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سینا جعفري

وزير صنعت ، معدن و تجارت خبر داد
اصالح قيمت  خودرو با افزايش توليد

وزير صنعت ، معدن و تجارت با اش�اره به تدوين يك بس�ته جامع 
براي خودرو گف�ت: ش�اه بيت اهداف م�ا افزايش تولي�د خودرو 
اس�ت، زي�را در ص�ورت افزاي�ش قيمت ه�ا اص�اح مي ش�ود. 
به گزارش »فارس«، رضا رحماني در پاسخ به سؤالي در خصوص اينكه 
وضعيت خودرو و قيمت آن چگونه خواهد شد، گفت: بسته جامعي درباره 
خودرو تدوين و مراحل آن طي شده اس��ت و ما در اين بسته بيشتر به 
دنبال اصالح وضعيت توليد هستيم. وي با بيان اينكه تيراژ توليد خودرو 
در ماه هاي اخير در كشور پايين آمده است، گفت: اين موضوع حتماً بايد 
اصالح شود و شاه بيت همه برنامه هاي ما هم اصالح اين وضعيت است، 

زيرا اگر توليد افزايش يابد، قيمت هم اصالح مي شود. 
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت: طبيعي اس��ت ك��ه با پايين آمدن 
تيراژ، قيمت ها هم تغيير پيدا كرده باشد، بنابراين ما به دنبال آن هستيم 
تا موانع توليد را رفع كني��م و توليد خودرو در كش��ور را به روال قبل 
بازگردانيم. رحماني با بيان اينك��ه محدوديت هايي وجود دارد، گفت: 
وضعيت توليد برخي خودروها متأثر از تحريم ها بوده، اما خوشبختانه 
تعداد خودروهاي متأثر از تحريم ها محدود اس��ت، زيرا براي س��اخت 

بيشتر خودروها از توان داخلي استفاده شده است.

 برنامه وزارت راه 
براي ساخت ۴۰۰ هزار مسكن تا سال ۹۹ 

وزير راه و شهرس�ازي با بيان اينكه مس�كن از دوره سي�است هاي 
انقباضي به سمت سياست منبسط تغيير رويكرد داده  است، گفت:كسب 
اطمينان از توليد مس�كن با همواركردن مس�ير، ميسر خواهد شد. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، محمد اس��المي در 
نشست رئيس جمهوري با معاونان و مديران وزارت راه و شهرسازي در 
محل اين وزارتخانه با بيان اينكه برنامه اين وزارتخانه در بخش مسكن 
ساخت ۴۰۰ هزار واحد تا پايان برنامه ششم يعني تا پايان سال ۱۳۹۹ 
اس��ت، گفت: عالوه بر آن همزمان تكميل و برنامه ري��زي براي پايان 

ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسكن مهر را دنبال مي كنيم. 
وي با اشاره به اينكه وظايف قانوني وزارت راه و شهرسازي به صورت ماهوي 
به ش��دت بر زندگي مردم و رويكردهاي توسعه اي كشور تأثير مستقيم 
دارد، افزود: در اين جلس��ه گزارش هايي از بخش مسكن ارائه مي شود و 
از رئيس جمهوري تقاضا داريم به ما وقت هاي ديگري بدهند تا در مورد 

بخش هاي ديگر، گزارش هاي بيشتري بدهيم. 
اسالمي با بيان اينكه مس��كن از دوره سياست هاي انقباضي به سمت 
سياست منبسط تغيير رويكرد داده است،  افزود: موضوع مورد اهميت 
در مسكن، كس��ب اطمينان از ش��كل گيري توليد مس��كن است كه 
وزارت راه و شهرس��ازي با هموارس��ازي مس��ير براي فعاليت توسعه 
گران و فعاليت مردم براي خانه دار شدن، بتواند با تخصيص زمين و با 
پشتيباني و بهره مندي از منابع بانك هاي عامل به ويژه بانك مسكن، 

جريان سازي توليد را انجام دهد.  
.....................................................................................................................

پور ابراهيمي خبر داد

 ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانت 
از دل کاالهای اساسی 

اس�امي  اقتص�ادي مجل�س ش�وراي  كميس�يون  رئي�س 
مي گويد، دولت بايد ب�راي دالر در اليحه بودج�ه نرخي را تعيين 
كند تا براس�اس آن مي�زان درآم�د نفتي كش�ور برآورد ش�ود. 
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به جزئيات اليحه 
بودجه سال ۹8 و نرخ تسعير ارز بيان داشت: اين نرخ بر بهاي تمام شده 
مجموعه فعاليت هاي بودجه سال ۹8 اثر گذار است و مي تواند بهاي آنها را 
افزايش دهد. اين نماينده مجلس ادامه داد: از طرف ديگر دولت پيش بيني 
كرده براي س��ال آينده مبلغي بين ۱۳ ت��ا ۱۴ميليارد دالر ب��ا نرخ ارز 
ترجيحي را براي كاالهاي اساسي در نظر بگيرد تا بتواند قيمت كاالهاي 

اساسي را به شكلي متناسب با سال ۹6، نه سال ۹7 داشته باشيم. 
وي تأكيد ك��رد: متأس��فانه عملكرد دول��ت براي تأمي��ن كاالهاي 
اساسي در س��ال ۹7 از نظر ما مردود اس��ت، دولت ارز ۴هزار و 2۰۰ 
توماني يا ميانگين ارز ۴ هزار توماني را به كاالهاي اساسي اختصاص 
داده است، اما مردم كاالهاي اساس��ي را با قيمت ها خيلي باالتر از نرخ 
ترجيحي خريداري مي كنند، اين در حالي است كه قرار بود دولت با 
نظارت مانع افزايش قيمت ها شود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
با بيان اينكه قرار نبود قيمت كاالهاي اساسي كه با ارز ترجيحي تهيه 
شده گران شود، گفت: متأسفانه شاهد هستيم قيمت كاالها به دليل 
عدم نظارت دولت افزايش يافته اس��ت، ارز ترجيحي عمدتاً به رانت و 
فساد در كشور منجر شده اس��ت، برآورد ما اين است كه در سال ۹7 
بيش از ۱۰۰هزار ميليارد تومان منابع كشور به واسطه كاالي اساسي 
به رانت تبديل شده است، طبيعتاً اين رويه نه تنها براي سال ۹8 بلكه 

براي سال ۹7 نيز قابل قبول نيست. 
پور ابراهيمي با بيان اينكه دولت پيشنهاد كرده است در سال ۹8 اين 
مسير غلط را پيش ببرد، اظهار داش��ت: نرخ ۴هزارو 2۰۰ براي كاالي 
اساسي كه بايد يا اصالح شود يا كاالهاي با نظارت دولت به دست مردم 
برس��د، عدم نظارت بر اين موضوع باعث توزيع رانت در كشور شده و 
بايد اين روش به نوعي تغيير كند. وي با بيان اينكه با ارز ترجيحي رانت 
بين دالالن توزيع شده است، بيان داشت: ارز ترجيحي تبديل به اسم 
كاالي اساسي هزينه مي شود، اما همان كااليي كه وارد شده است، به 
ارز ۱۳ هزار توماني تبديل شده و از مرز هاي كشور خارج مي شود، اين 

رويه را هيچ عقل سليمي نمي پذيرد.

ادامه از صفحه اول
به گ��زارش »ج��وان«، حس��ن روحان��ي را بايد 
ب��ا وعده هايش معرف��ي ك��رد، رئيس جمهوري 
كه در روزه��اي انتخاباتي س��ال هاي ۹2 و ۹6 و 
س��خنراني هاي پس از آن وعده هايي را به مردم 
مي داد كه پذيرش آن كمي مش��كل ب��ود،  اما به 
واس��طه همين وعده ها، توانس��ت آراي مردم را 
از آن خود كن��د و رئيس جمهور ايران ش��ود. او 
در جديدترين س��خنراني خود در ميان مديران 
وزارت راه و شهرسازي سخنان جالبي را رسانه اي 
 FATF كرده است. روحانی گفته است با پذيرش
اتفاق مهمي در كشور رخ خواهد داد و اين بار هم 
با وعده ارزاني، خواس��تار همراه��ي مردم براي 
پذي��رش FATF ش��د. رق��م 2۰ درصدي كه 
روحاني اعالم كرده، در مهر ۹۴ هم گفته ش��د، 
جايي كه رئيس جمهور وعده داد با پذيرش برجام 
كش��ور ارزان تر اداره خواهد شد و قيمت كاالها 
2۰درصد كاهش خواهد يافت، اما نه  تنها خبري 
از اين كاهش نشد، بلكه بيشتر كاالهاي مصرفي 
نيز به نسبت روزهاي غيربرجامي، افزايش يافت! 
عجيب اس��ت كه رئيس جمهور ب��ا اين حجم از 
وعده هاي اجرا نشده چگونه وعده تكراري داده و 
حتي به خود زحمت نمي دهد درصدهاي اعالمي 

را كمي تغيير دهد. 

البته روحاني طعنه اي نيز به برخي مراجع تقليد زد 
كه حضور ايران در اين كنوانسيون را با انتقادهايي 
مواجه كردند: » مگر مي شود امروز با بانك هاي دنيا 
كار نكنيم!؟ در اين شرايط كسي مي آيد و مردم را 
تحريك مي كند كه اگر اين كنوانسيون امضا شود 
و اگر با گروه اقدام مالي كار كنيم، اسالم از دست 
مي رود، سؤال بنده اين اس��ت كه كدام اسالم از 
دست مي رود؟ اي كاش شما اسالم را مي فهميديد 

و بعد مي گفتيد كه اسالم از دست مي رود.«
گرچه اين اظه��ارات روحاني به هي��چ عنوان با 
نظرات كارشناسي همخواني ندارد، اما اين گفته، 
اظهارات وزير نفت را در مراسم امضاي قرارداد فاز 
۱۱ با ش��ركت توتال زنده نگه مي دارد كه زنگنه 
گفت »با توتال، اسالم نجات پيدا مي كند.« نه با 
آمدن توتال اسالم نجات پيدا كرد و نه با رفتن اين 
شركت فرانسوي از ايران، اسالم به خطر افتاد تا 
ثابت شود براي به كرسي نشاندن نظرات خود، از 
ابزار اسالم بهره برده مي شود و اين روند همچنان 
ادامه دارد. از نظر دولت و اعضاي آن، تنها خوانش 
درست و صحيح از اسالم، برداشت آنهاست و همه 
كساني كه درباره اسالم اظهار نظر مي كنند، دچار 

ضعف عقيدتي و ديدگاهي هستند!
   بنزين چند نرخي

روحاني در بخش ديگري از اظهارات خود به موضوع 

بنزين پرداخ��ت و از چند نرخي ب��ودن بنزين در 
همه جهان گفت؛ او تأكي��د كرده كه قيمت بنزين 
در تعطيالت پايان هفته با روزهاي كاري و ش��لوغ 
متفاوت اس��ت. روحانی حتی گفت: چه اش��كالی 
دارد كه ما س��وخت را دو نرخی كنيم برای كسی 
كه درست رانندگی می كند و كس��ی كه احتياط 
نمی كند! روحاني در ش��رايطي س��عي دارد افكار 
عمومي را براي آغاز سهميه بندي بنزين آماده كند 
كه دولت يازدهم، به بهانه فسادزا بودن سهميه بندي 
و بنزين دو نرخي، تصميم گرفت بنزين را تك نرخي 

كند و بنزين دو نرخي را به سخره گرفت. 
حاال كه مصرف بنزين به بيش از ۱۰۰ ميليون ليتر 
افزايش يافته، دولت تصميم دارد سهميه بندي 
را احيا كند و به��اي بنزين را افزاي��ش دهد. اما 
اس��تدالل هايی را مطرح و توجيهاتی را اش��اره 
می كند كه ن��ه در كتاب های اقتص��ادی و نه در 
هيچ جای دنيا تجربه شده است. دولتي كه خود 
موجب جهش مصرف بنزين در كشور شده است،  
بدون آنكه اشتباه خود را بپذيرد، به هر دستاويزي 
چنگ مي زند تا بدون يك عذرخواهي ساده، به 

سراغ راهكاري كارشناسي برود. 
وضعيت به ق��دري عجيب شده اس��ت كه براي 
توجيه سازي روي قيمت بنزين در جهان و چند 

نرخي بودن آن دست گذاشته مي شود.

در اين باره بايد گفت بهاي بنزين در اغلب كشورهاي 
جهان از جمله امريكا و اروپا روزانه است و قيمت آن 
بر اس��اس مواردي نظير كيفي��ت بنزين، خدمات 
جايگاه ه��اي س��وخت، هزينه پااليش��ي  و قيمت 
جهاني نفت تعيين شده و مصرف كنندگان با يك 
طيف مشخصي از بهاي بنزين مواجه هستند. در اين 
كشورها مانند ايران قيمت دستوري بنزين وجود 
ندارد و بهاي بنزين يك قيمت مشخص و استاندارد 
است كه از يك الگوي مشخص پيروي مي كند. اين 
مهم را همگان مي دانند، اما رئيس جمهور كشورمان 
بدون توجه به آنكه دسترس��ي م��ردم به اطالعات 
دقيق، نمي تواند آنها را براي پياده سازي يك تصميم 
متقاعد كند، مدعی می ش��ود كه قيمت بنزين در 

تمام دنيا و در تعطيالت گرانتر است!
   برجام را نمي خواهيد؟

رقابت هاي انتخاباتي سال ۹2 را نمي توان فراموش 
كرد؛ روحاني گفته بود كاري خواهيم كرد كه مردم 
به يارانه خود نياز نداش��ته باشند. او بعدها گفت با 
ميوه هاي برجام ارزاني و بركت به كش��ور سرازير 
مي شود، اما اين اتفاق رخ نداد. با برجام هم قيمت ها 
افزايش يافت و يك سال مانده به انتخابات رياست 
جمهوري سال ۹6، قيمت ها به سختي كنترل شد تا 
انتخابات تمام شود. روحاني كه مجدداً انتخاب شد 
قيمت ها آزاد شد و يك سال جلوگيري از افزايش 
قيمت ها، خود را آزاد كرد و طي يك سال گذشته 

بهاي كاالها بين سه تا شش برابر افزايش يافت. 
روحاني اي��ن وضعيت را به نب��ود برجام مربوط 
كرده و گفته اس��ت: »بايد به م��ردم بگوييم كه 
برجام باشد يا نباشد، چه نتايجي در پي خواهد 
داشت و س��ود و زيان آنها را براي مردم تشريح 
كنيم و از مردم بپرس��يم كه آي��ا زندگي گران 
مي خواهند ي��ا زندگي ارزان؟ و اگ��ر گفتند كه 
زندگي گ��ران مي خواهند، اهاًل و س��هاًل و همه 

شعارها را ما قبول داريم.«
رئيس جمهور به گونه اي برخورد كرده است كه 
گويي عده اي در ايران برجام را به آتش كشيده 
و دولت را مجبور به خروج از اين توافق كرده اند. 
با برجام كه امتياز خاصي نصيب ايران نشد و به 
جاي سرمايه گذاري، واردات كاال از اروپا و ساير 
كش��ورها به اي��ران افزايش يافت. ه��ر چه نفت 
فروخته ش��د براي واردات در نظر گرفته شد و با 
اين برنامه دولت، صنايع داخلي و توليد داخلي به 
نابودي كشيده شد. وضعيت امروز اقتصاد كشور 
با انبوه��ي از گراني ها محصول ك��م كاري دولت 
در بخش هاي مهمي اس��ت كه امروز با فرافكني 
و تكرار وعده هاي تكراري در حال مخفي ش��دن 
اس��ت. كدام يك از وعده هاي رئيس جمهور طي 
پنج سال گذش��ته درباره ارزاني و ثبات قيمت ها 
پا برجا بوده اس��ت كه امروز از وع��ده ارزاني 2۰ 

درصدي گفته مي شود؟

 FATF وعده ارزاني 2۰درصدي با 
پس از گراني 2۰۰درصدي با برجام!

 بانك مرکزي جراحي اقتصادي را 
ادامه مي دهد 

بانك مركزي ايران در جري��ان يك تصميم براي ايجاد ش��فافيت در 
نظام بانكي كشور، محدوديتي را در س��قف تراكنش هاي بانكي ايجاد 
كرده كه بر اساس آن براي هر كدملي از طريق كارت هاي بانكي سقف 
تراكنش ۱۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده اس��ت و در عين حال 
س��قف تراكنش با هر كارت بانكي نيز ۵۰ ميلي��ون تومان خواهد بود؛ 
اين موضوع به گفته كارشناسان عاملي مهم براي جلوگيري از خروج 
سرمايه از كشور و همچنين جلوگيري از فعاليت سفته بازانه در بازار ارز 
است؛اتفاقي كه مي تواند شفاف سازي در نظام بانكي را افزايش دهد و 

راه هاي پولشويي را تا حدودي ببندد. 
درست چندي پيش بود كه عبدالناصر همتي، رئيس  كل بانك مركزي 
با انتقاد از نحوه نقل و انتقاالت بانكي كارتي و ش��فاف نبودن اين نقل 
و انتق��االت گفت: در حال حاضر هر ش��خصي مي تواند با اس��تفاده از 
دستگاه هاي پوز هر مبلغي را كه مي خواهد جابه جا كند و تنها سقف ۵۰ 
ميليون تومان براي هر تراكنش وجود دارد، اما هر كسي مي تواند به هر 
تعدادي كه مي خواهد اين كار را انجام دهد كه در هيچ جاي دنيا به اين 
شكل نيست. وي اظهار كرده بود كه افراد نبايد بتوانند به همين راحتي 
حجم بزرگي از پول را بدون مش��خص بودن داليل آن تنها با استفاده 
از يك دستگاه پوز جابه جا كنند كه در اين راستا براي هر كارت بانكي 
سقف تراكنش مالي ۵۰ ميليون تومان در روز در نظر گرفته شده است. 
نكته مهم اين اقدام بانك مركزي اين اس��ت كه با اين دستور العمل از 
جابه جايي وجوه ميلياردي با ابزار كارت و خالي شدن حساب ها در مبالغ 
كالن جلوگيري مي شود و البته مبدأ و مقصد پول نيز مشخص خواهد 

بود و مبالغ هنگفت بدون قابليت پيگيري جابه جا نشود. 
در همين حال بانك مركزي براي كم��ك به اصنافي كه معامالت بزرگ 
انجام مي دهند، از انواع ابزارهايي همچون س��امانه س��اتنا، انواع و اقسام 
چك ها از جمله چك عادي، رمزدار و تضمين شده بهره مي گيرد. اقدامات 
اخير بانك مركزي در تغيير دستورالعمل ها و ابالغ بخشنامه هاي جديد 
نشان مي دهد كه شايد اين بار عزم جدي براي مقابله با فساد و راه هاي آن 
در كشور ايجاد شده باشد و بتوان از اين طريق بخشي از اقتصاد ايران را 
بازيابي كرد. در همين حال بايد گفت كه يكي از متداول ترين روش هاي 
پولشويي انتقال مبالغ بزرگ بين حساب هاي مختلف است، تا جايي كه 
رد اين پول در ميان حس��اب ها گم ش��ود و نتوان آن را پيگيري كرد كه 
اقدام اخير بانك مركزي سبب مي شود تا از اين اقدام جلوگيري شود و در 
صورت انتقال مبالغ باالي پول، مبدأ و مقصد آن به طور دقيق، مشخص و 
قابليت پيگيري براي بانك مركزي وجود داشته باشد. جالب اينجاست كه 
به محض اجراي اين دستور العمل توسط بانك مركزي، تأثير آن بر بازار ارز 
نيز مشاهده شد و سفته بازي دالالن ارزي به شدت كاهش يافت. اتفاقي كه 

در ادامه باعث مي شود قيمت ارز باز هم در بازار كاهش پيدا كند. 
آنچه طي روزهاي اخير بر نظام بانكي كش��ور مي گذرد، نشان از عزم 
جدي دولت و سيستم بانكي كش��ور براي جراحي غدد سرطاني است 
كه سال هاست پيكره اقتصادي كش��ور را بيمار كرده است؛اتفاقي كه 
متأسفانه هزينه هاي گزافي را به دوش مردم گذاشت. بنابراين اميد است 
اين روند جراحي اقتصادي بدون دخالت برخي عوامل مخالف و معاند كه 
منفعتشان در آشفتگي نظام پولي و مالي است، همچنان ادامه پيدا كند و 

در آينده شاهد وجود شفافيت در نظام پولي و مالي كشور باشيم.
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