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 کاهش 4737 واحدی شاخص بورس
 بورس اوراق بهادار تهران در یک روند رو به ریزش قرار گرفت 
و با وجود اینکه دالر در بازار آزاد رو به رش��د اس��ت و از ۳۰ هزار 
تومان هم فراتر رفته، اما ش��اخص بازار در حال ریزش اس��ت، 
بگونه ای که در پایان معامالت با عقب نش��ینی ۴۷۳۷ واحد به 
رق��م ی��ک میلی��ون و ۳۳۷ هزار و ۶۱۷ واحد رس��ید. به گزارش 
فارس شاخص کل با معیار هموزن امروز با کاهش ۲۵۹۵ واحد 
ب��ه رق��م ۳۶۱ ه��زار و ۱۸۰ واحد و ارزش بازار در بورس به بیش 
از ۵ میلی��ون و ۳۴۶ ه��زار میلیارد تومان رس��ید.معامله گران در 
بورس تهران بیش از ۹.۳ میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی 
در قالب ۳۳۲ هزار فقره معامله و به ارزش ۳ هزار و ۹۱۷ میلیارد 
تومان داد و ستد کردند.ارزش معامالت فرابورس هم به بیش از 
۱۸۵۴ میلیارد تومان رسید. همه شاخص های بورس قرمزپوش 
بودند و در فرابورس هم شاخص با کاهش ۷۷ واحد به رقم ۱۹ 

هزار و ۱۰۳ واحد رسید.

پایان امضای طالیی در آموزشگاه آزاد 
 معاون وزیر کار گفت: با صدور مجوز تاس��یس آموزش��گاه آزاد 
ظرف س��ه روز، از ۱۰ مهر ماه تا ۶ آذر ماه س��ال جاری، تعداد 
۱۸۳۹ موافقتنامه اصولی برای متقاضیان صادر ش��ده که رش��د 
۶۰۰ درصدی را نشان می دهد.غالمحسین حسینی نیا در گفت 
و گو با مهر افزود: سیاست قبلی در صدور مجوز منجر به ایجاد 
امضاهای طالیی ش��ده بود اما با این اقدام برای همیش��ه بساط 
خرید و فروش مجوز آموزش��گاه های آزاد جمع و به اجحاف در 
حق مؤسسان آموزشگاه ها پایان داده شد. وی در مورد نحوه اخذ 
مجوز، گفت: متقاضیان واجد شرایط دریافت کننده مجوز فعالیت 
می توانن��د ب��ا فراهم کردن الزام��ات کار مانند فضا، تجهیرات، 
مربی، برنامه آموزش��ی و اخذ مجوز بالفاصله فعالیت آموزش��ی 

خود را شروع کنند.

۸۰ درصد تاالرها تعطیل هستند
 رئی��س اتحادی��ه تاالرهای پذیرایی ته��ران با بیان اینکه پس 
از بازگش��ایی تاالره��ای پذیرای��ی ب��ا رعایت ش��یوه نامه های 
بهداش��تی، فقط ۲۰ درصد تاالرها به فعالیت بازگش��تند، گفت: 
۸۰ درصد تاالرهای تهران تعطیل و اکثرا ورشکس��ت ش��ده اند.
خس��رو ابراهیمی نیا در گفت وگو با ایس��نا تصریح کرد: تاالرها 
با اوج گیری کرونا تعطیل شد و این واحدها که برای برگزاری 
مراس��م به مردم تعهد داش��تند و بنابراین مجبور به بازگرداندن 
هزین��ه گرفته ش��ده به مردم ش��دند که ای��ن وضعیت منجر به 
ورشکستگی بسیاری از واحدها شد. این در حالی است که سایر 
صنوف از جمله رس��توران ها اجازه فعالیت داش��تند. در نهایت 
هم مردم برای برگزاری مراس��م خود به باغ های بیرون ش��هر 
ک��ه پروان��ه صنفی ندارند و لزوما مس��ائل بهداش��تی را رعایت 

نمی کنند، کوچ کردند.

مجلس بدنبال نرخ واقعی تورم 
 عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت: مجلس��ی که به عنوان 
عصاره فضائل ملت اس��ت باید دقیق تر حرکت کند. متاس��فانه 
بعضا وزرا تنها در مجلس حاضر ش��ده و گزارش��ی را کلیش��ه ای 
ارائه می کنند. ما تا کنون هیچ برنامه ای که مشکل مردم و کشور 
را حل کند از وزرا ندیده ایم. به گزارش ایس��نا، پرویز محمدنژاد 
افزود: اگر وظیفه مجلس ریل گذاری است زمانی این وظیفه به 
درس��تی محقق می ش��ود که اعداد و ارقام دقیق به مجلس ارائه 
ش��ود. تاکنون یک عدد دقیق در خصوص نرخ تورم به مجلس 
ارائه نش��ده اس��ت و دولت برنامه خود را برای مهار آن اجرایی 
نکرده اس��ت.نماینده لنگرود تصریح کرد: اینکه ما در حوزه گاز 
و برق تراز منفی داریم درست است اما عددی که برای آن باید 
برنامه ریزی شود اعالم نشده است. ارائه گزارش کمی مشکلی 
را حل نمی کند. ما گزارشی می خواهیم که برنامه محور باشد و 

به حل مشکالت مردم منجر شود.

حباب سکه ۴۴۰ هزار تومان 
 نایب رییس اتحادیه طال و جواهر گفت: در طول دو روز حباب 
س��که افزایش یافت و از ۲۷۰ هزار تومان به ۴۴۰ هزار تومان 
رس��ید.محمد کش��تی آرای در گفت وگو با ایلنا درباره اثرگذاری 
دالر ۳۱ هزار تومانی بر بازار طال و سکه گفت: مساله اثرگذاری 
افزایش قیمت ارز در بازار طال و سکه در دوره های گذشته هم 
رخ داده و ش��اید باعث ش��ود یک روز معامالت در بازار متوقف 
شود اما بازار دوباره به حالت عادی بر می گردد و در حال حاضر 
هم داد و ستدها در بازار روال عادی خود را دارد و بازار در جریان 
است.وی ادامه داد: به طور قطع  قیمت ها در بازار طال و سکه با 
توجه به رشد نرخ ارز افزایش پیدا کرده در حالی که قیمت انس 
جهانی تغیرات زیادی نداشت.نایب رییس اتحادیه طال و جواهر 
با بیان اینکه تقاضا برای خرید سکه افزایش یافته است، گفت: 
از زمانی که احتمال افزایش نرخ دالر پیش بینی شد تقاضا برای 
خرید سکه باال رفت و از روز گذشته  شاهد افزایش تقاضا در بازار 

سکه هستیم و  متقاضی خرید سکه باال رفته  است.

چالش خرده فروشان با چک های جدید
 رییس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران گفت: با پایان اعتبار 
چک های قدیمی ممکن است تنش هایی در سطح خرده فروشی 
ب��ه وج��ود بیاید ک��ه امیدواریم بانک ها بتوانند ب��ا فراهم آوردن 
زیرساخت ها آن را برطرف کنند.احمد آتش هوش در گفت وگو با 
ایلنا در مورد تاثیرات قانون جدید چک بر کسب وکارهای کشور 
گفت: قانون اصالح چک مصوب ۱۳۹۷ تغییرات بسیار خوبی در 
جهت اعتبار بخشیدن به چک داشت و قرار بود که از آذرماه سال 
۹۹ اجرایی شود که به دلیل شیوع کرونا تصویب شد تا اجرای آن 
به سال ۱۴۰۰ موکول شود. به دلیل عدم وجود زیرساخت های 
الزم برای اجرای دقیق این قانون، ما در اتاق بازرگانی جلسات 
مختلفی با بانک مرکزی داشتیم.وی افزود: به دلیلی اینکه صدور  
و انتقال چک باید در سامانه صیاد ثبت شود، امکان سواستفاده و 

جعل چک منتفی شده و گردش های مالی شفاف می شود.  

اقتصاد كالن

 گـروه اقتصـادی – كورش شرفشـاهی: در حالی شـاهد روند 
صعودی قيمت دالر در بازار ارز هستيم كه هيچ دليل منطقی و 
محكمه پسندی بر اين گرانی وجود ندارد. اما آنچه بيش از همه 
آزار دهنده به نظر می رسد، بازی گردانی واسطه ها و سودجويان 
از شرايط موجود است. در شرايطی كه هيچ تقاضايی برای ارز 
وجود ندارد و نيازی هم به بازار ارز اعالم نشده، يك باره شاهد 

تقاضای كاذب هستيم كه گرانی ارز را رقم زده است.

بحران سازی با بازارسازی مجازی � 
متاس��فانه یکی از مهمترین مش��کالت اقتصاد کش��ور، وجود 
سودجویانی است که هیچ ارزشی برای منافع ملی قایل نیستند و 
برای کسب سود و منافع شخصی، همه چیز را قربانی می کنند. 
بدتر این با جریان سازی کاذب، به بحران ها دامن می زنند و حتی 
جایگاه کش��ورمان را در جهان زیر س��وال می برند. چنین افرادی 
به هیچ اصولی پایبند نیستند، در حالی که منافع کالنی از آشفته 
بازار غیر واقعی کسب می کنند. یکی از این موارد، بازارسازی های 
مجازی در ش��بکه های اجتماعی اس��ت که در روزها گذشته اوج 
گرفته و نرخ  ارز را به صورت  لحظه ای با خرید و فروش فردایی 
نوسان می گیرند تا جایی که دالر در این نوسانات به عدد ۳۱ هزار 
تومان نیز رسید، اما در برخی مواقع از این عدد بازگشت خورده و 
سیر نزولی به خود می گیرد. این رویکردها باعث شد تا در روزهای 
اخی��ر دالر در ب��ازار آزاد و کان��ال های فضای مجازی قیمت ۳۰ و 
۳۱ ه��زار تومان��ی را تجرب��ه کند، درحالی که نرخ دالر در صرافی 

ملی در کانال ۲۷ هزار تومان قیمت گذاری شد.

بازدید میدانی صالح آبادی � 
اگرچه رئیس بانک مرکزی برای س��امان دادن به بازار ارز، اعالم 
کرد که ارز به وفور وجود دارد و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد 
اما جریان س��ازان س��ودجوی فرصت طلب، دست از اقدامات خود 
برنداش��ته و همچنان بر طبل نیاز کاذب کوبیدند. در نهایت علی 
صالح آبادی برای بازدید از صرافی ها، به میدان فردوسی رفت و در 
گفتگو با صرافان و خریداران ارز تاکید کرد که منابع ارزی کشور در 
وضعیت مناسبی قرار دارد.رئیس بانک مرکزی با اعالم راه اندازی 
درگاه فروش ارز به منظور تامین نیازهای خرد هموطنان به ارز گفت: 
این درگاه تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و هموطنان 
با ورود به این درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعالم و سپس با مراجعه 
ب��ه صراف��ی های مجاز ارز موردنیاز را دریافت می کنند.وی تاکید 
کرد: با راه اندازی سامانه فروش ارز صف های ایجاد شده در مقابل 

صرافی ها جمع خواهد شد.

تامین نیازهای قانونی � 
صالح آبادی برای تاثیرگذاری بیشتر قول داد که نیازهای ارز قانونی 

م��ردم ب��ه صورت کامل تامین می ش��ود و مناب��ع ارزی ورودی در 
بازارمتشکل ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد. وی گفت: به منظور 
دسترسی آسان تر مردم  به حواله و اسکناس دالر، اصالح قوانین و 
مقررات در برنامه و دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. رییس بانک 
مرکزی افزود: در جانب عرضه ارز مشکلی نداریم و روند تامین و 

عرضه در حال بهبود است.

تامین 36 � میلیارد دالر ارز
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون برگشت 
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما ۲۲.۴ میلیارد دالر و 
عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما ۲۰ میلیارد دالر بود افزود: 
از ابت��دای س��ال تا کنون درمجم��وع ۳۶ میلیارد دالر ارز برای کل 
کاالها بخشی در سامانه نیما و بخشی در شبکه بانکی تامین شده 
اس��ت که نس��بت به سال گذش��ته عرضه ارز افزایش داشته است.

رئیس ش��ورای پول و اعتبار گفت:خوش��بختانه امسال دسترسی 
 بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی، بهبود قابل 
مالحظه ای داشته است و از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار 
خوبی هستیم و پیش بینی این است که در آینده نزدیک اوضاع رو 

به بهبود خواهد رفت.

سهم ناچیز اما تعیین کننده بازار آزاد  � 
با نگاهی به نقش بازار آزاد ارز شامل محتکران خانگی، دالالن و 
مسافران، متوجه می شویم که نیازهای آنان نباید تعیین کننده باشد 

و در گردش مالی بازار نقش چندانی ندارد، اما تاسف آور اینجاست 
که آنچنان هیاهو ایجاد می کنند که تقاضای کاذب به وجود می 
آورند. در این رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی گفت: دالر با نرخ های متفاوت ۴۲۰۰ تومانی، نیمایی، سنا و 
بازار آزاد وجود دارد و حجم مبادله در بازار غیر رسمی و خیابانی بسیار 
ناچیز و محدود است به نوعی که سهم آن از حجم ذخایر دالر کمتر 
از ۸ درصد است. او گفت: دولت سابق به مجلس وعده داد تا با صدور 
بخشنامه و اصالح ساختار ارزی، فعالیت دالالن در بازار فردایی را 

محدود و غیرممکن کند، اما این وعده هیچ گاه محقق نشد.

چالش بازار فردایی � 
اگر از بازار سکه و ارز به عنوان قمار یاد می شود، زیاد هم غیر واقعی 
نیست، زیرا هیچ ثباتی در این بازار وجود ندارد و بدتر اینکه روشهایی 
همچون بازار فردایی در بازار ارز مطرح می شود که پیش بینی قیمت 
بدون رد و بدل ش��دن پول اس��ت و عده ای با خرید دالر برای روز 
آینده با پیش بینی قیمت، ریسک یا به عبارت بهتر قمار می کنند. در 
این رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسات مجلس 
ش��ورای اس��المی خطرات بازار فردایی به صالح آبادی، رئیس کل 
بانک مرکزی نیز انتقال داده ش��ده اس��ت. نماینده مجلس یازدهم 
افزود: واقعیت بازار ارز کشور در بازار فردایی، سبزه میدان و چهارراه 
استانبول نیست، دماسنج ارزی کشور در حقیقت، سامانه نیماست و 
در این سامانه، از یک سو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد چرخه 
تجاری کشور شده و از سوی دیگر، ارز مورد نیاز برای واردات نیز 

از این محل تأمین می شود.

موج سواری بر سیاست � 
یکی از نکاتی که دستاویز جریان سازان برای بحران آفرینی می 
شود، سیاست خارجی است. اگرچه سیاست خارجی بر اقتصاد ایران 
اث��ر م��ی گ��ذارد، اما این تاثیر در کوتاه م��دت صورت نمی گیرد و 
برای آنکه یک تصمیم در سیاست خارجی اثرگذاری الزم را داشته 
باش��د، به ماهها زمان نیاز دارد. اما با کمال تاس��ف اقتصاد سیاست 
زده باعث می شود تا کوچکترین شایعه ای بزرگترین اثر را داشته 
باشد بدتر اینکه تاثیرگذاری مثبت کمتر صورت می گیرد و تاثیرات 

مخرب بیشتر است.

مذاکرات در مسیر منطقی � 
بررسی وضعیت بازار ارز نشان می دهد شکاف بین قیمت دالر بازار 
متشکل و بازار آزاد از فروردین تا حدود ۲ هفته پیش از مرز ۶ درصد 
عبور نکرده و عمدتا زیر ۴ درصد قرار داشت. اما اندازه این شکاف 
از دو هفته قبل رشد شدیدی کرد. مهم ترین اتفاق برای بازار در دو 
هفته اخیر شروع دور جدید مذاکرات احیای برجام بود که فرصت 
طلبان بزرگ شدن این شکاف را به مذاکرات ربط داده اند. این در 
حالی است که در ۱۲ آذر مذاکرات در خصوص برجام به پایان رسید 
و هیات ایرانی پس از ۵ روز مذاکرات، در۱۳ آذر به تهران بازگشتند 
تا به جمع بندی برای ادامه مذاکرات به وین بازگردند. جالب اینکه 
تمامی اعضای شرکت کننده در برجام از اروپا تا آمریکا و از روسیه تا 
چین نظر منفی به این دور از مذاکرات نداشته و احتمال دستیابی به 
توافق را داده اند. علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات 
نیز تصریح کرد که طرف اروپایی هرگز ادعا نکرده که پیشنهاد های 
ایران فاقد مبانی حقوقی بوده است. تاسف آور اینجاست که دالالن، 
فرصت طلبان داخلی و به عبارت بهتر کاسبان تحریم شبانه روز 
دست به دعا برداشته اند که مذاکرات به نتیجه نرسد تا آنها جیب 

هایشان را پر کنند.

ساماندهی بازار ارز، شرط ثبات اقتصادی � 
آنچ��ه نبای��د نادیده گرفت، نق��ش تعیین کننده ثبات در اقتصاد 
اس��ت و از آنجا که آش��فتگی ارزی بحران آفرین است، ثبات در 
ب��ازار ارز م��ی تواند به افزایش فعالیتهای اقتصادی، رونق بازار، 
افزایش تولید، عبور از ش��رایط فعلی و رش��د اقتصادی کمک 
کند. نکته مهم رویکرد دولت س��یزدهم اس��ت که با شعار تغییر 
ش��رایط و رفع چالش��ها روی کار آمده اس��ت. هنگامی که دولت 
س��یزدهم برای پرداخت هزینه های خود حاضر نش��د از بانک 
مرکزی یعنی آس��ان ترین روش اس��تقراض کند، نش��ان می 
 دهد که برای کنترل تورم، مدیریت را به دس��ت گرفته و امید

می رود از این بحران عبور کند.   

تجارت از تالش های دولت در بازگشت آرامش به اقتصاد گزارش می دهد

عزم جدی دولت بر ساماندهی ارزی

اخبار كوتاه

بايد اسامی بدحسابان منتشر شود

ضرورت نظارت بر تسهیالت در نظام بانکی
کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به اینکه انباش��ت بدهی غیرجاری و بد 
حساب یعنی فرد بیشتر از ۱۸ ماه است که پرداختی انجام نداده است 
اظهار کرد: ما سررسید گذشته و معوق را کنار می گذاریم و سوخت شده ها 
را بررسی می کنیم . در وام های خرد امکان اخذ ضمانت کارمند و ضمانت 
هایی که اجرائیات باالیی دارند وجود دارد اما در تسهیالت کالن این 
امکان وجود ندارد.صمد عزیزنژاد با اشاره به اینکه به خاطر عدم تقارن 
اطالعات بانک انتخاب نادرستی در اعطای تسهیالت می کند افزود: 
در بررسی های مرکز پژوهش های مجلس یکی از دالیل وصل نشدن 

مطالبات غیرجاری این است که وثایق و تضمین ها به صورت تلفیق 
گرفته می شود و عمدتاً چک و سفته هستند و فرد در شرکت صوری 
هیچ کاره بوده و بعد از اینکه تسهیالت را گرفته از ۱۰ درصد غیر منقول 
چشم پوشی شده و منابع را از کشور خارج می کند تا تحت تعقیب قرار 
نگیرد.وی با اش��اره به اینکه عمده اش��خاص بدهکار کالن در ترکیه، 

امارات و گرجستان ساکن هستند افزود: بخشی از آنها کسانی هستند 
که به طرق مختلف و متقلّبانه تسهیالت گرفتند و از کشور سرمایه را 
خارج کرده اند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظارت برمصرف 
تسهیالت در نظام بانکی وجود ندارد گفت: در راستای اصالح ساختار 
نظام بانکی و در راستای احیای منابع بانکی که ترازنامه بانک ها را به 

هم ریخته است باید اقداماتی صورت بگیرد، لذا باید اسامی بدحسابان 
بانکی منتشر شود. وی تصریح کرد: ۹۹ درصد پرسنل بانک ها سالم 
هستند اما یک درصد را هدف قرار می دهیم که ۱۰۰ درصد تخلفات 
توسط همان یک درصد انجام می شود . همچنین یک کارشناس حقوق 
بانکی با اشاره به اینکه باید شفافیت بیشتر شود گفت: شفافیت بر نظارت 
کمک می کند،کس��ی از بانک وام گرفته به جای اینکه در کارخانه و 
در واحد تولیدی سرمایه گذاری کند ،دالر و سکه خریداری کرده و در 

بازارهای سودا گرایانه سرمایه گذاری کرده است. 

امکان دریافت اینماد بی ستاره برای کسب وکارهای خرد۲۸ شرکت استانی بدون هیات مدیره، فروش سهام عدالت در ابهام
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با تاکید بر اینکه عرضه سهام عدالت بر بازار 
بسیار اثرگذار بود گفت:  در بحث سهام عدالت با یک تاثیر روانی مواجه بودیم و حجم 
زیادی از سفارشات فروش در حدود یک سال گذشته انجام نشد و روی زمین مانده است. 
بنابراین همواره منتظر آثار آن در بازار هستیم.میثم فدایی در گفت وگو با ایلنا افزود: تاثیر 
دیگر در بخش سرمایه گذاری مستقیم  سهامداران عدالت است . در روش غیرمستفیم ۲۸ 
شرکت پذیرش شدند و معامالت این شرکت ها در حال انجام است و به هر حال بخشی از 
جریان نقدینگی بازار به آن سمت رفته و می رود و در این بخش از بازار اثرگذار است. وی 

با تاکید بر اینکه مهمترین و بدترین مشکل سهام عدالت در حال حاضر نبود ساختار حاکمیتی در این شرکت هاست گفت: 
در حال حاضر ۲۸ شرکت استانی سهام عدالت فعال هستند که ارزش مارکت کپ )ارزش بازار( انها بعضا از تمام شرکت های 
استان باالتر است اما هیچ هیات مدیره  ای ندارند و تعیین تکلیف هیات مدیره سهام عدالت و شرکت های سرمایه پذیر آنها 
مهم ترین مشکل است.وی با بیان اینکه بسیاری از مهم ترین شرکت ها سیت سهام عدالت دارند اما هنوز هیات مدیره این 

شرکت ها مشخص نشده  گفت: در این شرایط برای فروش سهام عدالت نمی توان تصمیمی گرفت

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه کسب وکارهای خرد می توانند به 
طور کامال سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطالعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ 
اینماد بی ستاره اقدام کنند گفت: اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطالعات 
امکان پذیر است. به گزارش مهر، مهران محرمیان افزود: الزام اخذ اینماد برای فروشگاه 
های مجازی که درگاه پرداخت خود را از شرکت های psp دریافت کرده اند از زمستان 
سال ۹۸ اجرایی شده و پذیرندگان جدید فعال در فضای مجازی عالوه بر اخذ شماره 
پیگیری مالیاتی ملزم به دریافت اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده اند. وی 

تاکید کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این 
نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطالعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کامال سیستمی 
و برخط و صرفا با ارایه اطالعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد 
یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب و کارها در فضای مجازی است، اظهار کرد: وجود این نشان در سایت های پذیرندگان 

فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می کند.

 وزی��ر اقتص��اد درباره در نظ��ر گرفتن مولفه های ثبات 
اقتصادی در الیحه بودجه سال آینده گفت: در الیحه 
بودج��ه س��ال ۱۴۰۱ ب��ه ثبات بس��یاری از متغیرهای 
اقتصادی توجه ویژه ش��ده تا یک فرمول قطعی برای 

آن ها وجود داشته باشد.
 به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در نشست فعاالن 
تش��کل های دانشجویی دانش��گاه های تهران افزود: 
طبق قانون بودجه س��ال جاری، بناس��ت دولت معادل 
۱۱۰ ه��زار میلی��ارد تومان از س��هام و اوراق خود را در 
اختیار سازمان تامین اجتماعی و صندوق های مربوطه 
قرار دهد و دولت قصد ندارد س��هام و اوراقی در بازار 

سرمایه عرضه کنند. 
وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت برای 
حذف ارز ترجیحی عزم دارد اما قصد دارد که این حذف 

را به صورت تدریجی انجام دهد تا شوکی ایجاد نکند. 
البته در این زمینه س��عی می ش��ود با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ی ب��ه بیماران ضربه وارد نش��ود و ارز ترجیحی 

داروها حذف نخواهد شد. 
وزی��ر اقتص��اد با بیان اینکه ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
حتم��ا ب��ر افزایش قیمت ه��ا تاثیر می گ��ذارد، اظهار 
 کرد: برای رفع وابس��تگی به واردات باید در تولیدات 
کاالهای��ی ک��ه ارز ۴۲۰۰ تومان��ی ب��ه آن ه��ا تعل��ق 
می گیرد، تنوع س��ازی صورت بگیرد. مش��کل اصلی 
ایج��اد ت��ورم، غی��ر از ضع��ف نظارت بر خل��ق پول، 
 کس��ری بودج��ه دولت هاس��ت که در ای��ن زمینه باید

 هزینه های جاری دولت کم و کنترل شود زیرا، افزایش 
هزینه های جاری دولت موجب رش��د تورم و کس��ری 

بودجه می شود. 
وی افزود: درباره ساخت یک میلیون مسکن مکاتباتی 
با بانک مرکزی و وزارت راه و شهرس��ازی داش��تیم تا 
تامین مالی س��اخت این تعداد مس��کن متنوع شود که 

تجربه ساخت مسکن مهر تکرار نشود. 
در این زمینه باید از ظرفیت های خارجی نیز اس��تفاده 
ش��ود که اخبار خوبی مبنی بر فراهم ش��دن زمینه های 
حضور ظرفیت های خارجی برای ساخت یک میلیون 

مسکن خواهید شنید. 

  کارشناس مسائل اقتصادی گفت: فاصله گرفتن از قانون 
اساس��ی و حاکم ش��دن تفکرات لیبرال در جامعه ما را به 
سمت فعالیتهای داللی سوق داده است و تا سود حاصل از 
فعالیتهای داللی نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، 
نمی توان توقع افزایش رشد تولید را داشت. بنابراین برای 

افزایش تولید اولین کار اجرای قانون اساسی است. 
ابراهیم رزاقی در گفتگو با ایلنا با تاکید بر اینکه سرمایه داری 
لیبرال بر حداکثر سود و لذت و ثروت تاکید دارد گفت: در 
چنین وضعی دالر ارزان به عده ای داده می شود تا کاالی 
ارزان وارد کنند و به قیمت دالر آزاد بفروشند. کاالی ارزان 
از تولیدکننده خریداری می شود و با قیمت چند برابر به 
فروش می رس��د یا به کش��ورهای دیگر صادر می شود. 
وی گفت: س��رمایه دارِی ایران سرمایه داری دالل مآبانه 
اس��ت، چراکه با کار داللی س��ت که بیشترین سود برای 
عده ای خاص فراهم می ش��ود. وقتی دولت دالر ۴۰۰۰ 
هزار تومانی را با رانت به عده ای خاص می دهد تا کاال را با 
قیمت ارزان وارد کنند و با قیمت گران بفروشند و کسی بر 
آن نظارت نمی کند یعنی از این فلسفه پیروی می کند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی با اعالم اینکه حدود ۶۰ 
میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند ادامه داد: خط 
فقر ۱۰ میلیون تومان شده اما حقوق کارگران در بهترین 
وضعیت ۴ میلیون تومان است. تعداد بسیاری هم هستند 

که همین ۴میلیون تومان را دریافت نمی کنند. هس��تند 
کارگرانی که بیمه نیستند و از شدت ناچاری به کار با حقوق 
یک تا دومیلیون تومان رضایت می دهند. چگونه با این 
وضعیت می توان زندگی کرد؟ این کارشناس اقتصادی 
گف��ت: فضای��ی که در آن هس��تیم صرفا به نفع عده ای 
خاص است. افرادی که به قدرت نزدیکند از رانت استفاده 
می کنند بیشترین سود و لذت را می برند و باقی مردم در 
تگن��ا و زیر خط فق��ر زندگی می کنند. حتی محکومیت 
مفسدان اقتصادی هم نتوانسته تاثیری در این وضعیت 
بگذارد. اینها هیچ ربطی به خط انقالب ندارد.  رزاقی گفت: 
با دالل بازی قیمت خانه و کاالهای اساسی را باال می برند، 
وام می گیرند و پس نمی دهند و خیلی راحت هم این کار 
را انجام می دهند چون تفکر سرمایه داری لیبرال حاکم 

است؛ تفکری که به دنبال سود بیشتر است. 

رزاقی از حاكم شدن تفكرات ليبرال انتقاد كردوزير اقتصاد بر دستيابی به فرمول قطعی تاكيد كرد

رونق داللی مانع رشد توليدثبات متغيرهای اقتصادی، رويكرد بودجه1۴٠1


