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رشد 3539 واحدی شاخص بورس
 بورس اوراق بهادار تهران گرچه این روزها تحت تأثیر چشم انداز 
ضعی��ف ن��رخ ارز ق��رار دارد، رو به کاهش نهاد، اما در آخرین روز 
هفته در نهایت با افزایش ۳5۳۹ واحد به رقم یک میلیون و ۲7۹ 
هزار و 5۰5 واحد رسید. به گزارش فارس شاخص کل با معیار 
هموزن با کاهش ۱۳85 واحد به رقم ۳5۳ هزار و ۶۴۳ واحد و 
ارزش بازار به بیش از 5 میلیون و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسید. 
همچنین معامله گران افزون بر ۴.5 میلیارد س��هام حق تقدم و 
اوراق مالی در قالب ۳۰۲ فقره معامله و به ارزش ۲ هزار و ۹۳۱ 
میلیارد تومان داد و ستد کردند و شاخص کل و شاخص قیمت با 
معیار وزنی � ارزشی ۰.۲8 درصد رشد کرد و با معیار هم وزن ۰.۴۱ 
درصد کاهش یافتند. در فرابورس هم شاخص کل با کاهش ۱۲ 
واحد به رقم ۱7 هزار و ۶۴۲ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم 

فرابورس ایران به ۹7۱ هزار میلیارد تومان رسید.

حل مشکالت ریشه ای  بازار سرمایه 
 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت به دنبال حل ریشه ای 
مشکالت بازار سرمایه است.به گزارش مهر، مسعود میرکاظمی، 
در توییتی نوش��ت: س��ازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه 
۱۰ بن��دی س��تاد اقتصادی دولت ب��رای حمایت از بورس تاکید 
دارد، دولت عالوه بر برداش��تن گام های عملی به حل ریش��ه ای 

مشکالت بازار سرمایه نیز کمک خواهد کرد.

سردی زمستان به بیت کوین رسید
 بیت کوین همچنان در کانال زیر ۴۲ هزار دالر دست و پا می زند 
زیرا ترس شدید بازار رمزارزها را فرا گرفته و تحلیلگران به افت 
تا ۳8 هزار دالر اشاره می کنند.به گزارش ایسنا از کوین تلگراف، 
تحلیلگران هش��دار می دهند که بیت کوین ممکن اس��ت قبل از 
یک شکس��ت نهایی به ۳8 هزار دالر کاهش یابد.بس��یاری از 
دارندگان رمزارز که از عدم موفقیت پایان سال ۲۰۲۱ ناامید شدند 
انتظار ش��روعی تازه در س��ال ۲۰۲۲ دارند اما از نظر تاریخی ماه 
ژانویه معموال برای بیت کوین ضعیف و کاهش سرعت پیشرفت 
نقدینگی جهان و انتظارات پوشش محدودتر اولین عرضه منفی 
برای بیت کوین اس��ت.بر اس��اس گزارش دلفی دیجیتال، بازار 
ارزهای دیجیتال با ضعف مواجه شد زیرا ارزش بیت کوین کاهش 
یافت و فشار اضافی را بر بازار ارزهای دیجیتال وارد کرد.دلفی 
دیجیتال به کاهش رش��د نقدینگی جهانی و انتظارات سیاس��ت 
س��خت تر به عنوان منبع اصلی مخالف برای بیت کوین اش��اره و 
تاکید کرد که این عوامل همچنین منجر به ضعف در بازار سهام 
شده است و به نظر می رسد به شدت با قیمت همبستگی دارد.

دلفی دیجیتال گفت: یکی دیگر از منابع شناسایی شده، کمبود 
نقدینگ��ی در بازاره��ای دائمی و آت��ی همراه با کاهش بهره باز 

بیت کوین در دو ماه گذشته بود.

نامه نگاری عشقی با دولتمردان
 رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ط��ی دو نامه جداگانه 
ب��ه مع��اون اول رئی��س جمهور و وزیر نفت به ترتیب خواس��تار 
ابالغ مصوبات ۱۰ گانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تغییر 
فرمول نرخ گاز خوراک پتروش��یمی ها ش��د. به گزارش تسنیم، 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اهمیت حمایت 
نهادهای قانونی در مدیریت ریس��ک بازار و درخواس��ت فعاالن 
ب��ازار س��رمایه در دو نام��ه جداگانه به معاون اول رئیس جمهور 
و وزی��ر نف��ت، دو موض��وع مهم برای بازار س��رمایه را پیگیری 
کرد.»مجید عش��قی« در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور 
با توجه به بررس��ی بودجه در کمیس��یون تلفیق خواس��تار ابالغ 
مصوبات ۱۰گانه حمایتی از بازار شد و در نامه ای دیگر با توجه 
به فرمول تعیین نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها در بودجه ۱۴۰۱ 

)۴هاب( خواستار تغییر این فرمول شد.

تدابیر جدید حمایت از صادرکنندگان
 بان��ک مرک��زی مصوبه جلس��ه اخیر کمیته موض��وع ماده )۲( 
را ب��ه منظور اجرا به دس��تگاه های اجرای��ی ذی ربط ابالغ کرد.
به گزارش ایس��نا در این مصوبه آمده اس��ت: صادرکنندگان به 
مقصد کشورهای عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین 
م��اه ۱۳۹7 لغای��ت ۱۶ م��رداد ماه ۱۳۹7 ک��ه تاکنون اطالعات 
پروانه ه��ای صادرات��ی خ��ود را در س��امانه جام��ع تجارت ثبت  
نکرده اند، تا پایان س��ال ۱۴۰۰ مهلت خواهند داش��ت تا نس��بت 
به ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.همچنین 
به س��ایر صادرکنندگان س��ال ۱۳۹7 به غیر از صادرکنندگان 
مندرج در بند مذکور)بند۱(، تا پایان سال جاری مهلت داده شد 
تا با مراجعه به سازمان توسعه تجارت و ارائه درخواست همراه 
با مس��تندات و با تأیید مراتب توس��ط کمیته مربوطه، نس��بت به 
ارتقای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تسریع کنند.از سوی دیگر 
صادرکنندگانی که نس��بت به فروش ریالی کاالهای صادراتی 
خود به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ 
فروردی��ن م��اه ۱۳۹7 لغایت ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹7 اقدام کرده اند، 
می توانند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با 
تأیید کمیته و ثبت اطالعات فروش ریالی خود در سامانه جامع 
تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، نسبت به ارتقای نسبت 

ایفای تعهدات خود اقدام کنند.

انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی
 نماینده قائنات در مجلس شورای اسالمی معتقد است متأسفانه 
س��ومدیریت اتاق بازرگانی باعث ش��د به غرب این پیام ارس��ال 
ش��ود که تحریم ها بر روی اقتصاد و معیش��ت مردم تأثیرگذار 
بوده و می تواند موجب ایجاد نارضایتی مردم در امور اقتصادی 
و معیشتی شود و درباره تأثیر گذاری تحریم ها بر کشور، علناً به 
غرب چراغ س��بز نش��ان داده است.سلمان اسحاقی در گفت وگو 
با میزان با بیان اینکه نقش های زیادی برای دستگاه ها تعریف  
شده و برخی از سازمان ها و ارگان ها باید در زمینه جنگ اقتصادی 
ایف��ای نق��ش کنند، اظهار داش��ت: یکی از ای��ن ارگان ها، اتاق 

بازرگانی ایران است. 

اقتصاد كالن

گروه اقتصادی – كورش شرفشاهی: تحريم های ناجوانمردانه 
آمريكا عليه ايران چند سالی است اقتصاد كشور را متاثر ساخته 
است. اگرچه تحريم از جنبه هايی می تواند برای كشور فرصت 
تلقی شود، اما آثار مخرب و پيامدهای منفی آن بر توليد و تجارت 
را هيچگاه نمی توان ناديده گرفت. اينكه تجار در مراودات مالی 
با دنيا دچار مشكل شده و توليدكنندگان در تامين نهاده های 
خود بايد هزينه های اضافی بپردازند، انتقادهايی اسـت سـالها 
از سـوی بنگاه های اقتصادی، صاحبنظران و مسـئوالن شنيده 
مـی شـود. ايـن كه تحريم را صرفًا يك فرصـت تلقی كنيم، در 
دنيايـی كه مناسـبات تجاری در اقتصـاد باز يكی از مولفه های 
رونق و شـكوفايی اقتصادی اسـت، منطقی به نظر نمی رسـد، 
امـا اگـر تحريـم را فرصتـی تلقی كنيم كه مـی توانيم از آن در 
شـكوفايی اقتصاد درون زا و اسـتفاده از ظرفيتها بهره ببريم، 
شـايد معقول به نظر برسـد. بخش معدن كشور يكی از ظرفيت 
های مهم اقتصاد ايران تلقی می شود كه تحريم ها آسيب جدی 
را متوجه آن كرده اسـت. يكی از بخشـهای اقتصاد كه پس از 
محدوديتهای صادرات نفت مورد توجه جدی قرار گرفت، بخش 
معدن است. كارشناسان مجموع سرمايه گذاری انجام شده در 
بخـش معـدن و صنايع معدنی از ابتدای معدن كاری در ايران تا 
به امروز را حدود ۵0 ميليارد دالر عنوان می كنند. ايران 81 نوع 
مواد معدنی مختلف را دارد و كل ذخاير اثبات شده معادن ايران 
حدود 60 ميليارد تن برآورد شده كه انتظار می رود به بيش از 100 
ميليارد تن برسد. با اين ظرفيت زياد و جايگاه مهم، اين سوال 
مطرح می شـود كه آيا می توان در شـرايط تحريمها، حسـاب 
ويژه ای روی بخش معادن كشـور باز كرد و انتظار درآمدزايی، 
اشتغالزايی و تحول آفرينی برای كشور داشت؟ آيا تحريمها به 
بخش معادن آسيب وارد كرده يا بنابر ادعای مسووالن مبنی بر 
اينكه تحريمها باعث رونق و خوداتكايی در بسياری از بخشها 
شـده، تحريم در بخش معدن آثار مثبت و ارزنده ای داشـته و 
باعث رونق و تحول شـده اسـت. در اين رابطه روزنامه تجارت 
بـا محمدرضـا بهرامن، رييس خانه معدن ايران گفتگو كرده كه 

در ادامه آمده است.

آسیب تحریم به معدن � 
ریی��س خان��ه مع��دن ایران با تاکید بر اینکه تحریم ها به اندازه ای 
ابع��اد گس��ترده دارد ک��ه نمی توان به صراح��ت اثرات مخرب آن 
را تش��ریح ک��رد گفت: اینکه به ص��ورت دقیق اعالم کنیم تحریم 
ها به چه صورت و چه مس��ائلی دربرداش��ته، نیازمند بررس��ی های 
کارشناسانه است اما بی شک تحریم ها به بعضی از زیرساختهای 
اقتص��ادی از جمل��ه بخش معدن آس��یب زده اس��ت. وی با اعالم 
اینکه جابجایی پول در بخش معدن و معامالت بانکی چالش دارد 
گفت: وقتی کاالیی صادر می کنیم و باید پول آن بازگردد، تحریم 
گردش مالی بین المللی را قفل می کند و به جابجایی پول آسیب 
میزن��د. بهرام��ن با تاکید بر اینکه برای انتقال پول نیازمند دورزدن 
تحریم و اس��تفاده از واس��طه هس��تیم گفت: همین امر قیمت تمام 
ش��ده تولید را باال میبرد.وی با انتقاد ش��دید از این ادعا که تحریم 

خوب است گفت: تحریم برای کل کشور بحران آفرین است، اما 
بدلیل اینکه اقتصاد نفتی باعث ش��ده بود نس��بت به سایر مزیت ها 
و ظرفیتهای داخل کش��ور بی توجه باش��یم، در اثر تحریم به سوی 

سایر مزیت ها روی آوردیم.

نفت سدراه نیست � 
وی با اشاره به درآمدهای باالی نفتی که در مقطعی از ۱۲۰ میلیارد 
دالر عبور کرد گفت: این درآمدهای سرش��ار نفتی را کجا هزینه 
کردیم؟ آیا در زیرساخت هایی که مزیت کشور بودند، هزینه کردیم؟ 
آیا در بخش معدن، ریل، جاده، اس��کله، بنادر و دیگر فرصت ها و 
ظرفیتها هزینه یا س��رمایه گذاری زیرس��اختی کردیم؟ از فرصت 
درآمدهای نفتی بهره نبردیم و اگر بدرس��تی اس��تفاده می کردیم 
امروز دربه در نمی ماندیم. امروزه بابت جابجایی و حمل و نقل در 
بخ��ش ج��اده ای و ریلی هزینه های باالیی می پردازیم که قیمت 

تمام شده را باال می برد. 
این صور نیس��ت که آقایان می گویند تحریم ها باعث ش��د معدن 
رش��د بکند، معدن س��یر طبیعی خودش را داشت، ولی چون مزیت 
معدن از س��وی سیاس��ت گذاران به خوبی ش��ناخته نشده بود، از آن 
اس��تفاده نمی کردند. امروز عده ای میگویند اگر نفت باش��د، مزیت 
فراموش می ش��ود، در حالی که این تفکری س��اده لوحانه اس��ت و 
اصال چنین چیزی نیس��ت. مواد معدنی تامین کننده صنایع داخل 
و خارج کشور است به شرط آنکه بر مبنای آینده نگری باشد. هیچ 
کجای دنیا برای دوره 5 ساله برنامه ریزی نمی کنند، بلکه حداقل 
برای دوره ۳۰ س��اله فکر می کنند که نمونه بارز آن برنامه ریزی 
برای۲۰5۰ است. بر اساس آن چشم اندازها راجع به مواد معدنی و 
سیاستگذاری بر مواد معدنی کار می کنیم. بنابر این هرگز نمی توان 
ادعا کرد ش��رایط اقتصاد را بدون فروش نفت توصیف و آرزو کرد 

پرونده فروش نفت را بس��تیم، اصاًل چنین چیزی نیس��ت. بی شک 
سیاستگذاری های کالن کشور نیز اصال چنین اعتقادی ندارد.

در آرزوی صادرات نفت ایران  � 
رییس خانه معدن با اس��تقبال از اینکه بار دیگر ش��اهد آرامش در 
اقتصاد و فروش نفت ایران به جهان باشیم گفت: انشاهلل این اتفاق 
بیفتد، چون منافع آن به 8۰ میلیون جمعیت می رسد، مردمی که 
در معرض آسیب جدی قرار دارند و بایستی این رویکرد در سیاست 
گذاریهایمان به صورت کامل دیده بشود، به شرط آنکه هوشمندانه 
س��رمایه گذاری زیر س��اختی در همه بخشها را ادامه بدهیم. اگر بر 
دیدن شدن بخش معدن نیز اصرار داریم، به نتیجه رسیدن برجام 
به ما اجازه میدهد تا دیده ش��ویم. بهرامن با تاکید بر اینکه تحریم 
ها حقوق قانونی جامعه ایرانی را به صورت کامل گرفته است گفت: 
جابجایی پول اولین و مهمترین گزینه در تجارت اس��ت، در حالی 
که با مانع رو به رو هستیم و 7 تا۱۰ درصد هزینه می کنیم تا پول 
ناشی از تجارت را که بدلیل تحریمها قفل شده، جابجا کنیم. براستی 
چه کسی زیان جابجایی صرافی را تقبل می کند. باید بپذیریم که  
هر یک دالر ایرانی که به جیب صراف یا واسطه می رود، سرمایه 
ملی است و اقتصاد کشور زیان آن را می برد. چرا باید سخت ترین 
راه را برای تجارت و اقتصاد انتخاب کنیم؟ حتی برای تامین خیلی 
از نیازهای جامعه، نیازهای عادی یا نیازهایی که میتواند در بخش 
صنایع سنگین موثر باشد، مجبوریم با تحمل هزینه های سنگین 

تحریمها را دور بزنیم! دور زدن چیست؟ 

هزینه دور زدن تحریم  � 
بهرامن با ابراز تاسف از اینکه دور زدن تحریم مصداق بارز هزینه 
اس��ت گفت: تصور کنید که می خواهید از راهی عبور کنید اما به 

شما اجازه عبور از آن راه سالم و کوتاه را نمی دهند، اما چون باید 
حتما از آن راه بروید، مجبور می شوید5۰ کیلومتر راه را دور کنید، 
وقتی 5۰ کیلومتر به مس��یر اضافه کردید، س��وخت اضافه مصرف 
می کنید، زمان بیش��تری در راه خواهید بود، راه مناس��ب نیس��ت و 
ش��اید س��نگالخ باشد و بس��یاری موارد دیگر که هزینه است. وی 
ب��ا انتق��اد از آنهای��ی که دورزدن تحریم ها را مزیت می دانند گفت: 
چرا باید بگوییم دورزدن تحریم هیچی نیس��ت، در حالی که همه 

چیز هست. 

موان���ع ص���ادرات محص���والت معدن���ی � 
ریی��س خان��ه مع��دن ایران با تاکید بر اینکه یک فعال بخش معدن 
نمی تواند محصولش را به هر جایی که می خواد صادر کند گفت: 
تاجر ایرانی همه جوره محدودیت دارد. از س��وی دیگر معدن دار 
نمیتواند س��رمایه گذاری خارجی را جذب کند، خصوصًا در بخش 
صنایع پایین دس��تی که نقش اساس��ی دارد، چون تحریم هستیم. 
وی با تاکید بر اینکه در سی سال گذشته که تحریم بودیم، اگر روند 
عادی و  شرایط عادی در کشور داشتیم، می توانستیم بیش از5۰ 
میلیارد دالر در صنایع پایین دس��تی بخش معدن س��رمایه گذاری 
کنی��م گفت: در بخش س��نگ ه��ای تزیینی، خاک های صنعتی و 
بسیاری بخشهای دیگر امکان سرمایه گذاری داشتیم. بهرامن با 
تاکید بر اینکه هدف از جذب سرمایه گذار خارجی، تامین نیازهای 
داخلی نیست گفت: سرمایه گذار خارجی جذب می کنیم تا مسیر 
را ب��رای بازاره��ای خارج��ی و صادرات ایجاد ی��ا حفظ کند. وی با 
تاکید بر اینکه بازارهای همسایه را به صورت محدود داریم گفت: 
بازارهای حاش��یه را داریم، اما حفظ آن هم به این س��ادگی نیس��ت. 
به این افتخار می کنیم که بازار عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه 
یا دیگر کش��ورهای همس��ایه را داریم، اما واقعیت این اس��ت که 

جابجایی پول حتی از عراق هم ساده نیست.

اقتصاد نیازمند واقع گرایی � 
بهرامن با تاکید بر اینکه بایس��تی واقع گرایانه مس��ائل را تحلیل 
کنی��م گف��ت: بخش مع��دن و صنعت معدن کاری می تواند در ۳۰ 
سال آینده تامین کننده بخش بزرگی از صنایع کشورهای منطقه 
و خارج از منطقه با همین اکتشافات موجود باشد. ما این ثروت را 
داریم، اما لطمه تحریم را لمس می کنیم حتی در صدور روادیدها 

لمس می کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه شاید تحریم به ظاهر چیز خاصی از نظر اسمی 
نباش��د گفت: چرا وقتی محصولی را تولید میکنیم و به راحتی می 
توانیم به سراس��ر جهان عرضه کنیم، فقط به دلیل تحریم نتوانیم 
به راحتی صادر کنیم؟ رییس خانه معدن با اش��اره به اینکه بخش 
معدن به ماش��ین آالت و تجهیزات و مواد اولیه بس��یاری نیاز دارد 
گف��ت: وقت��ی ی��ک معدن کار نیاز دارد کاالیی را از اروپا بخرد، چرا 
نباید بدلیل تحریم بخرد و مجبور بشود از نقطه ای دیگر و ماشین 
آالتی بی کیفیت تر را بخرد و بدتر اینکه به قیمتی مجبور باش��د 
بخ��رد ک��ه به او می فروش��ند، به صورت واس��طه، بخ��رد نتواند از 

گارانتی آن استفاده کند.

رییس خانه معدن ایران در گفتگو با تجارت تشریح کرد

تولید و تجارت در سنگالخ تحریم 

اخبار كوتاه

دولت و نظام بانکی به جای نقش حمایتی، رقیب کسب و کارهاواقعی سازی ضریب اهمیت سبد خوراکی ها در سبد معاش 
 رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: این هفته به محاسبات رسمی سبد 
معیش��ت وفق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار ورود کردیم. فرامرز توفیقی درگفتگو با ایلنا 
افزود: از آنجا که قرار شده مسئول احصای سبد معاش پیشنهادی، وزارت اقتصاد باشد و 
سبد پیشنهادی را به کمیته بیاورند تا کارگران و کارفرمایان نیز نظر بدهند، سبد مطابق 
متدول��وژی و فرماس��یون وزارت اقتص��اد تقریباً آماده ب��ود و ادعا کردند چون نرخ تورم 
خوراکی ها و آشامدینی ها یکسان نبوده و به اندازه تورم مسکن و سایر مولفه ها نیست، 
باید مولفه های مختلف مانند مسکن و حمل و نقل، به طور جداگانه محاسبه و در سبد 

جانمایی شود؛ که ما نمایندگان کارگری در ارتباط با اهمیت و جایگاهِ »ضریب اهمیت« گفتیم و اینکه ضریب اهمیت 
سبد خوراکی ها در سبد معاش کلی، باید واقعی سازی شود و به یک عدد واحد برسیم.وی افزود: برای داشتن نرخ واقعی 
مولفه های مختلف مثل مسکن، نیاز به نقشه جغرافیایی اشتغال و نرخ مسکن و تورم و خوراکی ها در این نقشه داریم و چون 
این اطالعات فراهم نیست، قرار شد با همان فرمول محاسبه ی سبد خوراکی ها، سبد آماده شود و جلسه بعدی )دوشنبه 

چهارم بهمن ماه( به کمیته دستمزد بیاید.

کارشناس حوزه کار بر ضرورت رفع موانع کسب و کار تاکید کرد و گفت: دولت 
و نظام بانکی یکی از ابزارهای مهم در حوزه کسب و کار به شمار می رود ولی تا 
زمانی که به جای نقش حمایتی، رقیب بازار و کسب و کارها باشند نمی توان بهبود 
فضای کسب و کار را انتظار داشت لذا این مساله باید اصالح شود تا گشایش در 
بازار کار به وجود آید.حمید حاج اس��ماعیلی به ایس��نا گفت: برای آنکه رتبه ایران 
بهبود یابد الزم اس��ت اصالحات گس��ترده ای در خصوص رفع موانع به لحاظ 
قانونی و صدور مجوزها و مش��وق های کارآفرینی برای کس��ب و کار در  کش��ور 

صورت گیرد.این کارشناس حوزه کار می افزاید: بر اساس آخرین اعالم بانک جهانی رتبه ایران در این شاخص، 
۱۲7 به باال است در حالی که این رتبه باید به زیر ۲5 بیاید که بتوانیم از یک فضای مساعد برای ایجاد کسب و 
کار بهره برداری کنیم.حاج اس��ماعیلی طوالنی ش��دن فرایند صدور مجوزهای کس��ب و کار را به زیان کارآفرینان 
و تولیدکنندگان دانس��ته و ابراز امیدواری کرده اس��ت که تصویب قانون تس��هیل صدور مجوزهای کس��ب وکار و 

نظارت بر حسن اجرای آن زمینه ارتقای رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار را فراهم کند. 

 نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی گفت: تورم بیش 
از ۴۰ درصد اس��ت اما س��قف افزایش حقوق کارکنان 
دولت ۲5 درصد اس��ت؛ یعنی خانواده ها س��ال آینده نیز 
دچار کس��ری می ش��وند. از س��ویی خط فقر هم بین ۹ تا 
۱۰ میلیون تومان اعالم ش��ده اس��ت و بنابراین خانواده 
های زیادی زیر خط فقر هستند که دولت و مجلس باید 
به این اقشار توجه زیادی داشته باشد. در مجموع مساله 
مه��م ت��اب اوری اجتماعی در تدوین بودجه مورد توجه 
نبوده اس��ت. علی محمد نمازی در گفت وگو با ایس��نا، 
با بیان اینکه من موافق یکسان سازی نرخ ارز و واقعی 
کردن قیمت کاالها و خدمات هستم، اظهار کرد: یکسان 
سازی نرخ ارز مانع بروز رانت و فساد می شود، اما وقتی 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی ح��ذف می ش��ود، باید به مردم یارانه 
نقدی پرداخت کرد؛ البته باید شیوه درستی برای اجرای 
این سیاست در نظر گرفته شود و مردم توجیه شوند. وی 
ادامه داد: با اجرای این سیاس��ت برای یکبار ش��وکی وارد 
می شود اما لوکوموتیو اقتصاد کشور به ریل اصلی خود 
می افتد، البته مردم هم باید برای اجرای این سیاس��ت 
توجیه شوند تا همراهی کنند. پیشنهاد من این است که 

دولت یک ماه جلوتر یارانه نقدی به مردم داده و سپس 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند تا مردم متوجه ش��وند که 
قرار نیست چیزی از آنها گرفته شود. این فعال سیاسی 
در پاس��خ به این که آیا پرداخت نقدی یارانه ها موجب 
افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد، تصریح کرد: تا حاال 
پول به جای اینکه به مردم داده شود، به افرادی داده می 
شد که کاال و خدمات ارائه می کنند. در این روش دورریز 
و پرت منابع زیادی پیش می آید ولی اگر پول مستقیم 
به مردم برس��د، در هزینه های دولت هم صرفه جویی 
می ش��ود مخصوصا در حوزه نان و حامل های انرژی. 
نمازی درباره بودجه ۱۴۰۱ نیز بیان کرد: منابع درآمدی در 
بودجه غیرواقعی است، چون هنوز تکلیف برجام مشخص 
نشده است ولی میزان صادرات نفت ۱/۲ میلیون بشکه 
در روز در نظر گرفته شده است و اگر مذاکرات به نتیجه 
نرسد، این میزان از صادرات نفت محقق نخواهد شد. از 
سویی درآمدهای مالیاتی افزایش داشته است در حالیکه 
وضعیت کسب و کار مردم مناسب نیست و در این شرایط 
تحقق درآمدهای مالیاتی غیرواقعی است. از سویی کشور 
ظرفیت فروش اوراق جدید قرضه را ندارد چون دولت هنوز 
نتوانسته است تعهدات قبلی خود در این زمینه را اجرا کند. 
این فعال سیاسی اصالح طلب همچنین با اشاره به اینکه 
اراده واقعی برای فروش اموال مازاد دولتی و خصوصی 
سازی وجود ندارد، گفت: از زمان دولت اصالحات بحث 
واگذاری استقالل و پرسپولیس مطرح است اما هنوز این 
کار انجام نشده و در نتیجه این دو باشگاه از آسیا حذف 
شدند. خصوصی سازی هایی هم که در سایر بخش ها 

انجام شده، واقعی نبوده است. 

 عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه 7۰۰هزار میلیارد تومان حجم پروژه های نیمه تمام 
موجود اس��ت گفت: با توجه به بودجه های قطره چکانی 
از 5۰ تا 7۰ سال دیگر زمان خواهد برد تا این پروژه ها به 
اتمام برسد. این مسئله بدون در نظر گرفتن پروژه های 
محرومیت زدایی و توس��عه ای اس��ت که امروز مورد نیاز 

کشور است.
مجتبی یوس��فی در گفتگو با تس��نیم با تاکید بر اینکه 
الیحه مشارکت عمومی و خصوصی، کشور را از شرایط 
کمبود بودجه در بخش عمرانی نجات خواهد داد افزود: 
راهکار تس��ریع در روند اجرای این پروژه ها اس��تفاده از 
ظرفیت منابع مردم اس��ت. الیحه مش��ارکت عمومی و 
خصوص��ی راه نجات کش��ور از حجم عظیم پروژه های 
عمرانی نیمه تمام است. متأسفانه در کمیسیون عمران 
به خوبی به این الیحه پرداخته نشد ضمن اینکه برخی با 
نگاه منفی به آن نگاه می کنند. نماینده اهواز با بیان اینکه 
از بیرون مجلس فضاسازی هایی در مورد احتمال ایجاد 
رانت در الیحه مش��ارکت عمومی و خصوصی صورت 
می گی��رد، گف��ت: باید به تجربه دنیا نگاه کنیم، در زمان 
حاضر در برخی از کشورهای دنیا و نهادهای بین المللی 
تجربیاتی در این زمینه وجود دارد.وی گفت: در برخی از 
موضوعات بین المللی این مسئله به عنوان یک سند بین 
کشورهای اروپایی و آمریکایی به رسمیت شناخته شده 
است و برمبنای آن با یکدیگر تعامل می کنند. به نظر بنده 
نسبت به این الیحه کم لطفی شد. عضو کمیسیون عمران 
تأکید کرد: فضاسازی ها در مورد الیحه مشارکت عمومی 
و خصوصی بعضاً از سوی افرادی صورت گرفت که خود 

در گذش��ته مس��ئولیت هایی را داشتند. این افراد به جای 
آنکه بگویند این الیحه رانتی است و با آن مخالفت کنند، 
بیایند و پیشنهادات خود را ارائه کنند. ما پذیرای نظراتی 
که می تواند به راه نجات پروژه های عمرانی و توسعه ای 
کشور که تبدیل به زیرساختی برای حل مشکل اقتصادی 
مردم خواهند ش��د، کمک کند، هس��تیم. وی افزود: این 
پروژه ها تبدیل به پایه ای برای توسعه و پیشران اقتصاد 
کشور خواهند شد، با روند فعلی بعید است که اتفاقی در 
این خصوص رخ دهد، در زمان حاضر یک س��ال و نیم 
از مجلس گذش��ته اس��ت و هیچ اقدامی در مورد الیحه 
مش��ارکت عمومی و خصوصی صورت نگرفته اس��ت. 
یوسفی با اشاره به اینکه در عین اینکه باید در بررسی این 
الیحه دقت الزم صورت بگیرد تا مانند برخی واگذاری ها 
باعث رانت نشود، گفت: در برخی موارد در گذشته به جای 
خصوصی س��ازی، اختصاصی سازی صورت گرفت. این 
موارد اشکاالتی است که وجود داشته است اما می توان 
با استفاده از تجربیات موجود در دنیا و ظرفیت کارشناسان 
حقوق��ی ی��ک کار تلفیقی در بعد نظارتی و قانون گذاری 

انجام داد و این مشکالت را حل کرد.

يوسفی ازنياز به700  هزار ميليارد تومان اعتبار خبردادنمازی از تورم 40 درصدی و افزايش حقوق 2۵ درصدی انتقاد كرد

تكميل پروژه های عمرانی 70 سال ديگربی توجهی دولت به تاب آوری مردم


