
 با نظارت دانشگاههای علوم پزشکی 
انجام می شود؛

توزیع الکل تولید کارخانجات  در کشور
الکل تولیدکارخانجات باید با نظارت دانش��گاههای 

علوم پزشکی توزیع شود
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت  س��ازمان  رئی��س 
تولیدکنن��دگان ب��ا بی��ان اینک��ه ال��کل تولی��دی 
کارخانجات باید با نظارت سازمان غذا و دارو توزیع 
ش��ود، گفت: نظارت کافی بر زنجیره توزیع صورت 
خواهد گرفت. عباس تابش ب��ا بیان اینکه با مجوز 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، ت��ا اطالع ثانوی 
الکل نیاز به هیچگونه مجوزی برای تولید از س��وی 
وزارت صنعت ندارد، گفت: مطابق با دس��تورالعمل 
وزارت صنع��ت، توزی��ع این الکل فق��ط با نظارت 
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خواهد بود 

که مسئولیت در استانها با این نهاد است. مهر 

 ثبت رشد 341 هزار واحدی شاخص بورس

ش��اخص بورس از ابتدای امسال تاکنون و در مدت 
۲۳۳روز معامالتی، بیش از ۳۴۱هزار واحد رشد را 

به ثبت رسانده است.
 از ابت��دای امس��ال تاکن��ون در م��دت ۲۳۳ روز 
معامالت��ی تعداد ی��ک هزار و ۹۱ میلی��ارد و ۲۱۳ 
میلیون س��هم و حق تقدم ب��ه ارزش ۴۸۹۶ هزار و 
۷۳۵ میلی��ارد ریال در ۱۰۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و 
۸۹۱ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار 
گرفته اس��ت. همچنین بررسی معامالت بازار سهام 
ب��ه تفکیک بازار نش��ان می دهد در این مدت ۷۰۸ 
میلی��ارد و ۳۵ میلیون س��هم به ارزش ۲۳۳۳ هزار 
و ۱۳۳ میلی��ارد ری��ال در ۴۹ میلیون و ۸۲۰ هزار 
و ۹۴۰ نوب��ت در ب��ازار اول؛ ۳۵۱ میلی��ارد و ۶۴۰ 
میلیون س��هم به ارزش ۲۱۳۴ هزار و ۲۸۹ میلیارد 
ری��ال در ۵۸ میلی��ون و ۷۶۸ ه��زار و ۷۷۹ نوبت 
در ب��ازار دوم؛ ۱۴۵ میلی��ون و ۷۰۰ هزار برگه به 
ارزش ۱۰۱ ه��زار و ۴۶۸ میلیارد ریال در ۳۲ هزار 
و ۵۸۴ نوب��ت در بازار بده��ی، ۲۱۷ میلیون و ۶۵ 
هزار قرارداد به ارزش ۲,۱۷۲ میلیارد ریال در ۱۲۶ 
هزار و ۷۰۶ نوبت در بازار مش��تقه و ۳۱ میلیارد و 
۱۷۵ میلیون واحد از صندوق های س��رمایه گذاری 
قاب��ل معامله در بورس تهران به ارزش ۳۲۵ هزار و 
۳۸۶ میلیارد ریال در ۹۷۷ هزار و ۱۶۵ نوبت مورد 

معامله قرار گرفته است. سنا 

بانک آینده به متروی تهران بدهی ندارد
بان��ک آین��ده در واکنش به خب��ری درخصوص 
بده��ی ۹۱۰ میلیاردی این بانک به ش��هرداری 
تهران عنوان کرد: بان��ک آینده هیچ گونه بدهی 
به مت��روی تهران ن��دارد. در جوابیه بانک آینده 
آمده اس��ت: این بانک، عاملیت انتشار این اوراق 
مش��ارکت و همکاری ب��ا ش��هرداری تهران در 
خصوص تأمین اعتبار الزم  برای احداث و توسعه 
خطوط مترو را در راستای رسالت اجتماعی خود 
پذیرفته، با توجه به مجوز بانک مرکزی ج.ا.ایران 
در تاری��خ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ اقدام به انتش��ار اوراق 
گواهی مش��ارکت متروی تهران کرد؛ اما با لحاظ 
فرصت اندک پایان سال، زمانی برای اخذ وثایق 

از شهرداری، قبل از انتشار نبود.
بان��ک آینده ت��ا پایان ۳۱ تیرماه امس��ال، اوراق 
مش��ارکت را به فروش رس��انده، اما ش��هرداری 
ته��ران جز برای دریافت بخش��ی از اعتبار مورد 
تواف��ق، برای باقی مان��ده آن از آن زمان تاکنون، 
یعنی ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ وثایق کافی ارائه نکرده، 
آن چه تاکن��ون معرفی کرده، کاف��ی به مقصود 
نبوده اس��ت. ب��ا این حال، بان��ک آینده آمادگی 
دارد به محض دریاف��ت وثایق کافی به تعهدات 

خود وفا کند.

اخبار گزارش

بیش از یک ماه اس��ت که کرونا بر سر کشور و بخش های 
مختلف آن  سایه افکنده و تبعات منفی ناشی از آن روز به 
روز در حال نمایان ش��ده اس��ت . تبعاتی که در کنار بحث 
س��المت مردم و جامعه ؛ابعاد اقتصادی را نیز تحت الشعاع 
ق��رار داده ،ابعاد اقتصادی که از کس��ب و کارهای کوچک 
وخرد شروع شده  و به تدریج  واحدها و بنگاه های مختلف 
اقتصادی را در گیر کرده ومی کند. این اتفاق در حالی رخ 
داده که بس��یاری از فع��االن و تولیدکنندگان برنامه ریزی 
وی��ژه ای برای این درآمدهای حاصل از فروش ش��ب عید 

همزمان با باال رفتن تقاضا داشتند. 
اگرچ��ه این روزها تبعات ناش��ی از ش��یوع کرونا بر برخی 
ازبخ��ش های اقتص��ادی بهمرات��ب بیش از س��ایر بخش 
هاس��ت اما با وج��ود تمام نکات منف��ی و نامید کننده ای 
ک��ه این ویروس به ب��ار آورده اما نگاهی وس��یعتر  وکالن 
ت��ر به برخی تالش های بنگاه ه��ای داخلی  برای تولید و 
تامین تجهیزات مورد نیاز حوزه سالمت مردم به خوبی  از 
نمود اقتص��اد مقاومتی حکایت دارد .  اقتصاد مقاومتی که 
بنابه فرمای مقام معظم رهبری می تواند مس��یر توس��عه و 
پیشرفت کشور را حتی در بحرانی ترین شرایط مهیا کند. 

نگاه به درون نه بیرون 
معظم له دراجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در 
اولین روز از س��ال ۹۷ فرمودند :»جزو سیاس��تهای اقتصاد 
مقاومتی و خصوصّیات اقتصاد مقاومتی، درون زایی اس��ت؛ 
درون زایی یعن��ی تولید ثروت به وس��یله ی فّعالّیت درونی 
کش��ور انجام بگیرد؛ چش��م به بیرون نباش��د، نگاهمان به 
بی��رون نباش��د. در طول س��الهای گذش��ته، در دولتهای 
مختل��ف، چندبار میخواس��تند از بان��ک جهانی یا صندوق 
بین الملل��ی پ��ول، وام بگیرن��د، بنده نگذاش��تم؛ جلویش 
را گرفت��م؛ مقّدم��ات را فراهم کرده بودند ک��ه این کار را 
انج��ام بدهند. اینکه ما از بیگانه طل��ب بکنیم و متعّهِد در 
مقابل بیگانه بش��ویم، این خطای بزرگی است؛ باید اقتصاد 
درون زا باشد. البّته معنای درون زا بودِن اقتصاد این نیست 

ک��ه درهای کش��ور را ببندیم؛ نه، ما گفته ای��م »درون زا و 
برون گرا« 

ایشان همچنین در اولین روز فروردین ماه سال ۹۸ اینکونه 
فرمودند :» یکی از بخش��های مه��م و بندهای مهّم اقتصاد 
مقاومت��ی که م��ا مطرح کردیم و دائم دیگران -دوس��تان؛ 
مس��ئولین و غیر مس��ئولین- مرتّباً از اقتصاد مقاومتی َدم 
میزنند و شعار میدهند و توضیح میدهند، همین مسئله ی 
تولید داخلی اس��ت؛ و ش��رط رونق تولی��د داخلی، کنترل 
واردات بی رویّه اس��ت. حاال به من گزارش داده میشود که 
ما داریم برای اقتصاد مقاومتی این کارها را ]میکنیم[، این 
برنامه ها را چیده ایم و داریم انجام میدهیم؛ بس��یار خوب، 
مطمئّن��اً این گزارش��ها مطابق با واقع اس��ت، یعنی کار را 
کرده اند؛ اّما تحّقق عملی پیدا نکرده، دلیلش این است که 
واردات می آید، انسان میبیند بازار پُر از واردات است؛ تولید 
داخلی را به شکس��ت میکشانند. چیزی که در داخل تولید 
میشود، از خارج وارد میکنند؛ این موجب میشود که تولید 
داخلی شکست بخورد. مسئولین جلوی اینها را باید بگیرند 
و ]اینها[ مس��ائل مهّمی است. آن وقت اقتصاد مقاومتی به 

معنای واقعی کلمه انجام خواهد گرفت.«

ساختار نظام مند 
آنچه از بیانات معظم له برداش��ت می ش��ود آن اس��ت که 
اقتصاد مقاومتی به س��اختاری نظام من��د نیاز دارد که در 
آن تهدیدات به فرصت ها بدل شده و زمینه رشد و توسعه 
اقتص��ادی و در نهایت عدال��ت اجتماعی از دل آن به وقوع  
بپیوندد . قدر مس��لم تحقق اقتص��اد مقاومتی به مثابه یک 
ه��دف مورد نظر اس��ت، ک��ه نتیجه آن قطع وابس��تگی و 

جلوگیری از فشارهای اقتصادی دشمنان خواهد بود.
به باور کارشناس��ان وتخصصان اقتصاد مقاومتی با تاکید بر 
ارائه آزادی عمل بیش��تر به م��ردم و اقتصاد داخلی و حتی 
افزایش برنامه های توسعه ای سعی می کند تا کشور  خود 
را در مقابل توطئه های دش��منان و حتی رقبای اقتصادی 

مقاوم کند .

تبدیل تهدید به فرصت 
این روزها که سایه کرونا روز به روز بر بخش های مختلف 
کشور گسترده ش��ده بیش از هر زمان دیگری این باور در 
کشور ایجاد شده برای عبور از هر بحرانی راهی جز تکیه بر  
ظرفیت وتوان داخل وجود ندارد،مساله ای  که بارها وبارها 

از سوی مقام معظم رهبری  تاکید شده است.
ط��ی روزها ی اخیر و همزمان با ش��یوع کرونا و در پی آن 
افزای��ش حجم تقاضا برای محصوالت بهداش��تی مورد نیاز 
کش��ور با کمبود های قابل توجهی روبرو شد اما به واسطه 
همت و توان داخل این مهم  در مس��یر تولید و توزیع قرار 

گرفت تا بتواند نسبت به  نیاز داخل اقدام شود. 
براساس آنچه آمارها می گویند برای تولید ماسک به عنوان 
یکی از نیازهای اصلی در مواجه با بیماری کرونا بخش های 
مختلف کش��ور بسیج شدند و باتکیه برظرفیت های داخل 
دست دردست هم درتالش هستند تاکشور را در برای عبور 

از بحران حمایت کنند. 

 دست در دست هم 
مطابق اعالم مس��ووالن وزرات بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی، در حال حاضر۱۵ واحد تولیدکننده ماس��ک در 
کش��ور با ظرفیت تولی��د روزانه ۱.۵ میلیون عدد ماس��ک 
فعالند که ۱۳ مورد آنها زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن 

و تجارت فعالیت می کنند.
   بنابر اعالم متولیان  در حال حاضر تولید در کارخانجات 

مختلف در جریان اس��ت و قرار اس��تاین تولیدات به حجم 
حداکثری برس��د  . برهمین اس��اس متولی��ان مطابق آمار 
اعالمی وزارت بهداشت می گویند؛ ظرفیت اسمی واحدهای 
تولیدکننده ماس��ک )اعم از زیرمجموعه وزارت بهداشت یا 
وزارت صنعت( یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد در روز اس��ت 
ک��ه همه آنها در تالش��ند با ۱۰۰ درص��د ظرفیت خود در 
س��ه ش��یفت کار کنند و این میزان ماسک پاسخگوی نیاز 
کش��ور است.  همراس��تا با این  تولید کنندگانی  که اساسا 
در س��ایر زمینه ها مانند تولیدخ��ودرو فعالیت میکنند اما 
به اس��تناد نیاز کش��ور و با بهره گیری از ظرفیت هایی که 
دارند تالش کردند تا در مس��یر رفع نیاز کشور گام بردارند 
.براس��اس اطالعات منتشر ش��ده  شرکت مهرکام پارس  با 
دس��تور مدیرعامل ایران خودرو اق��دام به تولید روزانه ۱۰ 
هزار ماس��ک و توزیع در شبکه بهداش��ت و درمانی  کرده 
اس��ت و همراس��تا با این ش��رکت همتای وی ؛سایپا آذین 

اقدام به  تولید ماسک تنفسی کرده است.
 در کنار این ش��رکت های ،شرکت های پتروشیمی نیز از 
حرکت باز ناایس��تاده و کوش��یده اند تا در این مسیر برای 
عبور از بحران قدم های اساس��ی بردارند. براس��اس اخبار 
منتشر شده  پتروشیمی کارون در راستای مقابله با ویروس 
کرونا تولید آب ژاول را در اولویت تولید قرار داده اس��ت تا 
درراس��تای عمل به مسئولیت اجتماعی  بتواند برای تامین 
آب ژاول مورد نیاز ادارات و نهادها و مردم برای گندزدایی 

اقدام کند.
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قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت؛
تولید الکل تحت نظارت وزارت 

بهداشت است
قائ��م مق��ام وزیر صنع��ت مع��دن و تجارت 
گفت: ح��ذف مجوز وزارت صم��ت برای تولید 
الکل در راستای س��رعت بخشی به امر تولید 
بوده اس��ت اما همچنان تولید این محصول با 
مجوز و نظارت وزارت بهداشت انجام می شود.

حس��ین مدرس خیابانی در رابط��ه با حذف 
مج��وز وزارت صنعت برای تولید الکل گفت: 
حذف مجوز برای تولید الکل موقت و تا رفع 

کامل ویروس کرونا از کشور است.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: 
با توجه به ش��رایط حس��اس کنونی کشور و 
نیاز مبرم به اقالم و محصوالت بهداش��تی و 
لزوم کاهش بروکراسی اداری و تسریع در امر 
تولید، تا اطالع ثانوی تولید الکل نیاز به هیچ 
گونه مجوزی از س��وی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت ندارد. مدرس خیابانی در پاس��خ به 
این س��ؤال که با حذف مجوز وزارت صنعت 
برای تولید این محصول اکنون نظارت توسط 
چه نهاد یا سازمانی در امر تولید الکل صورت 
می گی��رد، گفت: برای راه ان��دازی یک واحد 
تولیدی الکل همچن��ان اخذ مجوز از وزارت 
بهداش��ت و درمان الزم است و بر این اساس 
الکل همچنان تحت نظارت وزارت بهداش��ت 

و درمان تولید می شود.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه  ال��کل تحت نظارت 
می ش��ود، گفت:  تولی��د  بهداش��ت  وزارت 
وزارت بهداش��ت ب��ر فرایند تولی��د و توزیع، 
نظ��ارت دارد. روز ۲۲ اس��فند ماه حس��ین 
مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت معدن 
و تجارت از حذف مجوز س��ازمان های صمت 

برای تولید الکل در کشور خبر داد.
وی اعالم کرد: بر اس��اس مصوبه ستاد مقابله 
ب��ا کرونا در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
با توجه ب��ه اعالم آمادگی برخی از واحدهای 
تولی��دی برای تولید الکل مورد نیاز کش��ور، 
تولید الکل بدون مجوز در واحدهای تولیدی 
امکان پذیر است. مدرس خیابانی اظهار داشت: 
بدیهی است الکل تولید شده در این واحدها، 
صرفا بر اساس حواله های سازمان غذا و دارو و 
تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی استان ها، 
بین مراکز تولید کننده ژل ضد عفونی کننده 

توزیع خواهد شد.  شاتنا

در ۱۱ ماهه ۹۸ رخ داد؛
کاهش ۳۵.۶ درصدی معامالت مسکن  
تعداد معامالت واحدهای مس��کونی در شهر 
تهران در ۱۱ ماهه امس��ال، نس��بت به مدت 
مشابه س��ال قبل ۳۵.۶ درصد کاهش یافته 

است.
ات��اق بازرگانی ته��ران در گزارش��ی، درباره 
وضعیت بازار معامالت مسکن شهر تهران در 
بهم��ن ماه ۱۳۹۸ اعالم کرد: تعداد معامالت 
واحدهای مسکونی در ۱۱ ماهه ۱۳۹۸ برابر 
ب��ا ۷۳ ه��زار و ۳۵۹ واحد بوده ک��ه از این 
تع��داد، ۱۳ ه��زار و ۲۶۴ واحد در بهمن ماه 

معامله شده است.
این آمار نش��ان می دهند که تعداد معامالت 
واحدهای مسکونی در این ماه نسبت به دی 
ماه ۲۴.۱ درصد و نس��بت به بهمن ماه سال 
۱۳۹۷ ۴۲ درص��د افزای��ش یافته اس��ت. با 
این حال مقایس��ه تعداد واحدهای مسکونی 

معامله ش��ده ش��هر ته��ران در ۱۱ ماهه ۹۸ 
با مدت زمان مش��ابه س��ال قب��ل حکایت از 
کاهش ۳۵.۶ درصدی دارد. متوس��ط قیمت 
هر متر مربع واحد مس��کونی در شهر تهران 
نی��ز در بهمن ماه برابر با ۱۴ میلیون و ۳۹۰ 
هزار تومان بوده اس��ت. میانگین این رقم در 
۱۱ ماهه نخست امسال نیز به ۱۳ میلیون و 
۱۰ هزار تومان رسیده است. میانگین قیمت 
ه��ر متر واحد مس��کونی در ش��هر تهران در 
بهمن ماه امس��ال نس��بت به ماه قبل از آن 
۴.۳ درصد و نسبت به بهمن ماه سال ۱۳۹۷ 

معادل ۴۴.۴ درصد افزایش داشته است.
همچنی��ن مقایس��ه قیم��ت هر مت��ر واحد 
مس��کونی در ش��هر ته��ران در ی��ازده ماهه 
نخست امسال نس��بت به مدت زمان مشابه 
سال قبل ۶۳.۵ درصد رشد را نشان می دهد. 
قیمت اجاره بها در ش��هر ته��ران نیز در ماه 
مورد گزارش ۲۹.۴ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، بین کمترین و بیشترین 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده 
در بهمن ماه امسال در شهر تهران نیز شکافی 
۲۱.۵ میلیون تومانی وجود داشته است. بدین 
صورت که بیشترین قیمت هر متر مربع واحد 
مسکونی معامله شده مربوط به منطقه یک با 
بهای ۲۸.۵ میلیون تومان و کمترین قیمت نیز 
مربوط به منطقه ۱۸ با ۷ میلیون و ۱۶۰ هزار 

تومان بوده است.  اتاق بازرگانی تهران 

رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی 
سازمان برنامه تشریح کرد؛

 جزئیات 2 بسته حمایتی دولت 
از اقشار آسیب پذیر 

رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان 
برنامه و بودجه کش��ور دو بس��ته حمایتی از 

اقشار اسیب پذیر را تشریح کرد.
رضا عوض پ��ور رئیس امور س��المت و رفاه 
اجتماعی س��ازمان برنامه و بودجه کل کشور 
در برنام��ه گفتگوی ویژه خبری ش��بکه دوم 
س��یما در مورد حمایت از اقشار آسیب پذیر 
ناشی از پیامدهای ویروس کرونا، اظهارداشت: 
برای افرادی که مشاغل موقت داشتند و آن 
را از دس��ت دادند مثل کارگران ساختمانی، 
فصلی، روزمزد، دس��ت فروش��ان، رانندگان 
تاکس��ی و کارگران رس��توران ها مقرر ش��د 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری 
اصناف آنها را شناسایی کند که ما برای آنها 

طرح خرید اعتباری در نظر گرفته ایم.
وی تاکی��د کرد: رقم آن ب��رای خانوار با بعد 
یک نفر، یک میلیون تومان و دو نفره و باالتر 
دو میلیون تومان اس��ت. ح��دود ۳ میلیون 
خانوار تسهیالت ۴ درصدی دریافت می کنند 
که فرآیند آن از یکش��نبه هفته آینده شروع 
خواهد ش��د و وزارت کار سامانه را اعالم می 

کند.
ع��وض پور ادامه داد: افراد ثبت نام می کنند 
و ب��ا ۵۲ بانک اطالعات��ی و همکاری اصناف 
استحقاق سنجی ش��ده و تسهیالتی با دوره 
تنفس و ۲۴ ماه بازپرداخت ارائه می ش��ود. 
پرداخ��ت آن بس��تگی به فراین��د ثبت نام و 
نهایی شدن اس��امی دارد که پرداخت آن تا 

آخر سال و یا فروردین ۹۹ خواهد بود.
رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان 
برنامه و بودجه کل کشور در مورد بسته دوم 
گفت: بس��ته دیگر را شامل کسانی است که 
شغل نداش��تند و حدود ۱,۵ میلیون خانوار 
هستند که س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها 
آنها را شناس��ایی ک��رده و هفته آینده اولین 
بسته حمایتی در اختیارشان قرار می گیرد بر 
این اساس خانوار تک نفره ۲۰۰ هزار تومان، 
دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار 
توم��ان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و ۵ نفره 
و باالت��ر ۶۰۰ هزار توم��ان کارت یارانه آنها 

شارژ خواهد شد.  فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در 
۹ ماهه امسال ۱۰ میلیارد دالر کاالی اساسی 
وارد ش��ده، اعالم کرد: به دلی��ل رانت ارزی، 

واردات این کاالها افزایش داشته است. 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س در تحلیلی به 
وضعی��ت اختص��اص ارز ترجیح��ی به کاالی 
اساس��ی در الیحه بودجه س��ال ۹۹ پرداخته 

است.
در بخشی از این گزارش آمده است: نگاهی به 
آمار واردات کاالهای اساسی در سال ۱۳۹۸، 
نش��ان میدهد که طی نه ماهه نخس��ت سال 
۱۳۹۸ از ابتدای س��ال ۱۳۹۸ ت��ا ۱۶ آذرماه 
۱۳۹۸( در مجموع در حدود ۱۰ میلیارد دالر 
)۹.۹ میلی��ارد دالر( ارزش واردات ۲۵ قل��م 
کاالی اساسی بوده است که در صورت حذف 
گوش��ت قرمز و کره، کاغ��ذ، حبوبات و چای 
خش��ک به علت ح��ذف ارز ترجیحی مربوط 
به ای��ن کااله��ا در س��ال ۱۳۹۸(، در حدود 
۸.۳۹ میلیارد دالر ارز برای کاالهای اساس��ی 
مشمول ارز ترجیحی ترخیص شده از کمرگ 

اختصاص داده شده است.
این ارقام از چند منظر قابل توجه است:

۱. عدم تناس��ب منابع با مصارف: کل در آمد 
ارزی دولت در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ 
از محل صادرات نف��ت فراورده های نفتی در 
حدود ۲۶ ه��زار میلیارد توم��ان، معادل ۶.۲ 
میلیارد دالر )با احتس��اب نرخ ۴۲۰۰ تومان 
ب��ه ازای ه��ر دالر( بوده اس��ت. بنابراین بین 
درآمد ارزی دولت و ارز اختصاص داده ش��ده 
به کاالهای اساس��ی، همخوانی وجود نداشته 
و ب��ه نظر می رس��د دولت ی��ا از ذخایر بانک 
مرکزی و صندوق توس��عه ملی برای این امر 
اس��تفاده کرده و یا با استقراض ریالی از بانک 
مرکزی، ارز مورد نیاز را با نرخ نیما )یا س��نا( 
از ب��ازار خری��داری کرده و با ن��رخ ترجیحی 
اختصاص داده است. هریک از دو فرضیه فوق 
که برقرار باش��د، نش��انگر بی تدبیری شدید 
در سیاس��تگذاری ارزی - تجاری در ش��رایط 

تحریم است.
۲. افزایش واردات در کنار کاهش مصرف: در 

حالی که می��زان کل واردات گمرکی نه ماهه 
کشور در س��ال ۱۳۹۸ تقریبا برابر این میزان 
در سال ۱۳۹۷ بوده، اما آمار واردات کاالهای 
اساسی )کل ۲۵ قلم( در نه ماهه نخست سال 
۱۳۹۸ نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل، به 
لحاظ وزنی ۱۲.۷۹ درصد و به لحاظ ارزش��ی 
۱۵.۸۵ درصد رش��د داش��ته اس��ت. الف( در 
حال��ی ک��ه کل واردات ) به غی��ر از ۲۵ قلم 
کاالی اساس��ی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال 
۱۳۹۷ کاهش داش��ته، ام��ا واردات کاالهای 
اساسی افزایش داشته است. همچنین واردات 
اقالم��ی ک��ه ارز ترجیحی آنها حذف نش��ده، 
نس��بت به واردات سایر اقالم کاالهای اساسی 

رشد بیشتری داشته اند.
ب( آمار هزینه - درآمد خانوار در سال ۱۳۹۷ 
نشان می دهد که مصرف کاالهای اساسی در 
تمامی اقالم کاالهای اساسی مصرفی در سال 
۱۳۹۷ نس��بت به س��ال ۱۳۹۶ کاهش یافته 

و مجم��وع کاهش در کلی��ه اقالم مصرفی در 
حدود ۱۴ درصد اس��ت. با توج��ه به افزایش 
قابل توجه قیمت کاالهای اساس��ی در س��ال 
۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، می توان انتظار 
داشت این روند کاهش مصرف در سال ۱۳۹۸ 

نیز تداوم داشته باشد )با سرعتی کمتر(.
بنابرای��ن با کنار هم ق��رار دادن دو گزاره الف 
و ب، باید عنوان داش��ت ک��ه با وجود کاهش 
مصرف کاالهای اساسی در کشور، واردات آنها 
افزایش یافته که این موضوع نشانگر هدررفت 
منابع، قاچاق خروجی و توزیع رانت در میان 

واردکنندگان این کاالهاست.
در حالی که کل واردات کشور کاهش داشته 
اس��ت، رانت قابل توجه موج��ود در کاالهای 
اساس��ی، افزایش تقاضا برای این کاالها را در 
پی داش��ته و در نتیجه باعث ش��ده است که 
با وج��ود کاهش مصرف کاالهای اساس��ی و 
کاهش کل واردات کش��ور، واردات این گروه 

از کاالها افزایش یابد.
۳. کاه��ش واردات کااله��ای ح��ذف ش��ده: 
مقایس��ه ردیف دوم و س��وم جدول ۱، نشان 
میدهد که رشد واردات عمدتا از محل واردات 
کاالهای اساس��ی بوده است که ارز ترجیحی 
آنها حذف نشده اس��ت. از میان کاالهایی که 
ارز ترجیحی آنها حذف ش��ده اس��ت، واردات 
گوش��ت قرمز س��بک و گ��رم و حبوبات، در 
نه ماهه ۱۳۹۸ نس��بت به مدت مش��ابه سال 
۱۳۹۷ کاهش یافت��ه و در مقابل واردات کره 
و چای افزایش یافته اس��ت. نتایج بررسی در 
خص��وص کره و چای نیز جالب توجه اس��ت، 
ب��ه طوری ک��ه واردات این دو گ��روه کاال در 
سه ماهه نخست سال که مشمول دریافت ارز 
ترجیحی می ش��دند به شدت افزایش یافته و 
در ادامه که ارز ترجیحی حذف ش��ده اس��ت، 

کاهش یافته است. 
مجموع موارد عنوان شده در این بخش، مؤید 
تقاض��ای بیش از حد ب��رای واردات کاالهای 
اساسی است که به واسطه رانت عظیم توزیع 

شده در این محل به وجود آمده است. 
 مرکز پژوهش های مجلس 

 عبور از بحران کرونا
  با تکیه بر اقتصاد مقاومتی 

سیاست روز نقش تولید کنندگان در شرایط شیوع کرونا در کشور را بررسی میکند؛

واردات کاالهای اساسی به دلیل رانت ارز ترجیحی افزایش یافت؛

بی تدبیری شدید دولت در سیاستگذاری ارزی


