
 ارتباط مستقیم تلفنی با مدیرعامل
 شرکت راهبرد هوشمند شهر

جلس��ه ارتباط مس��تقیم تلفنی با مدیران بانک شهر، 
این هفته با حضور مدیرعامل شرکت راهبرد هوشمند 

شهر برگزار می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر، 
جلس��ه ارتباط مس��تقیم تلفنی این هفت��ه، با حضور 
س��یاوش محمدی مدیرعامل شرکت راهبرد هوشمند 
ش��هر و هیات همراه در س��امانه نظ��ارت و ارتباطات 

مردمی 8655 برگزار می شود.
بر این اس��اس شهروندان ، مش��تریان شبکه بانکی و 
هم��کاران می توانن��د روز چهارش��نبه )13 آذرماه( از 
ساعت 10 تا 12 از طریق شماره تماس 8655 هرگونه 
انتقاد، پیش��نهاد، شکایت و تقدیر خود از عملکرد این 
ش��رکت را مطرح کنند.گفتنی است، سامانه8655 به 
منظور رس��یدگی به ش��کایت، انتقادات و پیشنهادات 
مشتریان و شهروندان بانک شهر، راه اندازی شده است 
که از این طریق هر هفته یکی از مدیران و یا معاونان 

بانک، پاسخگوی حوزه  مربوطه خواهند بود.

 انتخاب مدیرعامل بانک پاسارگاد 
به عنوان خیر نمونه کشوری 

مدیرعامل بانک پاسارگاد به دلیل همت و تالش برای 
س��اخت کتابخانه های عمومی در مناطق کمتر توسعه 
یافته ی ایران، از س��وی نه��اد کتابخانه های عمومی 
کش��ور به عنوان خیر نمونه کش��وری انتخاب ش��د.به 
گ��زارش روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد، دکتر مجید 
قاس��می مدیرعامل بانک پاس��ارگاد به سبب اقدامات 
ارزش��مند در ایفای مسئولیت های اجتماعی و ساخت 
چندی��ن کتابخان��ه در مناطق کمتر توس��عه یافته ی 
کش��ور، از س��وی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی 
مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان خیر نمونه کشوری 
معرفی شد.در بخشی از این لوح تقدیر آمده است: »از 
اینک��ه با بهره گیری از فیض الیتناهی الهی، با همت و 
حمیت وس��یع و وثیق با مش��ارکت و معاضدت مالی 
و با تعمیق ش��ناخت آثار خیرات و برکات احس��ان و 
نیکوکاری، سخاوتمندانه و کریمانه در امر خیر ساخت 
کتابخانه های عمومی اهتمام ورزیده اید، سپاس��گزاری 
نموده و به شکرانه ی این توفیق الهی و عمل صالح، از 

حضرتعالی قدردانی می نمایم.«

 تقدیر انجمن نابینایان ایران
 از بانک مسکن برای حمایت از معلوالن

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی »کاما ، کتاب 
افراد معلول ایران« با ش��عار ش��هروند معلول، جامعه 
فراگیر؛ با تقدیر از حامیان این جشنواره از جمله بانک 
مس��کن برگزار ش��د.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا ، در این مراسم که با حضور اشرف 
بروجردی، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
محس��ن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، نیکن��ام حس��ینی پور، مدیرعامل 
موسس��ه خانه کت��اب، علیرض��ا مختار پ��ور، دبیرکل 
نه��اد کتابخانه های عمومی کش��ور، علی اکبر جمالی، 
ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل انجم��ن نابینایان 
کش��ور؛ منص��ور برجیان، مدیرعام��ل انجمن علمی و 
آفرینش های هنری ایران؛ منصور ش��ادکام، قائم مقام 
انجم��ن نابینایان کش��ور و دبی��ر اجرایی جش��نواره 
برگزارش��د؛ مهدی احم��دی ریی��س اداره کل روابط 
عمومی بانک به نمایندگی از بانک مس��کن لوح تقدیر 
این جش��نواره را دریافت کرد.در این جش��نواره که با 
هدف جلب توجه جامعه به معلوالن کشور، شناسایی 
و معرف��ی کتاب های برتر حوزه افراد دارای معلولیت، 
تقدی��ر از آث��ار برتر معلوالن اهل قل��م و تقدیر از آثار 
برتر نویسندگان ، پژوهشگران و مترجمان در موضوع 
انواع معلولیت برگزار ش��د، بانک مسکن نیز با اهدای 

هدایایی به برگزیدگان ، از آنان تقدیر کرد.

عقد تفاهم نامه همکاری مشترک بانک 
ایران زمین و اتحادیه بارفروشان تهران

بان��ک ایران زمین و اتحادیه بارفروش��ان تهران تفاهم 
نامه ای با هدف همکاری و ایجاد بستری مناسب برای 
اش��تغال و ارائه خدمات با کیفی��ت به اعضای اتحادیه 
بارفروش��ان امض��ا کردند.ب��ه گزارش رواب��ط عمومی: 
صب��ح امروز با حضور هیات مدیره و هیات عامل بانک 
ایران زمین و هیات مدیره اتحادیه بارفروش��ان تهران 
همچنین قاس��م نوده فراهانی ریاس��ت ات��اق اصناف 
تهران، دکتر مهدی اسالمی پناه مشاورعالی رئیس کل 
بانک مرکزی و دکتر رمضان نژاد ریاست سازمان نظام 
مهندسی کش��اورزی تفاهم نامه ای در راستای ایجاد 
اش��تغال و ارائه با کیفیت خدم��ات به اعضای اتحادیه 
امضا کردند.عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران 
زمین، در مراسم امضا تفاهم نامه با اتحادیه بارفروشان 
تهران برای ارائه خدمات به اعضای این اتحادیه، اظهار 
داش��ت: با توجه به اهمیت فعالیت این اتحادیه، ما این 
اطمینان را می دهیم ک��ه از تمام توان و ظرفیت خود 
استفاده کنیم تا بتوانیم خدمات را به کامل ترین شکل 
به شما ارائه دهیم.وی افزود: هر سرویس و خدمتی که 
در نظ��ام بانکی به مردم ارائه می ش��ود در بانک ایران 
زمی��ن نیز وجود دارد اما نکته ای که ما بر آن تاکید و 

تمرکز داریم و ارائه خدمات با کیفیت است.

اخبار

تجارت ۴۴ میلیون دالری ایران و قرقیزستان
وزیر راه و شهرس��ازی از امض��ای تفاهمنامه همکاری ایران و قرقیزس��تان برای 

تعیین ترانزیت ریلی کاال و تعرفه تجارت ترجیحی دو کشور خبر داد.
 محمد اس��المی گفت: هیچ محدودیتی برای توسعه روابط دوجانبه نداریم و در 
حال حاضر ارتباطات سیاس��ی دو کشور، دوستانه بوده و در باالترین سطح قرار 

دارد که زمینه را برای توسعه روابط اقتصادی هموار می کند.
وی با بیان این نشس��ت، پانزدهمین کمیسیون مشترک ایران و قرقیزستان محسوب 

می ش��ود، افزود: مبنای حقوقی همکاری های این دو کش��ور، سند همکاری 10 ساله ای 
است که سال 2016 میان رؤسای جمهور ایران و قرقیزستان به امضاء رسید.

وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: امضای موافقتنامه تعرفه تجارت ترجیحی میان ایران و 
اتحادیه اوراسیا که قرقیزستان یکی از اعضای این اتحادیه است، روابط دو کشور را وارد 

فاز جدیدی می کند.  وزارت راه وشهرسازی 

سفته بازی دربازار ارز پایدار نمی ماند
رییس کل بانک مرکزی از کاهش ۴0 درصدی اضافه برداشت بانک ها خبر داد و 
اعالم کرد: با توجه به ذخائر ارزی کش��ور و ارز صادراتی، انتظارات غیرواقعی که 
در بازار ارز ایجاد شده و داللی و سفته بازی به آن دامن زده پایدار نخواهد بود.

  عبدالناصر همتی گفت:عالوه بر اینکه از ابتدای س��ال بیش از 10 میلیارد دالر 
ارز برای واردات کاالهای اساس��ی، دارو و تجهیزات پزش��کی توسط بانک مرکزی 

تامین ش��ده است، حدود 15 میلیارد دالر نیز در چارچوب سامانه نیما برای واردات 
مواد اولیه واحدهای تولیدی و سایر کاالهای ضروری تامین شده است.

همتی ادامه داد: طی دو هفته اخیر به دالیلی که همگان برآن واقف هس��تند، انتظارات 
غیرواقعی در بازار ارز ایجاد ش��د و عمدتا در برخی فضاهای داللی و س��فته بازی به آن 
دامن زده ش��د. اما با اطالعاتی که از این توانایی ها، امکانات و ذخائر ارزی کش��ور و ارز 

صادراتی دارم این روند نمی تواند واقعی و پایدار باشد.  ایرنا

وجود حفره های متعدد در گزارش حسابرسی شرکت ها
وزیر اقتصاد یکی از علل مهم بروز فساد مالی را بی توجهی به حسابداری عنوان 

کرد و گفت: از روز اول وزارت، حسابرسان شرکت ها را دوره ای عوض کرده ام.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه جایگاه حوزه حسابداری در جامع تخصصی کشور یک 
حلقه مفقوده محسوب می شود.فزود: تاکنون نقش حسابداری در جامعه و حکمرانی 

خوب مورد توجه نبوده است. هنوز به خوبی تببین نشده که اگر جایگاه حسابداری 
ارتقا یابد چه نقش مهمی در حکمرانی خوب، ش��فافیت، پاسخگویی و سالم سازی دارد. 

دژپسند گفت: یکی از علل عمده بروز فساد مالی از یک زاویه، عدم توجه به جایگاه درست 
حس��ابداران در سلس��له مراتب اداری است. چه این عدم توجه از سوی حکومت باشد چه از 
س��وی صاحبان حرف حسابداری. در صورتی که عملکردها با منافع شخصی و گروهی گره 
بخورد استقالل حرفه ای آسیب می بیند. اگر حتی وزیر خواست به سازمان حسابرسب چیزی 
را دیکته کند، مدیر این سازمان نباید زیر بار برود که تاکنون هم همین بوده است.  مهر 

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران با بی��ان این که همه 
مشکالت کشور ناشی از تحریم نیست و یکی از عمده ترین 
نقایص اقتصاد ما، س��اختاری است گفت: ساختار اقتصادی 

ما صادرات محور نیست.
حمید زادبود، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران کشور های 
همس��ایه را مهمترین مش��تریان صادراتی ایران در دوران 
تحریم خواند و گفت: در این ش��رایط تمرکز ما در صادرات 
روی همین کش��ور های همس��ایه بوده و ب��رای این منظور 

مطالعاتی نیز انجام شده است.
زادب��وم گفت: تحلیل ها برای شناس��ایی گروه کاال هایی که 
این کش��ور ها وارد می کنند نش��ان داد که خودرو، قطعات 
خودرو، صنایع الکترونیک و موبایل بیش��ترین سهم واردات 

این کشورهاست.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت: از سوی دیگر 
به تحلی��ل انواع صادراتم��ان به این کش��ور ها پرداختیم و 
دریافتی��م که در بیش��تر کاال های مورد نی��از آنها، ما توان 

صادارت داریم.
زادبود افزود: محاس��بات ما نش��ان داد با توجه به نیاز های 
این کش��ور ها و توان تولید ما، امکان صادارت س��االنه 100 

میلیارد دالر به همسایگان وجود دارد.
وی اضاف��ه کرد: البته این بدان معنی نیس��ت که ما همین 
حاال می توانیم 100 میلیارد دالر به کش��ور های همس��ایه 
صادر کنیم، بلکه حرف ما این است که فعاالن اقتصادی به 
ویژه جوانان در نظر داشته باشند که در این عرصه ظرفیت 
100 میلیارد دالری وجود دارد و باید برای س��هم گرفتن از 
آن اقدام کرد. جمش��ید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق 
ایران نیز گفت: با وجود ظرفیت ها س��اختار اقتصادی ما بر 
مبنای صادرات نیس��ت و به همین دلی��ل ما هیچ وقت به 

توانایی های صادراتی خود توجه نکرده ایم.
وی اف��زود: در بهترین ش��رایط ما 2 درصد ای��ن بازار را در 

اختیار گرفته ایم در حالی که ظرفیت 9 درصد را داریم.
رئیس کمیس��یون صادرات اتاق ایران مهمترین مانع بر سر 
پیش��رفت در امر صادرات را بی توجهی عمومی دانس��ت و 
گف��ت: اگر فقط بتوانیم از نظر روانی، مس��ئوالن و مردم را 
متوجه نقش مهم صادارت کنیم، بخش عمده ای از مشکالت 
حل می شود و بطور مثال دیگر جلو صادارات گوجه فرنگی 

گرفته نمی شود.
نفر تاکید کرد: باید شرایطی ایجاد شود که هیچ بخشنامه و 

دستورالعملی که سد راه صادرات شود، صادر نشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم گفت: وقتی ما روزی 
را به عنوان روز ملی صادارت معرفی می کنیم، به این معنی 
اس��ت که عزم ارتقای این بخش اقتص��ادی وجود دارد.وی 
افزود: کار فرهنگی اگرچه زمان می برد، اما باید انجام شود.

زادب��وم گفت: ما نبای��د فراموش کنیم که همه مش��کالت 
کش��ور ناشی از تحریم نیس��ت و یکی از عمده ترین نقایص 

اقتصاد ما، ساختاری است.
وی تصریح کرد: ساختار اقتصادی ما صادرات محور نیست 

بیشتر به تولید توجه شده است.
زادب��ودم کمبود تن��وع محص��والت صادرات��ی را از جمله 
مش��کالت این عرصه دانس��ت و گفت: نباید تمام توجهات 

معطوف به چند بخش معدود شود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با بخشی از سخنان 
زادبوم مخالفت کرد و گفت: بخش عمده ای از صادرات ۴0 
میلیاردی ما پتروشیمی و فوالد است که هریک به نوعی از 

سوی دولت حمایت می شوند.
وی با اشاره به پیش��رفت های اقتصادی کره جنوبی، مالزی 
و ترکی��ه گفت: اگر بتوانیم یک س��پر محک��م برای دفاع از 
صادرات ایجاد کنیم تا مانع از صدور هر بخش��نامه ای علیه 

آن شود، موثرترین کمک به صادرات صورت گرفته است.
نفر توجه رس��انه ها به امر صادرات را ناکافی دانست و گفت: 

امیدواریم در آینده نزدیک شاهد توجهات بیشتر باشیم.
پیمان مولوی کارش��ناس اقتصادی سیاست سرمایه گذاری 
را از مهمتری��ن عوام��ل مورد نیاز ارتقای صادرات دانس��ت 
و گفت: بدون سیاس��ت س��رمایه گذاری منسجم در کلیت 
اقتصاد، کره جنوبی، ژاپ��ن، مالزی، ترکیه و حتی امارات و 

گرجستان پیشرفت فعلی را نداشتند.
مولوی اف��زود: صندوق ضمانت صادرات ایران 100 میلیون 
دالر ظرفیت دارد، اما همین صندوق در ترکیه برای حمایت 

از صادرکنندگانش 2 میلیارد دالر اعتبار دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: این امر نشان می دهد که ما 
در زمینه سیاست سرمایه گذاری در جهت توسعه صادرات 
ب��ا خالء مواجهیم. زادبوم، رئیس س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران با تائید س��خنان مولوی گفت: این موضوع مورد توجه 
ما نیز هس��ت صندوق ضمانت صادرات تا 20 برابر سرمایه 
اش ضمانتنامه صادر می کند، اما بخشی از این مشکالت به 

ساختار اقتصادی کشور باز می گردد.  تسنیم 

رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد؛

ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دالر صادرات به  کشورهای همسایه    
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی   گفت: اجرای قانون جامع 
معلوالن به 20 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و متناس��ب 
س��ازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان به ویژه جامعه 

معلوالن امری ضروری است.
محم��د ش��ریعتمداری گفت: تالش می کنی��م اکثریت این 
ش��ورا از بخش های غیر دولتی باشد تا با یک نگاه نقادانه به 

مسائل نگاه کند و مسیر درستی را به ما نشان دهد.
وی با بیان اینکه این ش��ورا می تواند در طول س��ال نظرات 
و دیدگاه ه��ای خود را در حوزه معل��والن ارائه کند، اظهار 
امیدواری کرد که تش��کیل این شورا در پیشبرد برنامه های 

سازمان بهزیستی کشور موثر باشد.
ش��ریعتمداری تاکی��د ک��رد: این ش��ورا به عنوان ش��ورای 
مشورتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند به عنوان 

یک دستاورد مهم از نشست امروز مطرح شود.
وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی تصریح ک��رد: معلوالن 
عالوه بر حقوق اساس��ی مل��ت دارای حقوق اختصاصی هم 
هس��تند. از این رو باید در جستجوی بستری مناسب برای 
ایجاد ش��رایط مطلوب برای حل مش��کالت و دست یابی به 
حقوق شان باشیم. وی یادآوری کرد: در فرهنگ اسالمی و 
ایرانی ما احترام ب��ه افراد دارای معلولیت از جایگاه ویژه ای 
برخوردار اس��ت چرا که آن ها توانمندی هایی خوبی دارند و 

محدودیت باعث نشده تا آن ها از این مسیر باز بمانند.
شریعتمداری ادامه داد: یقینا بدون دسترسی به یک وحدت 
عمومی و انس��جام ملی و یکپارچگی در فکر و اندیشه بین 
همه آحاد جامعه به خصوص جامعه نخبگان دسترس��ی به 
این هدف مقدور نیس��ت. وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
تصریح کرد: باید از جداس��ازی معلوالن از سایر افراد جامعه 
جلوگی��ری کنی��م و از راهکار ه��ای اجتماع��ی ب��رای حل 

مشکالت جامعه بهره مند شویم.
وی افزود: باید از اقدام مبتنی بر حل مشکل یک فرد خارج 
ش��ده و به س��مت حل مش��کل مبتنی بر جامعه معلوالن 
حرکت کرد. به این ترتیب می توانیم به یک موفقیت بزرگ 
دس��ت پیدا کنیم. ش��ریعتمداری افزود: بر اس��اس همین 
رویکرد باید در تامین نیاز های اصولی افراد دارای معلولیت 
و سایر افراد جامعه عالوه بر استفاده از حقوق اساسی آن ها 

سیاستگذاری اصولی هم در این زمینه انجام شود.
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: بای��د در زمینه 
بهداش��ت، تامین سالمت، استقالل برای زندگی در جامعه، 

تامین مش��ارکت برای همکاری ب��ا بقیه افراد جامعه و خود 
شکوفایی معلوالن گام های موثری برداشت.

وی به محور های همکاری دولت با سازمان های مردم نهاد و 
مجموعه ها با جامعه معلوالن اشاره کرد و گفت: با همکاری 
دول��ت با مجموعه های یاد ش��ده و بدون نیاز به منابع مالی 
می توان بخشی از مشکالت و مسائل جامع معلوالن را حل و 
فصل کرد. در همین زمینه هم نیازمند فکر و اندیشه جامعه 

افراد دارای معلولیت هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: در خصوص 
قان��ون جامع حمایت از معلوالن چند آئین نامه پیش بینی 
کرده بودی��م. همچنین موفق ش��دیم اساس��نامه صندوق 
فرصت های ش��غلی معلوالن را به تصویب برس��انیم. آخرین 
آئین نامه این قانون مربوط به مساله مناسب سازی بود که 

در 16 ماده به تصویب هیات وزیران رسید.
وی در خص��وص اساس��نامه صن��دوق فرصت های ش��غلی 
معلوالن نیز تصریح کرد: مقدمات این آئین نامه آماده و در 
کمیس��یون اجتماعی دولت مطرح شد که امیدوار بودیم در 
این هفته به نتیجه برس��د، چرا که این اساس��نامه می تواند 

اقدامی موثر در جهت حل مشکالت جامعه باشد.
ش��ریعتمداری با اشاره به اینکه اجرای قانون جامع معلوالن 
به 20 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، گفت: امروز متناسب 
سازی و همسان س��ازی حقوق بازنشستگان به ویژه جامعه 
معلوالن امری ضروری است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تصویب آئین نامه های قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 
و ش��روع اولین تخصیص اعتباری آن را گامی بزرگ دانست 
و اف��زود: امروز نیمی از مس��کن خانوار های دارای دو معلول 
تامین و واگذار شده است و امیدواریم واگذاری مسکن مابقی 

خانوار ها نیز در عمر باقی مانده دولت محقق شود.
وی در خصوص وجود نواقص احتمالی در قانون جامع حمایت 
از حقوق معلوالن به ویژه در حوزه ناش��نوایان کشور نیز بیان 
کرد: می توان برای رفع نواقص قانون جامع حمایت از حقوق 
معلوالن با برگزاری جلسات در قالب الیحه و پیشنهاد آن را 
برای مصوبه هیات وزیران با کمک رییس سازمان بهزیستی 
آماده و ارسال کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین 
به افزایش تعداد تش��کل های جامعه معلوالن نیز اشاره کرد 
و گف��ت: 15 درصد تعداد تش��کل های معلوالن در این دوره 
افزایش پیدا کرده اس��ت که در این زمینه سازمان بهزیستی 

تسهیالت الزم را فراهم خواهد کرد. میزان 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد؛

تامین نیمی از مسکن خانوار های دارای ۲ معلول

فساد 4200 تومانی 
 توزیع رانت در بودجه 99 ادامه دارد؛

گزارش

در حال��ی که پرونده های متعدد فس��اد ناش��ی از دالر ۴200 
تومانی در مراجع قضائی مفتوح و در حال رس��یدگی اس��ت، 
دولت در الیحه بودجه سال 99 تداوم توزیع این رانت گسترده 

را پیش بینی کرده است.
در حال��ی که پرونده های متعدد فس��اد ناش��ی از دالر ۴200 
تومانی در مراجع قضائی مفتوح و در حال رس��یدگی اس��ت و 
به اذعان کارشناسان و دس��ت اندرکاران امر، یارانه ارز دولتی 
طی یکس��ال و نیم گذشته به سفره مردم نرسیده است، دولت 
در الیحه بودجه س��ال 99 تداوم توزیع این رانت گس��ترده را 
پیش بینی کرده است و قصد ندارد سیاست های غلط و مخرب 

خود را اصالح کند.
این در حالی است که دولت در سال جاری مکلف بود ساختار 
بودجه کل کش��ور را متناسب با شرایط خاص تحریمی کشور 
در جه��ت بهینه س��ازی منابع و کاهش هزین��ه ها و هدفمند 
ک��ردن حمایت ها از م��ردم اصالح کند اما رس��یدن به فصل 
تدوین الیحه بودجه س��ال 99 کل کش��ور موید آن است که 
دولت 8 ماه گذشته از سال جاری را عمال فرصت سوزی کرده 
و هیچ تدبیری برای انجام اقدامات ساختاری در بودجه در نظر 
نگرفته اس��ت؛ چرا که انتظار کارشناس��ان این بود حذف دالر 
۴200 توم��ان بعنوان یکی از مهمتری��ن اقدامات اصالحی در 

الیحه بودجه سال آینده کل کشور صورت پذیرد.
حدود دو س��الی از تصمیم دول��ت برای اختصاص دالر ۴200 
تومان��ی به واردکنندگان می گذرد. فروردین س��ال 9۷ بود که 
به دلیل تالطم های ارزی، باز هم در یک تصمیم ش��بانه، یکی 
از اعضای کابینه حس��ن روحانی در رسانه ملی حاضر شد و از 
تعیی��ن نرخی ب��رای دالر خبر داد که اگرچه در ظاهر نش��ان 
می داد دولت توانایی تأمین ارز مورد نیاز کشور را در تالطمات 
ارزی آغاز سال 9۷ که نشانه های آن از ماه های پایانی سال 96 
پدیدار ش��ده بود را دارد؛ اما در عمل چوب حراجی بر منابعی 
از دول��ت زد که آن هم در ش��رایط جنگ اقتصادی، هیچ گونه 

توجیهی برای آن نمی توان پیدا کرد.
آنگونه که مقایس��ه نرخ ۴200 تومانی دالر با قیمت بازار آزاد 
در زم��ان مداخله س��نتی دولت ها در ب��ازار ارز و به خصوص 
کارنام��ه اختصاص دالر ۴200 تومانی در س��ال 98 به عنوان 
یکی از ارزان ترین ارزهای توزیع ش��ده در طول سال های پس 
از انقالب  نش��ان می دهد، همان روزهای��ی که دولت تصمیم 
گرفت ن��رخ دالر را ۴200 تومان اعالم کند، فاصله قیمتی در 
ب��ازار آزاد به اندازه ای باال بود که آماتورترین اقتصاددان ها هم 
به خوبی می دانستند که توزیع دالر با این قیمت، ثمره ای جز 

توزیع رانت نخواهد داشت.

تداوم چانه زنی 
درواق��ع فرصت هایی که اعالم ن��رخ ۴200 تومانی برای دالر 
در اختیار س��وداگران و سوءاستفاده کنندگان از بازار قرار داد، 
فرصتی بی سابقه را برای شکل گیری آربیتراژ در بازار ارز فراهم 
آورد که در نهایت تنها جیب عده ای خاص و افرادی را پر کرد 
تا بتوانند عالوه بر دسترس��ی به امضاهای طالیی، با اشراف بر 

جزئیات این سیاست اشتباه و تکراری دولت، مسیر را به سمت 
باال بردن س��ود خود از این محل هم��وار کنند. این در حالی 
بود که این سیاس��ت بارها و بارها از س��وی فعاالن اقتصادی، 
اقتصاددان ها، نخبگان و دلس��وزان نظام مورد انتقاد واقع شد 
و اگرچ��ه هر روز اج��رای آن، ضرر و زیان بی س��ابقه ای را به 
کش��ور تزریق کرد، اما دولت همچنان با گذش��ت بیش از 18 
ماه بر اج��رای آن اصرار دارد. آن گونه ک��ه در مصوبات هیات 
دولت در پیش نویس الیحه بودجه س��ال 99 کل کش��ور آمده 
اس��ت، دولت همچنان اجرای سیاس��ت تخصیص دالر ۴200 
تومان��ی ب��ه واردات کاالها را در دس��تور کار دارد و اگرچه در 
برخی موارد طی ماه های گذشته، دامنه دریافت کنندگان این 
دالرها را محدود کرده؛ اما همچنان هس��تند برخی وزرایی که 
برای برخورداری هر چه بیش��تر ذی نفع��ان خود در وزارتخانه  

متبوعشان، با دولت چانه زنی می کنند.
البته در این میان یک نگرانی هم نسبت به حذف دالر ۴200 
تومانی در می��ان دولتمردان وج��ود دارد و آن اینکه چنانچه 
ارز ۴200 تومان��ی از روی واردات برخ��ی کااله��ا به خصوص 
کاالهای اساس��ی و دارو برداشته ش��ود، ممکن است مردم در 
تهیه اقالم مورد نیاز خود، با چالش های بیشتری مواجه شوند؛ 
در حالیک��ه حتی اگر این اس��تدالل دولت هم پذیرفته ش��ده 
باش��د، توزیع دالر رانتی با تفاوت قیمت تقریبا 8 هزار تومانی 
برای هر کس��ی جذاب است که حتی دالری ۴ هزار تومان هم 

خ��رج کند و ۴ هزار تومان دیگ��ر را بدون هیچ زحمتی، روانه 
جی��ب خود نماید؛ پس مراقبت ه��ا در این حوزه، به طور قطع 
باید تمام و کمال رخ دهد تا بتوان ش��رایط را برای پیش��برد 
اهداف حمایت از سفره خانوار در اختصاص دالر ۴200 تومانی 

به واردات کاالهای اساسی را فراهم کرد.
اتفاقی که تا ماههای ابتدایی سال 98 هم، حداقل رخ نداده و 
کاالهایی که با دالر ۴200 تومانی وارد کشور شدند، نتوانستند 
ق��درت خرید مردم را ناش��ی از افزایش نرخ ارز، حفظ نمایند. 
نتیجه آن ک��ه، علیرغم توزیع میلیاردها دالر ارز ارزان، قدرت 
خرید مردم هم به شدت کاهش یافته و حتی برخی خانوارها، 

برخی اقالم را هم از سبد مصرفی خود، حذف کرده اند.

دو دستگی در دولت 
بر این اساس حتی اگر قرار بر این باشد که دولت سیاست ارایه 
دالر ۴200 تومانی را در قالب بودجه س��ال 99 کل کشور هم 
ادام��ه دهد که باز هم به هیچ عنوان توصیه ای نس��بت به آن 
وجود ندارد، اما به هر حال راهکارهایی وجود دارد که ارزهایی 
که برای کاالهای اساسی با نرخ ارزان ارایه می شوند، در همان 
مس��یری مصرف شوند که دقیقا برای آن بخش ارز طلب شده 
و البت��ه کااله��ای آن هم، تحت کلید دولت ق��رار بگیرد. پس 
در ای��ن زمین��ه راهکارهایی برای نظارت دقی��ق بر این حوزه 

هم وجود دارد.

در این می��ان، از همان ابتدای کار، برخی از اعضای کابینه به 
صراح��ت مخالفت خود را با تداوم توزی��ع دالر ۴200 تومانی 
اعالم کرده اند که ش��اخص ترین آنها عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی اس��ت که در جلس��ه اخیر هیئت نمایندگان 
ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران به صراحت 
نس��بت به تداوم مخالفت ب��ا توزیع این ارز ارزان، اعالم موضع 
ک��رده اس��ت. او می گوید که از ابتدا ب��ا تخصیص دالر ۴200 
تومانی موافق نبوده است اما به هر حال به دلیل برخی مصالح 
کشور، دولت اصرار دارد که این نرخ را همچنان مالک واردات 

برخی کاالها در کشور قرار دهد.
در این می��ان پرونده اختص��اص دالر ۴200 تومانی رانتی به 
بس��یاری از کااله��ای لوکس همچنان مبهم اس��ت و تاکنون 
گ��زارش جامع��ی حتی از س��وی نهادهای نظارت��ی برای این 
موضوع اعالم عمومی نش��ده اس��ت؛ به این معنا که سرانجام 
پرونده رس��یدگی به تخلفات آن دسته از واردکنندگانی که با 
سوءاستفاده از بازار، در حد و اندازه خود اقدام به دریافت دالر 
۴200 تومانی کرده و حتی کاالهای وارداتی را به درون کشور 

نیاوردند، مشخص نیست.
این تخلف را باید در کنار مواردی همچون فروش کاال با اعمال 
ن��رخ دالر بازار آزاد در مب��ادی عرضه اضافه کرد؛ همانطور که 
بس��یاری از مردم خاطرات تلخ دسترس��ی به کاالها در س��ال 
گذش��ته را فراموش نکرده اند. به ای��ن معنا که علی رغم اینکه 
حت��ی دولت مدع��ی بود که دالر ۴200 تومان��ی را در اختیار 
تمام��ی متقاضیان ق��رار داده؛ اما آن دس��ته از واردکنندگان 
کااله��ای خ��ود را به موق��ع توزیع نک��رده یا ب��ا قیمت هایی 
سرس��ام آور روان��ه بازار کرده ان��د که در نهایت ق��درت خرید 
مردم را به ش��دت کاهش داده اس��ت و حتی روز گذشته هم، 
اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراس��م روز 
ملی ص��ادرات نیز به کاهش این قدرت خرید طی یک س��ال 
و نیم گذش��ته به صراحت اش��اره کرد. تمامی تخلفاتی که از 
س��وی واردکنندگان در پروسه دریافت دالر ۴200 تومانی رخ 
داده، در کنار برخی اشتباهات عمد و غیرعمدی که در سطوح 
مختلف دولتی با توزیع دالرهای ارزان به وقوع پیوست، سبب 
ش��ده که اکنون در کنار هزینه کالن��ی که برای اختصاص ارز 
ارزان صورت می گیرد، اما تخلفاتی هم که در این حوزه شکل 

گرفته، باز هم  در نوع خود بی نظیر باشد.

آثار دالرهای رانتی 
نکته حائز اهمیت آن اس��ت که اکنون که پروس��ه تائید ثبت 
س��فارش و تخصیص ارز از وزارت جهاد کش��اورزی به وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت منتقل ش��ده و برخی واردکنندگان 
از ی��ک وزارتخانه دیگر با بخش تخصی��ص ارز وزارت صنعت 
هدایت شده اند، از برخی تخلفاتی که تا پیش از این در پروسه 
دریاف��ت ارز ۴200 تومانی با حتی نیمایی، با آن روبرو ش��ده 
بودن��د پرده برمی دارند. به هر ح��ال باید دید که در مجلس، 
نمایندگان چه تصمیمی را برای دالر رانتی در بودجه سال 99 

کل کشور خواهند گرفت.   مهر 
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