي اين افراد قابل توجه باشد. 
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس كس��اني را كه قرار است سهام 
عدالت دريافت كنند را جزو دهك هاي پايين مي  داند و توضيح مي دهد: 
»افرادي كه س��هام عدالت دريافت نكرده ان��د و اصطالحاً جاماندگان 
خطاب مي    شوند، كساني    هستند كه واقعاً مستحق دريافت اين سهام 
هستند، چون برخي از آنها تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره(    يا 
بهزيستي هستند يا اقشار و كارمنداني كه چون شغل خاصي نداشتند، 
جزو دسته اي كه سهام عدالت دريافت كردند، حساب نشدند. بايد به اين 

افراد كمك شود و به آنان هم سهام عدالت تعلق گيرد.«
رئيس فراكس��يون س��هام عدالت مجلس نيز با تأكيد بر اينكه تكليف 
جاماندگان س��هام عدالت بايد زودتر مشخص شود، معتقد است: وزير 
اقتصاد باي��د امكان حضور يكي از اعضاي فراكس��يون س��هام عدالت 
در جلسات ش��وراي عالي بورس را فراهم كند. از تيم اقتصادي دولت 
سيزدهم درخواست كرد كه تكليف جاماندگان سهام عدالت را زودتر 

مشخص كند. 
در اين هفته ارزش س��هام عدال��ت ۴۰۹، ۴۹۲، 5۳۲ ه��زار توماني و 
يك ميليون توماني به ترتيب به ميزان ۴۶7، 5۶۲، ۶۰8 هزار تومان و 

يك ميليون و ۱۴۳ هزار تومان رشد داشت يافته است. 
در همين وضعيت ارزش س��هام عدالت در برگه هاي مختلف به ۱۰۴، 
۱۲۶، ۱۳۶ و ۲5۶ ميليون ريال رس��يده اس��ت. در صورتي كه همين 
برگه ها در مردادماه سال گذش��ته به قيمت ۱55، ۱87، ۲۰۲ و ۳8۰ 
ميليون ريال مي ارزيدند. س��هام عدالت در ماه هاي گذش��ته با رش��د 
۱5 درصدي توانسته بخشی از زيان ۴5 درصدي راكه در سال گذشته 

متحمل شده بود، جبران كند.

فردا روز سرنوشت سازي در مجلس شوراي 
اسالمي اس�ت؛روزي كه اگر نمايندگان به 
يك طرح مه�م رأي بدهند، براي هميش�ه 
مي ت�وان ب�ا امضاه�اي طالي�ي و فض�اي 
انحصاري در كسب و كارها خداحافظي كرد. 
به گ��زارش »ج��وان«، يك��ي از اصلي ترين 
موانع ايجاد كس��ب و كاره��اي جديد وجود 
فضاي انحصاري و قوانين و دستورالعمل هاي 
پيچيده اي است كه تا توانس��ته براي مردم 
مشكل ايجاد كرده است. روند مجوزدهي به 
فعاليت اقتصادي به حدي پيچيده و سخت 
است كه بس��ياري از افراد ترجيح مي دهند 
قي��د آن را زده و پ��ول خ��ود را در بازارهاي 
غيرمولدي همچون س��كه و ارز و حتي رمز 

ارزها وارد كنند. 
بارها در گزارش هاي رسمي و رسانه اي با اين 
گزاره مواج��ه بوده ايم كه با س��رمايه كوچك 
حتي در حد ۱۰ ميليون تومان مي  توان كسب 
و كار مطمئن��ي به راه انداخت و س��ود خوبي 
هم كسب كرد، اما روند اخذ مجوزها به حدي 
چالش ساز شده كه همه اين طرح ها روي كاغذ 
باقي مانده است. مسئوالن در همه دولت ها هم 
بارها گفته اند در اين حوزه ش��رايط را تسهيل 
مي كنند، اما اتحاديه ها و اصناف، در هماهنگي 
با بخشي از مديران اجرايي كشور، همه چيز را 
در يد اختيار خود نگه داشته و اجازه نمي دهند 
كسي به جز حلقه »خودي« وارد فضاي كسب 

و كارها شود. 
به اين بخش از صحبت هاي محس��ن دهنوي، 
عض��و هيئت رئيس��ه مجل��س دق��ت كنيد: 
»متأس��فانه رتب��ه جهاني ايران در ش��اخص 
س��هولت كس��ب و كار ۱۲۰ از ۱۹۰ كش��ور 
دنيا اس��ت كه اين افتضاح جايگاه به مقررات 

دس��ت و پاگير در كش��ور بازمي گ��ردد. براي 
تأسيس يك مزرعه پرورش ماهي  ۱۳۰ مدرك 
با دو س��ال زمان نياز اس��ت ضمن اينكه براي 
ايج��اد يك گاوداري ۱۱8 م��درك و تأييديه و 
يك س��ال و نيم وقت مي خواهد. دريافت مجوز 
درماني 7۰ ميليارد توم��ان قيمت دارد كه اين 
مجوز را فقط اف��راد پول��دار مي توانند بگيرند 
كه رابطه داشته باش��ند، اين در حالي است كه 
در اط��راف تهران كمبود فضاي بيمارس��تاني 

وجود دارد.«
اين اظهارات به خوبي نش��ان مي دهد در اين 
حوزه چه چالش هاي بسياري وجود دارد و هر 
عقل سليمي ترجيح مي دهد به جاي ورود به 
فعاليت هاي مولد اقتصادي، ميان بر زده و راهي 
حوزه هاي كم دردسرتر ش��ود. اين اشكاالت 
به خوبي نش��ان مي دهد مش��كل امروز كشور 
چيس��ت و بايد براي برطرف كردن آن فكري 

اساسي كرد. 
    ورود مجلس به مجوزها

مهم ترين راهكار براي برط��رف كردن بخش 
مهمي از اين مشكالت، تغيير قوانين متناقض 
با تسهيل شرايط كسب و كار است، مسئوالن 
اجرايي كشور همواره با تسمك به اين قوانين، 
از باز كردن فضاي كار طف��ره مي رفتند كه با 
ورود مجلس به اين موض��وع، روزهاي مهمي 

در راه است. 
۲۴ شهريور ماه سال جاري بود كه نمايندگان 
مردم در مجلس شوراي اسالمي، كليات طرح 
»تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار« 
را در صحن علني تصوي��ب كردند كه به اذعان 
بسياري از نمايندگان، هدف اين طرح شكستن 
انحصار در اعط��اي مجوزها و ح��ذف هرگونه 
رانت و امضاي طاليي در مس��ير شروع كسب 

و كارها است. 
طرح »تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب 
و كار« با هدف حذف اين انحصار و شكس��تن 
حلقه بسته اعطاي مجوزها در كميسيون ويژه 
جهش توليد مجلس ب��ا تالش و پيگيري هاي 
س��يد احس��ان خاندوزي )نايب رئيس وقت 
كميس��يون اقتص��ادي مجل��س و وزير فعلي 
اقتص��اد(، ش��مس الدين حس��يني )عض��و 
كميس��يون اقتصادي مجلس و وزير اس��بق 
اقتصاد( و محس��ن زنگنه )عضو كميس��يون 
برنامه و بودج��ه مجلس( طراح��ي و تدوين 
ش��د و پيش بيني مي ش��ود با توجه به اينكه 
وزارت اقتصاد با سكانداري احسان خاندوزي 
مجري اين طرح خواهد بود، در مس��ير اجرا با 
هيچ گونه كوتاهي و مسامحه اي از سوي دولت 

مواجه نشود. 
يكي از اهداف اين طرح شايد از جمله مشكالتي 
باش��د كه هم��واره دردسرس��از بوده اس��ت: 
» محدوديت هاي��ي مانند فاصل��ه جغرافيايي 
كسب وكارها از هم، حد نصاب هاي جمعيتي، 
اش��باع بازار و تعيي��ن ظرفيت ب��راي تمامي 
مشاغل حذف خواهد شد«. اين در حالي است 
كه كسب وكارهاي مختلفي از اين طريق براي 
خود ايجاد حاشيه امن كرده و امكان ورود افراد 
جديد به حوزه كاري خود را سلب مي كردند تا 
مردم مجبور به رجوع به وي باش��ند؛ مواردي 

مانند داروخانه ها و دفاتر اسناد رسمي !
    اژدهاي هفت سر انحصار

در اين ب��اره باي��د گف��ت، در رتب��ه بندي 
موان��ع كس��ب و كار يا س��هولت كس��ب و 
كار از ۱۰ ش��اخص موجود يك��ي از بدترين 
ش��اخص هاي ارزيابي اقتصاد اي��ران مربوط 
به ش��روع كس��ب و كار اس��ت، به طوري كه 

كش��ورمان در دش��واري ش��روع فعالي��ت 
اقتصادي، داراي رتبه ۱78 در دنياست. 

سيد احس��ان خاندوزي، وزير اقتصاد معتقد 
اس��ت: نخس��تين مبدأ عدم رونق اقتصادي، 
مربوط به تحريم هاي خارجي ظالمانه اس��ت 
و مبدأ دوم تحريم هاي ظالمانه داخلي اس��ت 
ك��ه دس��تگاه هاي اجرايي چ��وب الي چرخ 
توليدكنن��دگان گذاش��تند. يك��ي از همين 
تحريم ها، ديوان ساالري فرسوده و آزاردهنده 
و ميوه نامبارك مجوزهايي است كه مالحظه 
مي كنيم؛ اژدهايي هفت س��ر كه بس��ياري از 
انحصارها و رانت ها را به وج��ود آورده و اجازه 

نمي دهد كسي وارد اين حوزه شود. 
بر اس��اس اين گ��زارش، تاكنون س��ه ماده از 
شش ماده طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب 
و كار به ص��ورت كامل بررس��ي و به تصويب 
رس��يده  و مفاد آن هم به گونه اي تنظيم شده 
كه وعده مجلس در خصوص باز شدن زنجير 
از پاي بسياري از توليدكنندگان در آن رعايت 
شده است. بر اس��اس مفاد تصويب شده طرح 
تس��هيل مجوزها، همه مجوزهاي موجود در 
كشور به دو دس��ته ثبت محور و تأييد محور 
تقس��يم مي ش��وند و افرادي كه مي خواهند 
مش��اغلي را آغاز كنند كه به مجوز ثبت محور 
نياز دارد كافي است صرفاً آغاز فعاليت كسب و 
كار خود را به اطالع دولت برسانند و كار خود 

را آغاز كنند. 
در اين مي��ان مواد ۴ تا ۶ طرح تس��هيل صدور 
مجوزهاي كسب و كار به بازار خدمات حقوقي و 
شكستن انحصار ورود به اين بازار مربوط مي شود 
كه هنوز جزئيات آن به تصويب مجلس نرسيده 
است. در اين قسمت از طرح پيشنهاد شده است 
تا ظرفيت گذاري عددي به عنوان يك شاخص 
غير علمي ح��ذف و صالحيت س��نجي علمي 
جايگزين آن ش��ود، به گونه اي ك��ه ذي نفعان 

نتوانند بر آن تأثير منفي بگذارند. 
به عنوان مثال اگر طرح تسهيل صدور مجوزها 
بدون تغيير در متن فعلي به تصويب برس��د، 
ديگر افراد به بهانه اش��باع بازار از آزمون هايي 
مانند آزم��ون وكالت كنار گذاش��ته نخواهند 
شد بلكه اگر بتوانند 7۰ درصد نمره يك درصد 
برتر آزمون را كسب كنند، موفق به اخذ پروانه 
وكالت مي ش��وند؛ موضوعي ك��ه تحقق آن با 
تصميم نمايندگان مجلس در روز يك ش��نبه 

بستگي دارد. 
خبرگزاري فارس هم نوشته است: آن طوري 
كه به نظر مي رس��د بقيه مفاد طرح تس��هيل 
صدور مجوزها در جلس��ه علني روز يك شنبه 
مجلس به تصويب مي رس��د اما آن چيزي كه 
مهم است، مفاد طرح و س��ازوكاري است كه 
به عنوان معيار قبولي در آزمون هايي همچون 
وكالت، مشروعيت قانوني مي گيرد. در نتيجه 
اين امر انتظار م��ي رود كه نمايندگان مجلس 
با منطق از حد نصاب ش��ناور در طرح تسهيل 
صدور مجوزها دفاع كنن��د؛ موضوعي كه اگر 
صورت بگي��رد هم وعده ه��اي رئيس مجلس 
براي رفع مجوزهاي رانتي محقق مي شود و هم 
گام آخر رفع انحصار از مجوزهاي بازار خدمات 

حقوقي محكم برداشته خواهد شد.

در شرايطي پرداخت يارانه هاي پنهان ارقام 
سنگين تري را در گذر زمان به خود اختصاص 
داده و از  ه�زار و ۵۰۰ ه�زار ميلي�ارد تومان 
عبور كرده اس�ت كه هنوز برنامه جدي براي 
اصالح اين روند در دس�تور كار ق�رار ندارد. 
به گزارش ايسنا، يكي از پرچالش ترين بخش هاي 
بودجه كه در اصالح ساختاري مورد تأكيد است 
به يارانه هاي پنهان و آشكار با هزينه هاي سنگين 

تحميل شده به دولت برمي گردد. 
گزارش��ي كه س��ازمان برنامه و بودجه در مورد 
يارانه هاي پنهان در س��ال ۱۳۹7 از آن رونمايي 
كرد، نش��ان داد كه س��االنه ح��دود ۹۰۰ هزار 
ميلي��ارد توم��ان ياران��ه در بخ��ش بودجه اي، 
فرابودجه اي و يارانه پنهان وجود داش��ته كه از 
اين رقم حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان به حوزه 
انرژي، نفت و مشتقات آن اختصاص داشت كه 
۲۱5 هزار ميليارد تومان آن متعلق به بنزين بود. 
همچنين ۳۰۰ هزار ميليارد به يارانه بودجه اي و 

فرابودجه اي تعلق داشت. 
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه آخرين آم��اري كه 
ميركاظمي، رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت 
س��يزدهم در رابطه با وضعيت يارانه هاي پنهان 
اعالم كرد، نشان داد ساالنه ۶۳ ميليارد دالر يارانه  

در اين بخش پرداخت مي شود. 
 بر اين اس��اس، اگر حجم پرداخت يارانه پنهان 
با متوس��ط نرخ ۲5 هزار توماني دالر در س��ال 
جاري محاسبه شود، به بيش از  هزار و5۰۰ هزار 
ميليارد تومان يارانه پنهان در سال مي رسد. در 
كنار يارانه هاي س��وخت، از جمله يارانه پنهان 
س��نگين پرداختي دولت در س��ال را مي توان 
پرداخت ارز ۴ ه��زار و۲۰۰ نام برد كه س��االنه 
حداقل 8 ميلي��ارد دالر ب��راي ورود هفت قلم 
كاال به همراه بخشي از دارو و تجهيزات پزشكي 

اختصاص پيدا مي كن��د كه با توج��ه به فاصله 
قابل توجه با نرخ ب��ازار، يارانه و به عبارتي رانت 
سنگيني به همراه داش��ته و با وجود بحث هاي 
بسيار تاكنون ساماندهي نش��ده است، هرچند 
اين روزها در آس��تانه اليحه بودج��ه ۱۴۰۱ بار 
ديگر تأكيد بر حذف ارز ۴ ه��زار و۲۰۰ تومانی 

مطرح است. 
   يارانه هاي بي هدف نقدي 

در سوي ديگر، پرداخت يارانه نقدي وجود دارد 
كه از سال ۱۳8۹، يارانه ۴5 هزار و 5۰۰ توماني 
در دس��تور كار بوده و س��االنه ح��دود ۴۲ هزار 
ميليارد تومان بابت آن پرداخت ش��ده است كه 
مجموع آن طي اين سال ها به حدود 5۰۰ هزار 

ميليارد تومان مي رسد. 
با اينكه هزينه ها و تبعات پرداخت عمومي يارانه 
نقدي كاماًل براي دولت مشهود و بارها در بودجه 

مكلف به غربالگري يارانه بگيران شده بود، ولي نه 
تنها اين اقدام صورت نگرفت، بلكه دولت در سال 
۱۳۹8 به دنبال افزايش قيمت بنزين يارانه نقدي 
ديگري تحت عنوان يارانه معيشتي اضافه كرد كه 
ساالنه حداقل ۳۰ هزار ميليارد تومان هم بابت 
آن مي پردازد كه مجموع يارانه نقدي پرداختي 
در هر ماه را به 7۰ هزار ميليارد تومان مي رساند و 

تاكنون اين روند اصالح نشده است. 
   ابهام درباره برنامه

گرچه دولت جديد رسماً برنامه ای براي اصالح 
نظام يارانه اي اع��الم نكرده، ول��ي در اظهارات 
مس��ئوالن مربوطه و نقدهايي ك��ه به وضعيت 
موجود يارانه ها مطرح مي كنند، به نظر مي رسد 
تمايلي هم به ادام��ه روش فعلي ندارند و ممكن 
است در بودجه سال آينده تغييراتي در اين رابطه 

ايجاد شود. 

اين در حالي اس��ت كه اخيراً مركز پژوهش هاي 
مجلس در بررسي ای كه در مورد اصالح ساختار 
بودجه داش��ته در كنار بخش ه��اي مختلف به 
جريان يارانه ها و سياست هاي حمايتي پرداخته 
و چن��د پيش��نهاد را به عن��وان راه��كار اصالح 

سياست هاي حمايتي اعالم كرده است. 
موضوع اول به اصالح يارانه پرداختي به خانوارها 
برمي گردد كه تصويب قانون جديد براي اصالح 
الگوي قيمت گذاري و ايج��اد بازار براي بنزين و 
حامل هاي انرژي مورد تأكيد اس��ت، به طوري 
كه قان��ون هدفمند ك��ردن يارانه ه��ا، اصالح و 

قانونگذاري جديدی انجام شود. 
بر اين اساس پيش��نهاد ش��ده كه اجازه مبادله 
س��هميه بنزين خانوار در بازار بنزين برحس��ب 
منفعت از آن با هدف بازاري كردن يارانه پنهان 
اين بخش انجام ش��ود و از س��وي ديگر الگوي 
ش��كل گيري قيمت حامل هاي انرژي از طريق 
ايجاد ب��ازار انرژي در كنار در نظر گرفتن س��بد 

حمايتي مناسب اصالح شود. 
در رابطه با اصالح سياست هاي حمايتي، موضوع 
ديگر اص��الح يارانه پرداختي ب��ه بخش صنعت 
است كه اعالم ش��ده بايد قانون جديد به منظور 
اص��الح الگوي قيمت گ��ذاري و ب��ازار انرژي به 

تصويب برسد. 
 اين برنامه در دو بخش كوتاه مدت و ميان مدت 
مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت، به طوري كه در 
كوتاه مدت، اص��الح قيمت س��وخت و خوراك 
برخي صنايع انرژي بر و با حاشيه سود باال، ناشي 
از يارانه ان��رژي صورت بگي��رد و در ميان مدت 
الگوي ش��كل گيري قيمت حامل هاي انرژي از 
طريق ايجاد بازار ان��رژي در كنار در نظر گرفتن 
س��بد حمايتي مناس��ب و حذف تدريجي سبد 

حمايتي اصالح شود.

كار سخت دولت سيزدهم براي سامان دادن به منابع كشور

پرداخت ۱۵۰۰ هزار ميليارد يارانه پنهان

پردیسيهاهمچنانمنتظرکلنگ!
در حال�ي ق�رار ب�ود ۲۰ اس�فند ماه س�ال گذش�ته عملي�ات 
اجراي�ي مت�روی پردي�س آغ�از ش�ود ك�ه ب�ا گذش�ت حدود 
هف�ت م�اه اي�ن پ�روژه مل�ي هن�وز كلنگ زني نش�ده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، اوايل اسفندماه سال گذشته مديرعامل شركت عمران 
پرديس از كلنگ زني متروی اين شهر در ۲۰ اسفند امسال خبر داده و گفته 
بود: به جز 7۰۰ متر، تمام خط ۲5كيلومتر مت��روی پرديس از زيرزمين 
عبور مي كند. مهدي هدايت با يادآوري اينكه ساخت متروی پرديس يكي 
از آرزوهاي ديرينه مردم اين شهر اس��ت، اظهار كرد: متروی پرديس ۲۰ 
اسفند امسال كلنگ زني خواهد شد و اكنون كار تجهيز كارگاه اين پروژه در 
حال انجام است. طول متروی پرديس حدود ۲5كيلومتر است كه با ساخت 
آن طي چهار سال، زمان سفر از تهران به پرديس و بالعكس به ۱7دقيقه 
كاهش مي يابد. در زمان وعده داده شده عمليات اجرايي متروی پرديس 
به واسطه نداشتن مجوزهاي الزم از سوي سازمان محيط زيست آغاز نشد. 
حدود چهار ماه بعد، يعني ۲۲ تيرماه امس��ال سرانجام عيسي كالنتري، 
رئيس سابق سازمان حفاظت محيط زيست در نامه اي به وزير سابق راه و 

شهرسازي با اجراي طرح قطار برقي تهران- پرديس موافقت كرد. 
اما اين مجوز نيز نتوانست طلسم آغاز ساخت متروی پرديس را بشكند. 
اواسط ماه گذشته مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران طي 
نامه اي به شركت عمران پرديس براي صدور مجوز اجراي متروي اين 
شهر درخواست حدود 55۰ ميليون تومان را كرد.   طبق پيگيري هاي به 
عمل آمده تمام خواسته هاي سازمان محيط زيست  و سازمان جنگل ها 
براي متروی پرديس از س��وي وزارت راه و شهرسازي محقق شده، اما 

مشخص نيست چرا هنوز اين پروژه آغاز نشده است. 
....................................................................................................................

بازگشتسكهبهزیر۱۲ميليون
براس�اس تحليل دبي�ر اتحاديه ط�ال و جواه�ر تهران، ب�ا توجه 
به نوس�انات مح�دود اون�س جهاني به عن�وان عام�ل تأثيرگذار 
خارجي و به س�بب روزه�اي آخر ماه صف�ر و تعطيل�ي بازارهاي 
رس�مي از نيم�ه هفت�ه و بالطب�ع كاهش ش�ديد تقاض�ا، قيمت 
س�كه و ط�ال ط�ي ي�ك هفت�ه اخي�ر در آرامش نس�بي به س�ر 
ب�رده و ان�دك نوس�انات كاهش�ي را تجرب�ه ك�رده اس�ت. 
نادر بذرافشان به ايس��نا گفت: طي دو ماه اخير )با توجه به ايام محرم و 
صفر( روند كاهش تقاضا، به ويژه براي مصنوعات طال ش��دت بيشتري 
گرفت. اميد است كه با ورود به ماه ربيع االول و اعياد اين ماه، تقاضا در 
بازار شكل گيرد. همچنين اميدواريم كه تعادل در بازار ارز حفظ و نرخ 
آن مديريت شود و نوسانات به حداقل برسد تا مردم به دنبال ثبات اصلي 
بازار بتوانند با اطمينان خاطر بيش��تري اقدام به خريد و فروش سكه و 
به خصوص مصنوعات طال كنند. وي در تشريح ميزان كاهش قيمت سكه 
و طال در اين هفته و آخري��ن قيمت گذاري هاي صورت گرفته در پايان 
هفته گفت: هر قطعه سكه تمام طرح جديد با 8۰ هزار تومان كاهش به 
۱۱ ميليون و 87۰ هزار تومان رسيد. سكه تمام قديم نيز با كاهش5۰ 
هزار توماني در پايان هفته ۱۱ ميليون و ۴5۰ هزار تومان تعيين قيمت 
شده است. نيم و ربع سكه نيز هر يك نس��بت به ابتداي هفته 5۰ هزار 
تومان ارزان تر قيمت گذاري شدند و در پايان هفته به ترتيب نيم سكه ۶ 
ميليون و 7۰ هزار تومان و ربع سكه ۳ ميليون و 58۰ هزار تومان قيمت 
دارند. سكه هاي يك گرمي نيز با كاهش ۳۰ هزار توماني در اين هفته در 

پايان هفته به ۲ ميليون و ۲5۰ هزار تومان رسيده است. 
اين مقام صنفي ادامه داد: همچنين قيمت هر مثقال طالي آب ش��ده 
)۱7 عيار( طي ي��ك هفته اخير 7۰ هزار تومان كاهش داش��ته و به 5 
ميليون و ۱۰ هزار تومان رس��يده و در نهايت هر گرم طالي ۱8 عيار، 
يك ميليون و ۱۶۱ هزار تومان تعيين قيمت ش��ده و بر اين اساس هر 
گرم طالي ۱8 عيار به نسبت ابتداي هفته هزار و 5۰۰ تومان ارزان تر 
شده است. بذرافشان در پايان در رابطه با وضعيت حباب سكه نيز گفت: 
حباب سكه در اين هفته نسبت به هفته پيش از آن تا حدودي كاهش 
داشته اس��ت. در هفته منتهي به دوم مهرماه، حباب سكه در محدوده 
۶۱۰ تا ۶5۰ هزار تومان قرار داشت، اما در اين هفته كاهش بيشتري را 

تجربه كرده و به حدود 55۰ هزار تومان رسيده است. 
....................................................................................................................

برقرایگانبراي۱۰ميليونمشترك
تاكن�ون 1۰ ميلي�ون و 6۲۲ ه�زار مش�ترك در كش�ور حداق�ل 
يك بار در قالب مش�تركان كم مصرف از قب�ض صددرصد رايگان 
اس�تفاده كرده اند كه از اين تعداد، 7۰ درصد متعلق به مشتركان 
ش�هري و ۳۰ درصد نيز مشتركان كم مصرف روس�تايي هستند. 
به گزارش فارس، بر اساس مصوبه هيئت وزيران پيرامون رايگان شدن 
هزينه برق مشتركان كم مصرف در قالب طرح برق اميد، آمار عملكرد 
توانير در اين طرح مشخص شد. بر اين اساس از مجموع ۱5۲ ميليون و 
8۴5 هزار قبض صادر شده توسط ش��ركت توانير در ۳۱ استان كشور 
از تاريخ اجراي مصوبه برق اميد در ابت��داي آبان ماه ۱۳۹۹ لغايت ۳۱ 
ش��هريورماه ۱۴۰۰، تاكنون ۲۲ ميليون و۶8۹ هزار قبض مش��تركان 

كم مصرف مشمول تخفيف صددرصدي اين طرح شده است. 
عالوه بر تعداد قبوض صادر شده مش��تركان كم مصرف، 75 ميليون و 
۱8۹ هزار قبض صادر شده در تاريخ مذكور متعلق به مشتركاني است 

كه مطابق الگوي مصرف از انرژي برق استفاده مي كنند. 
همچنين از تعداد قبض صادر شده، ۴۳ ميليون و ۶۴ هزار قبض نيز متعلق 
به پرمصرف هايي است كه مشمول افزايش ۱۰ درصدي تعرفه برق شده اند. 
به استناد آمار ياد شده، تاكنون ۱۰ ميليون ۶۲۲هزار مشترك در كشور 
حداقل يك بار در قالب مش��تركان كم مصرف از قبض صددرصد رايگان 
استفاده كرده اند كه از اين تعداد، 7۰ درصد متعلق به مشتركان شهري و 
۳۰ درصد نيز مشتركان كم مصرف روستايي هستند. الزم به ذكر است، 
تعداد قبوض مصرف صفر در قالب آمار محاسبه شده و با توجه به اينكه 
واحدهاي مسكوني خالي و سكونت گاه هاي غيررسمي مشمول استفاده از 

برق رايگان نيستند، از تخفيف صددرصدي بهره مند نشده اند. 
....................................................................................................................

افزایشدوبارهقيمتموز
مش�اهدات ميدان�ي حاك�ي از آن اس�ت ك�ه قيم�ت ه�ر 
كيلوگ�رم م�وز ب�ه بي�ش از ۳۵ ه�زار توم�ان رس�يده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، براساس مشاهدات ميداني از ميوه فروشي هاي سطح 
ش��هر تهران قيمت هر كيلوگرم گوجه فرنگي ۱۲ هزار و 5۰۰ تومان، 
سيب زميني 8 هزار و۳۰۰ تومان، پياز 7 هزار و۹۰۰ تومان، خيار ۱۶ 
هزار و 5۰۰ تومان، انار ۲7 تا ۳۲هزار تومان، ليموشيرين ۱8 هزار و 5۰۰ 
تومان، هندوانه ۹ هزار و5۰۰ تومان، انگور شاهرودي ۲۳هزار تومان، 
انواع سيب قرمز ۱8 هزار و 5۰۰ تا ۲5 هزار تومان، موز ۳5 تا ۳8 هزار 
تومان، هلو ۳8هزار تومان، نارنگي ۲8 هزار تومان، گالبي5۳هزار تومان، 

آلو قرمز ۳5 هزار تومان و پرتقال ۲8 هزار تومان است. 
گفتني است، قيمت هاي ذكر شده حدودي بوده و ممكن است در برخي 

مناطق بيشتر يا كمتر باشد. 
در ميادين ميوه و تره بار نيز قيمت هر كيلوگرم به ۱۲ هزار تومان، خرمالو 
۱۳ هزار و 8۰۰ تومان، نارنگي ۹۴۰۰ تومان، انار ۱۳ هزار تومان، انواع انگور 
۱۴ هزار و 5۰۰ تومان، انواع آلو ۱8 هزار و ۹۰۰ تومان، انواع سيب ۹ هزار 
و5۰۰ تومان، شليل شمس كيلويي ۲۳ هزار تومان، گريپ فروت ۹ هزار 
و8۰۰ تومان، ليموشيرين ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان، هلو و هلوي انجيري هر 
كيلوگرم ۱۹ هزار و 5۰۰ تومان و موز نيز ۲8 هزار و 5۰۰ تومان اس��ت. 
همچنين محصوالتي چون گوجه فرنگي با قيمت ه��ر كيلوگرم ۶ هزار 
و۹۰۰ تومان، خيار گلخانه اي ۹ هزار و5۰۰ تومان، سيب زميني 5 هزار 

و۴۰۰ تومان و پياز 5 هزار و۳۰۰ تومان در ميادين عرضه مي شود.
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