
اقساط قرض الحسنه مشمول جریمه 
دیرکرد نمی شود

معاون نظارت بانک مرکزی مصوبه اس��فندماه سال 
گذش��ته شورای پول و اعتبار درباره تعویق دریافت 
اقساط تسهیالت قرض الحس��نه در ماه های اسفند 
۹۸ و فروردین و اردیبهش��ت ۹۹ به دلیل ش��یوع 

کرونا را تشریح کرد.
فره��اد حنیفی با بیان اینکه در اس��فندماه س��ال 
گذش��ته دو بخش��نامه به اتکا مصوبه شورای پول 
و اعتب��ار صادر کردی��م، اظهار داش��ت: در مصوبه 
اول نوش��ته ش��ده که تمام تس��هیالت گیرندگان 
قرض الحسنه و مش��اغلی که ستاد مبارزه با کرونا 
مصوب می کند مش��مول هستند. در ۲۱ اسفند ماه 
سرفصل ها مشخص شد و ۱۰ گروه مشخص شد که 
این گروه ها مش��مول مصوبه هستند معاون نظارت 
بانک مرکزی اظهارداشت: در مورد تسهیالت قرض 
الحس��نه نیاز ش��د که برای رفع ابهام یک ابالغیه 
جدید صادر شود که در آن نوشته شده بود هر نوع 
کس��ب و کار و هر نوع شغلی صرفنظر از اینکه آن 

فرد توان پرداخت دارد و یا خیر مشمول است.
وی ادام��ه داد: درب��اره کس��ب و کارهای کوچک و 
مش��اغل حقیقی و حقوقی اگر جزو مصوبه کارگروه 
باش��ند نیز مشمول می ش��وند. در واقع شکل ساده 
اج��را مصوبه این بود که اقس��اطی که در این س��ه 
ماه سررسید می شود، مردم قسط را پرداخت نکنند. 
مث��اًل درباره تس��هیالت گیرندگان قرض الحس��نه 
کافی بود که مردم قسط را پرداخت نکنند. حنیفی 
خاطرنشان کرد: سایتی را نیز در بانک مرکزی آماده 
کردیم که اعتراضاتی ک��ه وجود دارد را به ما اعالم 
کنند. در س��ه چهار روز گذش��ته که حدود ۱۸۰۰ 
اعتراض داشتیم تعداد شکایت ها کاهش پیدا کرده 
و به ۱۱۰۰ مورد رس��یده اس��ت. در بخش��نامه به 
صراحت اعالم شده که این سه ماه مشمول جریمه 

دیرکرد و کارمزد اضافه نمی شود.  صدا وسیما 

 عدم تحقق تولید ٨ میلیون تن 
چغندر قند در سالجاری  

 دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر با بیان 
اینکه تولید ۸ میلیون تن چغندر قند در سالجاری 
محقق نمی شود، گفت: پیش بینی تولید شکر ٣.۱ 

میلیون تن است.
بهمن دانایی با بیان اینکه امسال با توجه به افزایش 
قیم��ت خرید تضمینی چغندر قند در پایان س��ال 
۹۸، استقبال نس��بتاً بهتری از کشت این محصول 
نسبت به س��ال گذشته شد، گفت: حدود سه سال 
طول می کشد تا ما در تولید شکر به دوران طالیی 

سالهای ۹٦ و ۹٧ برسیم.
وی تصری��ح کرد: براس��اس آخرین آم��ار گزارش 
ش��ده از سوی کارخانجات تا سی فروردین ماه، ٥٦  
هزارهکتار چغندر بهاره تاکنون کش��ت شده و این 
رقم پارس��ال ٤۰ هزار هکتار بوده و در س��الجاری 
از رش��د ٤۰ درص��دی برخوردار بوده اس��ت ضمن 
اینکه کش��ت بهاره تا خ��رداد ادام��ه دارد. دانایی 
اظهارامیدواری کرد: سطح زیرکشت چغندر قند در 
سالجاری به ۸۰ تا ۸٥ هزارهکتار برسد. این رقم در 

سال گذشته حدوداً ٦٥ هزارهکتار بوده است.
به گفته این مقام مسئول برنامه کشت در سالجاری 
۱۲۰ هزارهکتار است که از این رقم اگر اتفاق خاصی 
رخ ندهد حدود ۸٥ هزار هکتار آن محقق می شود. 
دانایی درباره مباحث مطرح ش��ده مبنی بر تولید ۸ 
میلیون تن چغندر در س��الجاری گفت: امس��ال به 
این میزان تولید دس��ت پیدا نمی کنیم، دست یابی 
به دوران طالیی تولید نیازمند الزاماتی است که در 
صورت رعایت این الزامات طی دو تا سه سال آینده 

به دوران طالیی باز می گردیم.   مهر 

  صادرات ۱۰ هزار تن تخم مرغ 
به کشورهای منطقه

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغ تخم گذار کشور 
گف��ت: طبق آماره��ا در فروردین امس��ال بیش از 
۱۰ هزار تن تخم مرغ به مقصد کش��ورهای عراق، 

افغانستان، عمان و قطر صادر شده است.
رضا ترکاش��وند وضعیت تولید تخم مرغ کش��ور را 
مطلوب عنوان کرد و افزود: براس��اس برنامه ریزی 
تولید س��ال ۹۹،  ص��ادرات بین ٧۰ تا ۸۰ هزار تن 

تخم مرغ پیش بینی شده است.
وی اظهار داشت: اکنون تخم مرغ به کشورهای عراق، 
افغانس��تان، کویت و قطر صادر می شود. مدیرعامل 
اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار کشور تصریح کرد: با 
پیگیری های صورت گرفته  از سوی سازمان توسعه 
و تجارت و رایزن بازرگانی ما در افغانستان صادرات 
تخم مرغ به افغانستان گشایش پیدا کرده است زیرا 
پیش از این س��ختگیری ه��ا و محدودیت هایی در 

صادرات به این کشور انجام می شد.
وی گفت: البته هر س��اله در ای��ن مقطع زمانی به 
دلی��ل کاهش مصرف با افت قیمت تخم مرغ روبرو 
بودیم که امسال به دلیل مدیریت و تداوم صادرات 
و همچنین افزایش مص��رف این محصول به دلیل 
ش��یوع بیماری کرون��ا و تعطیلی اکث��ر واحدهای 
عرضه غذا نه تنها کاهش مصرف نداش��ته ایم بلکه 

قیمت ها نیز افت چندانی نداشته است.
ترکاش��وند افزود: سال گذشته نزدیک یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار تن تخم مرغ در کش��ور تولید شد که 
از این میزان بی��ش از ٤۱ هزار تن از این محصول 
به کشورهای هدف صادر شده است.  به گفته وی، 
اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای 
مرغداری به طور میانگین هش��ت هزار تومان است 
ک��ه با توجه ب��ه افزایش هزینه ه��ای تولید، کفاف 

هزینه های تولید را نمی دهد.   ایرنا    

اخبار

 شفاف سازی و اطالع رسانی دو رکن اصلی در آزادسازی سهام عدالت 
سیاست روز دغدغه های کارشناسان از آزاد سازی سهام عدالت را بررسی می کند؛

گزارش

ط��ی هفته گذش��ته و با  ابالغی��ه مقام معظم 
رهبری مبنی بر موافقت با درخواس��ت دولت 
برای آزاد س��ازی س��هام عدالت ، داستان این 
س��هام و واگذاری آن وارد مرحله جدید ش��د. 
مرحله ای که به گفته رئیس سازمان خصوصی 
منجر به ورود ٥۰ میلیون س��هامدار جدید در 
این بازار می ش��ود و خود این اتفاق در شرایط 
کنونی ک��ه بورس مورد توجه اقش��ار مختلف 
مردم قرار گرفته با اما و اگرهای گس��ترده ای 

روبرو کرده است. 

داستان یک برگه سهم 
اگرچه طرح اولیه واگذاری س��هام شرکت های 
دولتی به عموم مردم  در دولت هشتم موصب 
ش��ده بود اما به مثابه تم��ام قاونین و ابالغیه 
هایی که از مسیر تصویب  تااجرا  از هفت خوان  
ه��ای مختلف میگذرند ؛ای��ن طرح  در ابتدای 
کار دولت  احمدی نژاد مورد توجه قرار گرفت  
و درنهای��ت پ��س از ابالغ سیاس��ت های کلی 
اصل ٤٤ قانون اساس��ی، در ۱٧ بهمن ماه ۸٤  
تحت عنوان "آیین نامه اجرایی افزایش ثروت 
خانوار های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش 
تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت"مصوب شد 
و به این ترتیب بس��تر قانونی الزم برای اجرای 

طرح توزیع سهام عدالت فراهم شد .
از هم��ان زمان تا امروز  این طرح و روندی که 
برای آن در ٤ دولت س��پری شده جای بحث و 
بررسی داشته و دارد  چراکه در خیلی از موارد 
اهداف ورس��الت های پیش بینی ش��ده برای 

آن؛آنگونه که ترسیم شده بود پیش نرفت. 
اگرچه س��هام عدالت نوعی یارانه بود که طبق 
نظر دولت نهم، از طریق ش��رکت های تعاونی 
عدالت اس��تانی به مش��موالن آن واگذار شدو 
ق��رار بود به دلیل آن که بابت واگذاری س��هام 
ش��رکت ها به مش��مولین، از آن ها هیچ پولی 
دریافت نشده بود، تصمیم بر آن شد که ظرف 
ده س��ال، سود سهام این ش��رکت ها به عنوان 

اقساط سهام پرداخت شود. 

در اوایل آذر ۱٣۹٥ س��ازمان خصوصی سازی 
اعالم کرد که بعد از ده س��ال، تکلیف س��هام 
عدالت در سال آینده روشن می شود و از پایان 
س��ال آینده س��ود س��هام عدالت به دارندگان 
آن پرداخ��ت خواهد ش��د. در آن زمان ؛رئیس 
سازمان خصوصی س��ازی گفت که »از نظر ما 
طرح سهام عدالت به انتهای خود رسیده است 
و منتظریم با پایان یافتن مجامع، شرکت های 
سرمایه پذیر حساب هایش��ان را ببندند.« وی 
در عی��ن حال تأکید کرده که هنوز »ابهام های 
مختصری درباره شناس��ایی مش��موالن، سبد 
س��هام، س��ازو کاره��ای س��اماندهی آن برای 
آزادسازی سهام عدالت وجود دارد.« برای حل 
این مشکل، دولت الیحه تهیه کرده است و قرار 
اس��ت آن را ب��ه مجلس بفرس��تد و پس از آن 

»تکلیف سهام عدالت روشن تر می شود«
۲ ماه بعداز گفته وی ؛در اسفند ماه ۹٥ یعنی 
درست ۱۱ سال بعداز تصویب آیین نامه یادشده 
؛علی طیب نیا وزیر اس��بق اقتصاد در خصوص 
روندای��ن س��هام  گفت:»مجموع��ه اقداماتی 
صورت گرفته است که سود سهام مشموالن به 
حساب آن ها واریز شود؛ این در حالی است که 
س��ال ۹٤، سال پایانی از دوره ده ساله ای است 
که باید طی آن سود سهام ٦۰ شرکت موجود 
در سبد سهام عدالت بابت اقساط آن به خزانه 
دولت واریز می شد، چون بابت اختصاص سهام 
این شرکت ها به مشموالن طرح سهام عدالت 
در این ده س��ال هیچ وجه��ی از آن ها دریافت 
نشده و درعوض س��ود سهام این شرکت ها به 

خزانه واریز شده است.«
به گفت��ه وی» با پایان این دوره ده س��اله، از 
این پس باید س��ود س��هام این ش��رکت ها به 
سهامداران آن ها یعنی مشموالن سهام عدالت 
پرداخت شود؛ بنابراین، در سال ۹٥، این سود 
دیگر به حس��اب خزانه واریز نخواهد شد و در 
س��ال ۹٦ و بعد از برگزاری مجامع این شرکت 
ها، سود الزم محاسبه و به سهامداران پرداخت 

خواهد شد.«

رشد 14 برابری  
تقویم ها از گذشت ٤ سال از آن زمان تاکنون 
حکایت دارد و دراین میان  برخی از مشموالن 
س��هام عدالت که شماره حس��اب خود را  نزد 
س��ازمان خصوصی س��ازی تایید ک��رده بودن 
، مبالغ��ی س��ود دریافت کرده اند.اما بررس��ی 
سرانگشتی از مبالغ دریافتی در مقابل روندی 
که بورس حداقل در ۲ س��ال گذش��ته داشته 
اس��ت ازدید بسیاری از کارشناسان جای بحث 

وبررسی دارد . 
در س��ال ه��ای ۹٧  و ۹۸ بازار س��رمایه ایران 
رشد لجام گسیخته ای را تجربه کرده است به 
طوریکه تداوم این رشد در سال جاری نگرانی 
های عمده ای را ب��رای فعاالن و بازیگران این 
ب��ازار پدید آورده اس��ت . در چنین ش��رایطی 
اینکه هنوز اطالعات دقیق و ش��فافی از سوی 
متولی��ان خصوص��ی س��ازی در این خصوص 
مطرح نشده  نکته اساسی است به این ترتیب 
که سازمان خصوصی سازی ، دو روش مستقیم 
و غیر مستقیم برای آزاد سازی سهام عدالت را 
پیش روی مردم قرار داده و این درحالی است 
که بس��یاری از افرادی که مش��مول این سهام 
هس��تند ،آگاهی و اطالع کاف��ی از این بازار و 
ریسک های آن ندارند و از سوی دیگر برخی از 
این افراد اعتمادکافی به صندوق هایی معرفی 
شده و  نهادهای متولی ندارند و همین ابهامات 
آن ها را بر س��ر دور اهی قرار داده است ،ضمن 
اینکه رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی تاکید 
کرده اس��ت  هر راهی که انتخاب ش��ود قابل 

تغییر نیست. 

براس��اس اطالعات منتشر شده  در یک برآیند 
کلی مجموع مش��موالن دریافت این سهام ٤۹ 
میلی��ون و ۱٥۲ هزار و ٧٤۲ نفر هس��تند که 
از ای��ن تعداد حدود ۲ میلی��ون و ٥۸٥ هزار و 
٣۹۲ نفر فوت شده اند . اما از نقطه نظر ارزش 
س��هام های تعلق گرفته به این اف��راد، آمارها 
حکایت ازآن دارد که  مجموع ٤۹ شرکتی که  
در پرتفوی س��هام عدالت حضور دارند در حال 
حاض��ر دارای ارزش روزی معادل ٣٧۰ هزار و 
۱۸۲ میلیارد و ٦۰۰ میلیون تومان هستند که 
درمقایس��ه با ارزش آنها در مقطع واگذاری که 
رقم��ی معادل  ۲٦ هزار و ٦٣٦ میلیارد و ٣۰۰ 
میلیون تومان بوده اس��ت و رش��د بیش از ۱٤ 
براب��ر را تجربه کرده اند که بخش عمده آن به 
دلیل تورم ناشی از اقتصاد بیمار؛رشد بی رویه 
قیمت دالر و  ورود نقدینگی لجام گسیخته در 

بازارهای مختلف بوده است.
 البت��ه طب��ق آمارهای منتش��ر ش��ده از ٤۹ 
ش��رکت حاضر در س��بد س��هام عدالت تعداد 
٣٦ ش��رکت بورسی هس��تند که ارزش مقطع 
واگذاری آن ها ۲۲ هزار و ٧۸۲ میلیارد و ٥۰۰ 
میلی��ون تومان بوده و ه��م اکنون ارزش آن ها 
ب��ه ٣٦٦ هزار و ٥۸٦ میلی��ارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان رسیده اس��ت . ناگفته نماند که در این 
پرتفوی، ۱٣شرکت غیربورسی نیز حضور دارند 
ک��ه ارزش مقطع واگذاری آن ها ٣ هزار و ٥٦۹ 
میلیارد و ٥۰۰ میلیون تومان و ارزش روز آن ها 

نیز همین مبلغ برآورد شده است.
حرکت روی لبه تیغ 

تمام افرادی که دس��تی بر آتش بازارسرمایه و 

ب��ورس دارند به خوبی می دانند که حضور در 
این بازار به واسطه ریسک های باالیی که دارد 
نیازمند اطالع و آگاهی اس��ت و اساس��ا  رفتار 
توده واری در این بازار س��م مهلکی اس��ت که 
اکث��ر اف��راد از آن بی خبرند.حال س��والی که 
در این میان مطرح می ش��ود آن است که آیا 
متولیان و دس��ت اندرکاران شرایط الزم را در 
روش های ارایه ش��ده برای ای��ن ٥۰ میلیون 
س��هامدار مهیا کرده اند یا نه . به باور بسیاری 
از کارشناسان متولیان اینطرح ،قبل از هر گونه 
نظر سنجی برای انتخاب روش آزادسازی باید 
نس��بت به افزایش آگاهی دارندگان این سهام 
اق��دام کنند تا این اف��راد در فضایی آگاهانه و 
شفاف نسبت به تصمیم گیری اقدام کنند که 
تاکن��ون این اتفاق در مورد خودبازار س��رمایه 
رخ نداده و این مهم دغدغه ها را بیش��تر کرده 

است.
مواردی��اد ش��ده تنهابخش��ی از نگران��ی های 
پیرامون این مس��اله اس��ت چراکه ب��ه اعتقاد 
برخی از کارشناسان اگرچه این اتفاق در قالب 
یک دس��تاورد بزرگ برای دولتمعرفی ش��ده 
اس��ت امااین اتفاق م یتواند ب��ه مثابه حرکت 
کردن روی لبه تیغ باش��د چراکه بازار سرمایه 
بازاری که س��ودجویان و سفته بازان حاضر در 
آن همواره در پی کس��ب سود خود،زیان قابل 
توجهی را به افراد تازه وارد به بورس وارد کرده 
ومی کنند و این اتف��اق خود می تواند تبعات 
جب��ران ناپذیری را به م��ردم و اعتماد آنها به 
بازاری که سالها منتظر ورود سرمایه های مردم 

بود بزند .
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رئیس کل بانک مرکزی  اعالم کرد؛
 تأمین کسری بودجه دولت 

با انتشار اوراق بدهی   
رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره به صدور بخش��نامه 
ای درباره ضرورت واگذاری س��هام ش��رکتهای وابس��ته 
به بانکها در ب��ورس اعالم کرد: برای چندمین بار تأکید 
میکنم؛ در ش��رایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی 
روش مناس��ب تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری 

از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.
  عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به 
موضوعات وام بنگاه های آس��یب دیده از کرونا، ضرورت 
واگذاری س��هام شرکت های وابسته به بانک ها در بورس 
و انتش��ار اوراق بده��ی گفت: برای چندمی��ن بار تأکید 
میکنم؛ در ش��رایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی 
روش مناس��ب تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری 

از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.

وی افزود: در اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، 
سیستم بانکی تاکنون بیش از ۱۹.٣ هزار میلیارد تومان 
وام قرض الحسنه به خانوارهای یارانه بگیر پرداخت کرده 
و درحال تدارک منابع الزم جهت اجرای مرحله دوم طرح 
و پرداخت تس��هیالت۱۲درصدی به بنگاهها و واحدهای 
آس��یب دیده از کرونا می باشیم.  همتی باتوجه به اقبال 
مردم به حضور در بازار سرمایه تصریح کرد:عرضه سهام 
شرکتهای دولتی و بانکها و تکمیل سهام شناور شرکتهای 
بورس��ی از ضرورت های ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و 
عمق بخش��یدن به بازار سرمایه است. در راستای اجرای 
ضوابط قانونی کاهش بنگاهداری بانکها، بخشنامه ای را 
درخصوص ضرورت واگذاری سهام شرکتهای وابسته به 
بانکها در بورس صادر کردم. نحوه اقدام و عملکرد بانکها، 
شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران  بانکها در همراهی 

با سیاستهای اقتصادی دولت است.
 وی افزود:در خصوص کس��ری بودجه دولت، ناش��ی از 
س��قوط ش��دید قیمت نفت و فرآورده های نفتی، برای 
چندمین بار تأکید میکنم؛ در ش��رایط حاضر اقتصادی، 
انتشار اوراق بدهی روش مناسب تری برای تأمین کسری 
و نیز جلوگی��ری از پولی کردن کس��ری بودجه و تورم 
است. بانک مرکزی آماده اس��تفاده گسترده از عملیات 
بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصادکشور است. 
دولت با انتش��ار اوراق بدهی، نه تنه��ا میتواند نیازهای 
خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصالح 
ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را 
در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد.  بانک مرکزی 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعالم کرد؛
 سهم 9۰ درصدی شرکت های کاغذی

 از ارز ۴۲۰۰ تومانی  
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: ۹۰ 
درصد ش��رکت های دریافت کنن��ده ارز ٤۲۰۰ تومانی 
ش��رکت های کاغذی بودند که س��ال ۱٣۹٦ در سازمان 

ثبت شرکت ها ثبت شده اند.
  حس��ینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیس��یون برنامه و 
بودجه مجلس مش��کل اصلی در تخصی��ص ارز ٤۲۰۰ 
تومان��ی را متوج��ه مجلس و دولت دانس��ت و گفت: ما 
هرچه قدر فری��اد زدیم و از ابزارهای نظارتی اس��تفاده 
کردیم متاس��فانه هیئت رئیسه مجلس همراهی نکرد و 
اجازه نداد که کار نظارتی ما به نتیجه برسد. وی یادآور 
ش��د: جهانگیری مع��اون اول رئیس جمه��ور در تاریخ 
۹٧/۱/۲۱ در تلویزیون اعالم کرد هر شرکت و هر کسی 
می تواند ارز ٤۲۰۰ تومانی را به هر میزان دریافت کند 

که با پیگیری ها و تذک��رات پیاپی مجلس نهایتاً دولت 
۱٧ مرداد ماه همان امس��ال به تصمیم اشتباه خود پی 

برد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با 
تصریح بر اینکه این سیاست دولت، جز مصرف نادرست 
و حیف و میل کردن بیت المال عایدی دیگری نداش��ت 
افزود: در کمال تاس��ف این ارزهای ارزان صرف مصارفی 

شد که هیچ نیازی به آن نبود و ضرورتی نداشت. 
حاجی دلیگانی با اشاره به نمونه ای از مصارف نادرست 
ارز ٤۲۰۰ تومان��ی گفت: بخش��ی از ای��ن ارز در اختیار 
آژانس ها قرار داده ش��د، آژانس ها این ارزها را به ازای 
کد ملی دریافت و آن را در بازار آزاد به ریال تبدیل می 
کردند و س��ه برابر قیمت می فروختند، جالب اینجا بود 
که در ازای دریافت کد ملی افراد، هزینه رفت و برگشت 
مس��افران و خواب و خوراک و هت��ل آنها را مجانی می 

کردند.
ای��ن نماینده مجلس در ادامه تأکید کرد: رئیس جمهور 
و معاون اول ایش��ان باید در این مورد پاس��خگو باشند 
ک��ه به چه حقی این ارزها در اختیار یک عده قلیل قرار 
گرفت و اینطور س��رمایه ملی هدر رفت. در آن ش��رایط 
ک��ه حرفی می زدیم ما را "دلواپس��ان" و سیاس��ت زده 

خطاب می کردند.
حاجی دلیگانی عنوان کرد: طبق بررس��ی ها، ۹۰ درصد 
شرکت هایی که ارز ٤۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بودند 
ش��رکت های کاغذی بودند که س��ال ۱٣۹٦ در سازمان 

ثبت شرکت ها ثبت شده بودند. تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

بررسی ها نشان داد؛

 ۱۴ سال رکود تورمی
 به دنبال گرانی دالر 

 
  ی��ک اقتصاددان گفت: ٧۰ درصد هزینه های تولید صنعتی 
در ایران ارزی اس��ت که در صورت افزایش قیمت ارز، عماًل 

توان ادامه کار از این بخش گرفته خواهد شد به همین خاطر 
است که ما در ۱٤ سال اخیر دچار رکود تورمی شده ایم.

حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان اصالح طلب گفت: 
دولت برای تأمین کسری بودجه و دیون گمشده سپرده های 
مردمی در حس��اب های خود اقدام ب��ه افزایش قیمت ارز و 
قیمت حامل های انرژی کرد. این استاد دانشگاه افزود: دولت 
از یک س��و وانمود می کرد ک��ه با افزایش قیمت ارز مخالف 
اس��ت و از س��وی دیگر برای تأمین کسری بودجه به شدت 

نیازمن��د افزای��ش قیمت ارز بود و همی��ن منجر به افزایش 
ناگهانی قیمت ارز از ٣٥۰۰ تومان به ٦ هزار تومان شد.

وی در عین حال، مداخله دولت در کاهش قیمت ارز برای 
کنترل هیجان های بازار و اضطراب مردم را اقدام صحیحی 
خوان��د و گف��ت: از آنجایی که برخی جریانات سیاس��ی و 
اقتصادی و رس��انه های وابس��ته به آن ها از افزایش قیمت 
ارز منتفع می ش��دند به اقدام معاون اول رئیس جمهور در 

کاهش قیمت ارز واکنش نشان دادند و مسخره کردند.

راغفر با انتقاد از هماهنگی و همسویی معنادار مجلس با دولت در 
این خصوص بیان کرد: مجلس با سکوت خود، رضایت و حمایتش 
را از افزایش قیمت ارز اعالم کرد و بعد هم برای منطقی نش��ان 
دادن این فرآیند بازی دیگری راه انداخت و اسم آن را "بازار ثانویه 
ارز " گذاشت. وی گفت: ٧۰ درصد هزینه های تولید صنعتی در 
ایران ارزی است که در صورت افزایش قیمت ارز، عمالً توان ادامه 
کار از این بخش گرفته خواهد شد به همین خاطر است که ما در 

۱٤ سال اخیر دچار رکود تورمی شده ایم.. تسنیم  

سه شرط مهم برای عملیاتی کردن آزادسازی سهام عدالت 
مالکیت  مشخص  زمانی  محدوده  در  مجازند  عدالت  سهام  دارندگان   *
تناسب،  به  و  نمایند  انتخاب  را  مستقیم سهام شرکت های سرمایه پذیر 
نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.  * مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام 
به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. 

این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی الزم االجراست.
 *نسبت به سهام باقیمانده در شرکت های سرمایه گذاری استانی، شورای 
در  سهام  صاحبان  ماندگاری  تشویق  ضمن  است  موظف  بورس  عالی 
شرکت های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه ی ورود آن 

شرکتها را در بورس فراهم نماید. 


