
 پیش بینی تولید ۱۳ میلیون تن گندم 
در سال آینده

هاشمی گفت: دولت برای تامین 
ذخایر اســتراتژیک ۲ میلیون و 
۳۰۰ هزار تن گندم وارد می کند 
که کشــاورزان مخالــف این امر 
هســتند. عطااله هاشمی رئیس 
بنیاد ملــی گندمکاران ، دربــاره آخرین وضعیت 
ســطح زیر کشــت گندم اظهار کرد: بــا توجه به 
شرایط مســاعد بارندگی، نگران سطح زیر کشت و 

تولید گندم نیستیم.
وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم با مدت 
مشــابه ســال قبل تفاوتی ندارد، افزود: با توجه به 
افزایش راندمان تولید پیش بینی می شود که تولید 

به باالی ۱۳ میلیون تن برسد.
هاشــمی با اشــاره به اینکه مخالف واردات گندم 
هســتیم، بیان کرد: دولــت برای تامیــن ذخایر 
استراتژیک گندم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم 
وارد می کنــد و بنیاد مخالف این موضوع اســت و 
دلیلش آن اســت که اگر در ارتباط با نحوه خرید 
گندم  درســت عمل می شــد، گنــدم خوراکی به 
سمت دام و طیور و ســایر بخش ها هرز نمی رفت.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با تشــکیل 
کارگروه جدید قیمت گذاری در سال آینده نیازی 

به واردات نداریم.
وی با اشاره به اینکه مشــکلی در ارتباط با تامین 
کود داخلی نداریم، بیان کرد: خرید، حمل و توزیع 
کود شیمیایی در سطح استان ها افزایش یافته، اما 
در بخش کود فســفات که منشا آن وارداتی است، 

در ارتباط با تامین و قیمت مشکالتی وجود دارد.
این مقام مســئول در پایان تصریح کرد:علی رغم 
مشــکالتی که حمل و نقل و گاز پتروشیمی ایجاد 
کرد، اما شــرکت خدمات حمایتی و وزارت جهاد 
کشاورزی در ارتباط با تامین کود عملکرد مناسبی 

داشته است.| باشگاه خبرنگاران 

لزوم تأمین زیرساخت های صادرات 
بخش کشاورزی

رییس کل سازمان توسعه تجارت 
ایــران گفــت: زیرســاخت های 
بخــش  صــادرات  موردنیــاز 
امکانات  بــه ویــژه  کشــاورزی 
لجســتیکی و نگهداری و حمل 
محصوالت فســادپذیر کشاورزی 

باید تامین شود.
حمید زادبوم با بررسی پیشــنهادات وزارت جهاد 
کشــاورزی در خصوص توسعه صادرات محصوالت 
کشــاورز، تصریح کرد: ضعف نــاوگان یخچال های 
کشاورزی  محصوالت  صادراتی  محموله های  حمل 

از مهم ترین چالش های سر راه صادرات است.
دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، آموزش 
تجــار و صادرکنندگان در بخش کشــاورزی را از 
مهم ترین الزامات توســعه کمــی و کیفی صادرات 
محصوالت کشــاورزی عنوان و خاطرنشــان کرد: 
بایســتی اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران 
و تشــکل های مرتبــط برنامه ریــزی هدفمندتری 
را انجام دهند. وی افزود: در ۹ ماهه ســال جاری، 
۱۱۰ میلیــون تن کاال بــه ارزش ۵۲ میلیارد دالر 
بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم 
صــادرات ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۵ 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر بود. مقایســه صادرات 
غیرنفتی ایران با مدت مشــابه سال قبل از لحاظ 
وزن ۱۷ درصد و ارزش ۲۰ درصد کاهش را نشان 
می دهد اما در ماه های باقی مانده از ســال همچنان 
به روند افزایشــی خود ادامه مــی دهد. همچنین 
واردات کاال از نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش 
۱۶ درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 

داشته است.| سازمان توسعه تجارت ایران 

رایگان شدن قبوض برق با استفاده از 
پنل های خورشیدی

کارشــناس حوزه انــرژی گفت: اســتفاده از پنل 
خورشــیدی می تواند ضمن تامین بخشــی از نیاز 
برق مشــترکان ، آنهــا را از تخفیف صد در صدی 

طرح برق امید برخودار کند.
محمدرضا احمدی ، با اشاره ظرفیت باالی کشور در 
تولید برق از انرژی خورشیدی بیان کرد: موقعیت 
جفرافیایی ایران، شرایط مناســبی را برای تامین 
انرژی تجدیدپذیر فراهم کرده اســت و مشترکان 
می توانند با نصب از پنل های خورشــیدی بار  برق 
مصرفی خود را تقسیم کنند. این کارشناس حوزه 
انرژی تصریح کرد: استفاده از پنل های خورشیدی 
در طــرح وزارت نیرو محدود بــه تامین برق برای 
مشترکان نیســت و متقاضیان می توانند با سرمایه 
گذاری برق تولید شــده خــود را این وزارت خانه 
بفروشــند و با آن درآمدزایی داشــته باشند. وی 
افزود: قیمت خرید برق از مشــترکانی که اقدام به 
تولید انرژی هــای تجدیدپذیر می کنند به ازای هر 
کیلووات حدود ۱۰۰۰ تومان اســت و قیمت برق 
ارائه شده به مشترکان بســته به میزان مصرف به 
ازای هر کیلــووات حدود ۱۰۰ تومان اســت این 
تفــاوت قیمت مــی تواند عالوه بر رایگان شــدن 

مصرف برق مشترک، درآمدزایی نیز داشته باشد.
احمدی بیان کرد: این طرح عالوه بر ذی نفع شدن 
مشــترکان برق، می تواند بــرای مدیریت در پیک 
مصرف برق موثر باشد، در فصل تابستان با توجه به 
افزایش دما میزان پیک مصرف به نحوه چشمگیری 
افزایش خواهد یافت و احتمال خاموشــی نیز باال 

خواهد بود.| میزان

اخبار گزارش

سال ۹۹؛ سالی متفاوت برای بازارهای اقتصادی 
کشور بود. ســالی که به واسطه شــیوع کرونا، 
اقتصاد و کســب و کار کشــور را بــا فرودهای 
بســیاری همراه کرد. رکود اقتصادی ،محدویت های متعدد 
و نبود مدیریت مناســب برای بحران های ناگهانی و از همه 
مهمتر تشدید ســوءمدیریت هایی که تاپیش ازاین به  جزء 
بی بدیل اقتصاد تبدیل شــده اند، در کنــار تمام این موارد 
جایی برای رشــد بازارهای   اقتصادی وابسته به تولید باقی 
نگذاشــت. در مقابل  رکود فضای کســب و کار و تولید اما 
بازارهایی که ظرفیت و پتانســیل رشد داشتند اما تا پیش 
ازاین کمتر دیده می شدند و البته نیازی به حضور فیزیکی 
نیز نداشــتند با بهره گیری ازاین فرصت مسیر رشد را در 

پیش گرفتند.
 بازار ســرمایه یا همان بورس از جمله این بازارها بود که به 
واســطه بی نیازی به حضور فیزیکی و پتانسیل هایی که تا 
پیش از این به خاطر توجه بیش از حد به بازار پول، مغفول 

ماند، توانست مسیر رشد را در پیش بگیرد و حرکت کند.
حرکت رو به رشــد بــورس در ابتدای ســال ۹۹ به حدی 
شــگفت زده بود که نگرانی تعداد قابــل توجهی از فعاالن 
را برانگیخت اما این بازار فارغ از هر نقطه نظر و هشــداری 
مســیر حرکتی خــود را پیش رفت تا جایی که توانســت 

دولتمردان و مسئولین را هم با خود همراه کند.
 روند روبه رشــد بورس به حدی بود که متولیان و تصمیم 
سازان اقتصادی  نیز در هر فرصتی از  اعداد و ارقام هیجان 
انگیز  بورس برای پربار نشــان دادن کارنامه خود استفاده 

کردند. 

سراب در پس یک دعوت 
در بازه زمانی اردیبهشــت تا مرداد مــاه ۹۹ که بورس به 
ناگهــان روند نزولی در پیــش گرفت،مجری و متولی نبود 
که مردم را به بورس و حضــور در آن فرا نخواند. از رئیس 
جمهوری گرفته تا وزیر اقتصــاد و  معاونینش یک به یک 
بازار ســرمایه را مســیری برای درآمدزایی و رشد ترسیم 

کردند و بارها و بارها از مزایای آن سخن گفتند. 
۱۷ مرداد ماه ســال جاری درست لحظه ای که روحانی به 
شــکل رسمی از همه مردم دعوت کرد تا سرمایه های خود 
را وارد بورس کنند؛داستان ریزش بورس کلید خورد و کار 
به جایی رسید که شاخص بورس از مدار ۲ میلیون و ۱۰۰ 
هــزار واحد امــروز به مرز یک میلیــون و 4۰۰ هزار واحد 
رســیده و همچنان در این حوالی پرسه می زند و میلی به 

رشد دوباره درآن دیده نمی شود.
بورسی که تا دیروز شاهد  دعوت نامه های مختلف از سوی 
متولیان بــرای حضور مردم بود چنان زمین گیر شــد که 
دیگر از ســرمایه های خرد تعــداد قابل توجهی از مردم که 
با دعوت این  متولیان وارد بورس شــده بودند امروز دیگر 
چیزی باقی نمانده است. روند نزولی بورس و  سکوت قابل 
توجه متولیان در یک ســمت و تخلفاتی که هر روز در آن 
سوی بازار رخ می داد از سوی دیگر؛ کار را به جایی رساند 
که  برخی اعتراض در جلوی ســازمان بــورس را تنها راه  

برگزیدند اما این اعتراضات هم راه به جایی نبرد. 
معامــالت الگوریتمــی، تخلفــات حقوقی ها، دســتکاری 
معامالت،هنگ کردن سیســتم معامالتــی و ...مواردی از 
این دســت همه و همه در یک سویر، و سکوت متولیان و  

مسئوالن در سوی دیگر بازار.
ذات بازار دست آویز متولیان 

تمام این داســتان ها همچنان هم ادامه دارد اما متضررین 
این بــازار دیگر نایی برای اعتراض و حــق خواهی ندارند. 

هر روز یک اتفاق تــازه دراین بازار 
رخ مــی دهد و متولیــان ناظر بعد 
از ماهها ســکوت  تنها به بیان یک 
جمله کلیشه ای بسنده می کنند که 
»نوســان ذات بازار است.«  اگر چه 
این جمله در نوع خود دقیق ترین و 
کامل ترین تعریف از بورس است اما 
این مســاله در زمانی درست خواهد 
بود که دســت اندرکاران و متولیان 
ظن دخالت در این بازار را نداشــته 

باشند.
فرود قابل توجه بورس در حالی رخ 
داده که بنابر آمار و اطالعات عنوان 
شــده از ســوی متولیان؛ دولت ۳۲ 
هــزار میلیارد تومان از بورس تأمین 

مالی کرده است.
دوم آذرماه ســالجاری بود که وزیر 

اقتصاد با بیان اینکه واگذاری اموال دولتی یکی از روش های 
تأمین مالی دولت اســت گفــت:» صندوق های ای تی اف 
)ETF( و فــروش دارایی های دولت بــه آحاد مردم با کارت 
ملی و به صورت برابر از جمله این روش ها بود که حدود ۵ 
و نیم میلیون نفر در خرید این صندوق ها مشــارکت کردند 
و مردم با این روش صاحب ســهام و دارایی شدند و توزیع 

عادالنه ثروت انجام شد. استفاده از این روش ها موجب شد 
که تاکنون بودجه کشور به گونه ای مدیریت شود تا بسیاری 

از نگرانی های اقتصاددانان بر طرف شود.«
تامین مالی برای دولت 

وی درباره واگذاری دارایی های دولت هم مدعی شد که »در 
سال گذشته از محل خصوصی سازی ۶ هزار میلیارد تومان 
درآمد داشــته ایم ولی در ۶ ماهه ابتدایی امســال ۳۲ هزار 
میلیارد تومان درآمد از این بخش داشته ایم و درحال حاضر 
بصورت  خصوصی ســازی ها  تمــام 

شفاف در بورس انجام می شود.«
 این  گفته دژپســند درحالی مطرح 
شــده که وی مدعی بــود با عرضه 
صنــدوق ETF، بین مــردم به نوعی 
توزیع ثروت می کنیــم و همچنین 
تأمیــن مالــی دولت را هــم انجام 
میدهیم. در شرایط اقتصادی ایران، 
توجه به بازار سرمایه اجتناب ناپذیر 

است.«
 ایــن ادعای متولیان هنوز هم ادامه 
دارد اما آن ثروتی کــه متولیان در 
بین مــردم از طریق بازار ســرمایه 
تقســیم کردند امــروز نــه تنها از 
حمایتی برخوردار نیست بلکه با افت 

ارزش هم  مواجه شده است. 
متولیــان و مســئولین در تمام این 
روزها و ماهها در حالی مردم را به سمت بازار سرمایه دعوت 
کردنــد و تامین مالی کردند کــه  هیچ توجه و تأملی برای 
میزان ضرر و زیان مردم نداشته اند. ضرر مردم به یک طرف 
و بی اعتمادی مردم در ســمت دیگر داستان اتفاقی است 
که از ضررهای حاصله بســیار بیشــتر است چرا که اعتماد 
از دســت رفته مــردم از دولت و پیشــنهادهایی که ارایه 

کرده اند،چیزی نیســت که به راحتی بازگردد. سلب اعتماد 
مردم از بورس  به واســطه عــدم حمایت دولت و ضررهای 
قابل توجهی که نصیب مردم شد بی شک بزرگترین آسیب 
بر پیکره ظرفیتی به نام بازار ســرمایه بود که میتوانست به 
محلی برای رونق و رشــد اقتصــادی از آن بهره گرفت اما 
نگاه مقطعی و درآمد زایی دولت به آن موجب شد تا سیل 
عظیمی از ســرمایه ها از این بازار رخت بــر بندند و  برای 

همیشه از این بازار خارج شود. 

بازدهی بورس باالتر از مسکن و سکه  
اگر چه آمارها و ارقام یکســال گذشته بورس به خوبی خود 
بیانگر عظمت ظرفیت و پتانســیل موجود دراین بازار است 
اما  نگاهی گذرا به رشد بازدهی این بازار در مقایسه با سایر 
بازارها نیز خالی از لطف نیســت. مقایسه نرخ رشد ساالنه 
قیمتی بازارهای موازی بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ حاکی 
از آن است که بازار بورس با رشد سالیانه ۵۱ درصد باالترین 
نرخ رشد را در بین چهار بازار رقیب به خود اختصاص داده 
اســت. رتبه دوم با رشد میانگین 4۲ درصد سالیانه به بازار 
سکه تعلق داشته اســت. بازار ارز با میزان رشد ۳۶ درصد 
سالیانه در رتبه سوم قرار دارد. بازار مسکن نیز که متوسط 
رشد قیمت ســالیانه آن بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ بالغ 
بر ۲۶ درصد بــوده از کمترین میزان رشــد در بین چهار 
بازار مذکور برخوردار بوده است. از طرف دیگر هم حرکتی 
بین شوکهای ارز و شوکهای قیمت مسکن در همه سالهای 
مورد بررســی )۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹( مشــاهده می شود. نکته 
قابل توجه آن اســت که نوســانات در قیمت مسکن با یک 
دوره تأخیر از نوســانات قیمت ارز پیروی می کند. تحلیل 
نسبت نقدینگی به قیمت مســکن نیز نشان می دهد یکی 
از دالیل اصلی افزایش قیمت مســکن، رشــد نقدینگی و 
انتظارات تورمی حاصل از آن اســت. از سوی دیگر قیمت 
دالری هر متر مربع واحد مســکونی در شهر تهران در آبان 
ماه ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵۱ دالر و در هشــت ماه نخســت 
ســال ۱۰۲4 دالر بوده است. همچنین سال ۲۰۲۰ در کل 
کشــور میانگین قیمت هر متر مربع مسکن ۸۱۸ دالر بوده 
که از نظر شاخص درآمد سرانه در بین پنج کشور خاورمیانه 

وضعیت بهتری نسبت به مصر و لبنان محسوب می شود.
طی سال ۲۰۲۰ در بین پنج کشور خاورمیانه شامل ایران، 
ترکیــه، مصر، لبنان و امارات متحده عربی، میانگین قیمت 
دالری مســکن در ایران ۸۱۸ دالر و درآمد ســرانه ۷۲۵۷ 
دالر بوده است. متوسط قیمت مسکن در ترکیه ۷۳۳ دالر 
و درآمد ســرانه ۷۷۱۵ دالر بــود. در مصر میانگین قیمت 
مسکن ۸۳۱ دالر و درآمد سرانه 4۸۹۸ دالر به ثبت رسید. 
لبنان با متوســط قیمت ۳۶۹۳ دالر برای مسکن و ۲۷4۵ 
دالر برای درآمد ســرانه نامناســب ترین وضعیت را از این 
نظر در بین پنج کشور مذکور دارد. اما بهترین وضعیت در 
بین پنج کشور یاد شــده از آن امارات متحده عربی است. 
با وجود آنکه سال ۲۰۲۰ میانگین قیمت مسکن در امارات 
۵۹۱۸ دالر بوده، درآمد ســرانه این کشــور به ۳۱ هزار و 

۹4۸ دالر رسید.

تخم مرغ چند نرخی شد؛

سایز تخم مرغ 
بهانه جدید 

گرانی ها
بازار تخم مرغ طی هفته های اخیر با نوســاناتی مواجه شده 
اســت و بهانه هایی همچون سایز درشت تر برای فروش آن با 

قیمت بیشتر از نرخ مصوب عنوان می شود.
تخم مرغ یکی از ارزانترین محصوالت پروتئینی در دسترس 
خانوار به شمار می رود، اما طی هفته های اخیر با نوساناتی 
در بــازار مواجه بوده که پشــتیبانی امــور دام برای کاهش 
التهابات قیمت وارد شده تا خانوارها در تامین مایحتاج خود 

دچار مشــکل نشوند. بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد 
که قیمت هر شــانه تخم مرغ در خرده فروشی ها 4۰ تا 4۸ 
هزار تومان اســت که هر یک از فروشندگان دالیلی مبنی بر 
کیفیت، درشــت بودن و ... را علــت اختالف قیمت با تخم 
مرغ دولتی مطرح می کنند، در حالیکه ســخنگوی اتحادیه 
مرغداران میهن اذعان می کند درشت یا ریز بودن تخم مرغ 
ارتباطی به مرغدار ندارد و هر چه سن مرغ بیشتر باشد، تخم 
مرغ آن درشت تر است و هم اکنون تخم مرغ مربوط به مرغ 
های پرورشی فروردین و اردیبهشت در بازار عرضه می شود 
که به علت ســن کم مرغ ها، تخم مرغ آنها ریز است، اما در 
کیفیت تفاوتی ندارد. بسیاری از مسئوالن براین باورند که در 
تولید و تامین تخم مرغ کمبودی نداریم و تنها مشکل اساسی 
در این خصوص توزیع محصول اســت که به علت تعدد در 
وجود زنجیره ها و شبکه سنتی عرضه، بازار دچار التهاب می 
شود و با عرضه از طریق سامانه بازارگاه بدنبال تعادل قیمت 

در بازار هستیم. حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا 
از آخرین جزئیات تولید و عرضه تخم مرغ، دالیل گرانی این 
محصول و تاثیر عرضه از طریق سامانه بازارگاه  با خبر شویم:
ناصر نبی پور ســخنگوی اتحادیه مرغــداران میهن درباره 
آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون تخم مرغ 
بــا نرخ مصوب هر کیلو ۱4 هزار تومان معادل شــانه ای ۲۸ 
هزار تومان اســت. وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را 
۱۵ هــزار و ۷۳۳ تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به منافع 
مصرف کننده و بهبود نسبی بازار نهاده، اتحادیه نرخ مصوب 

ستاد تنظیم بازار را قبول کرده است.
نبــی پور از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت جوجه یکروزه خبر 
داد و گفت: طی ۳ تا 4 ماه اخیر، قیمت جوجه از ۵ تا ۷ هزار 
تومان به ۱۲ هزار تومان رسید که به عنوان یکی از مولفه های 
تولید، تاثیر بســزایی در قیمت تمام شــده دارد. سخنگوی 
اتحادیه مرغداران میهن با انتقاد از افزایش مجدد قیمت کارتن 

و شانه بیان کرد: ابتدای هفته قیمت کارتن ۷۰۰ تومان بود که 
به یکباره فروشنده آن را به ۷۶۵ تومان افزایش داده است. طی 
نامه ای به سازمان حمایت تقاضا کردیم که تنها تولیدکننده را 
نبینند و بر قیمت سایر مولفه های تولید همچون کارتن، شانه، 
دارو، مکمــل و ... نظارت کنند. وی ادامه داد: ســتاد تنظیم 
بازار، ماهی یکبــار باید قیمت مصوب را اعالم کند و افزایش 
یا کاهش قیمت نهاده ها را در آن لحاظ کند که متاسفانه این 
موضوع مورد بی توجهی قرار می گیرد. وی کمبود نهاده با نرخ 
مصوب و نبود سنخیت میان هزینه های تولید با قیمت فروش 
را علت اصلی افت تولید تخم مرغ اعالم کرد و گفت: با توجه 
به افزایش قیمت نهاده ها، مرغــداران مرغ های خود را روانه 
کشــتارگاه کردند به طوریکه ظرفیت تولید تخم مرغ استان 
تهران از ۱4 میلیون به ۵ میلیون مرغ رسیده است که این امر 
بدان معناست که بزرگترین تولیدکننده تخم مرغ با ۳۰ درصد 

ظرفیت خود کار می کند.  باشگاه خبرنگاران 

رئیس سازمان بازرسی کل کشورمطرح کرد؛
نظارت بر تصمیم جدید

شورای رقابت  
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور گفت: 
تصمیم جدید شــورای رقابت با هدف نزدیک 
شــدن قیمت ها به قیمت واقعی بازار است اما 
بایــد مورد نظارت قرار بگیــرد که به افزایش 
قیمت منجر نشود. حجت االسالم و المسلمین 
حســن درویشــیان افــزود: وزارت صمــت 
مسئولیت های ســنگینی به خصوص در این 
شــرایط سخت از جمله تنظیم بازار، مبارزه با 
گرانفروشی و تأمین اقالم و مایحتاج عمومی 
مردم بر عهــده دارد که تحقق همه اهداف و 

برنامه ها با هماهنگی دستگاه های ذیربط امکان 
پذیر است. وی با بیان اینکه از مدیران شجاع، 
پاکدست و ریسک پذیر برای اتخاذ تصمیمات 
سریع در این برهه حســاس کنونی حمایت 
خواهیــم کرد، گفت: خط قرمز نظام مبارزه با 
فســاد است و در زمینه رانت خواری و مبارزه 
با فســاد هچ گونه اغماضی نخواهیم داشــت. 
رئیس ســازمان بازرســی کل کشور هدف از 
تصمیم جدید شــورای رقابت را نزدیک شدن 
قیمت ها به قیمت واقعی بازار دانست و گفت: 
این تصمیم البته باید مورد نظارت قرار بگیرد 
که به افزایش قیمت منجر نشود. وی همچنین 
ارائه شــیوه نامه عرضه محصوالت فوالدی در 
بورس را ســبب حذف دالالن و کاهش رانت 
خواری دانست و از تمامی دستگاه های ذیربط 
خواست که در این حوزه همکاری های الزم را 
داشــته باشند. درویشیان راه اندازی و تکمیل 
سامانه های الکترونیکی را برای ایجاد شفافیت 
مــورد تاکید تمامی مســئولین نظام و دولت 
دانســت و گفت: دستگاه ها به تکالیف خود در 
این حوزه باید عمل کننــد تا با تحقق دولت 
الکترونیک شفاف سازی ایجاد شود و با ایجاد 

شفافیت فساد کاهش یابد.  وزارت صمت

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
مطرح کرد؛

افزایش 9 برابری میزان استقراض 
دولت از محل اوراق 

اقتصادی مجلس  رئیس کمیســیون  نایب 
گفت: میزان اســتقراض دولــت عمدتا از 
محــل اوراق در طول یک دهه اخیر ۹ برابر 
افزایش یافته و با ترســیم روند بیست ساله 
اقتصاد ایران شــاهدیم که کشــور بعد از 
دوران بودجه متکی بر خام فروشــی نفت 
در دوره آغاز تحریم هــا، وارد دوره بودجه 
متکی بر درآمدهای آینده فروشــی شــده 
است. سید احســان خاندوزی نایب رئیس 

کمیســیون اقتصادی مجلس، در تشــریح 
راهبــرد مواجهه مجلس بــا الیحه بودجه 
ســال ۱4۰۰ گفت: مجلــس بیش از همه 
موارد نیازمند دو مقدمه نظری است، ابتدا 
آسیب شناســی روندی که بودجه سال های 
گذشــته طی کرده و موجب شده تا اقتصاد 
ایران به این درجه از شکنندگی و وابستگی 
در حوزه سیاســت مالی و بودجه ای برسد. 
وی ادامه داد: مقدمه دوم هم روشن شدن 
هدف گذاری هــای اصالح ســاختار بودجه 
بــه ترتیب اولویتی که باید در دســتور کار 
ســال های پیش روی مجلس یازدهم قرار 
بگیــرد. ایــن نماینده مجلس با اشــاره به 
مطابق  کرد:  اظهار  آسیب شناســی  مقدمه 
بررســی متخصصــان طی دهــه ۱۳۹۰ تا 
۱4۰۰ درآمدهــای جــاری دولت در ایران 
۵ برابر افزایــش پیدا کرده و میزان مخارج 
یا هزینه های جاری هم ۷ برابر شــده است 
یعنی با سرعت بسیار بیشتر از توان مالیات 
ســتانی، هزینه های عمدتا جبران خدمات 
کارکنان و بازنشســتگان افزایش پیدا کرده 
اســت. نایب رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس بیان کــرد: تفاضل ایــن دو عدد، 

کســری تراز عملیاتی کشــور است که در 
طول یک دهه اخیر حدود ۱۱ برابر افزایش 
پیدا کرده است، نسبت کسری تراز عملیاتی 
به منابع عمومــی بودجه دولت هم به عدد 
کم سابقه ۳۶ درصد در سال ۱4۰۰ خواهد 
رســید. خاندوزی با بیان اینکه با نگاهی به 
تراز دوم یعنی تراز ســرمایه شاهد رشد 4 
برابری درآمدهای نفتی در طول ۱۰ ســال 
گذشــته نســبت به میزان افزایش مخارج 
عمرانی هستیم، گفت: سرمایه گذاری دولت 
در طول یک دهه اخیــر ۳.۳ برابر افزایش 
پیــدا کرده و این موضوع بیانگر آن اســت 
که ما نه تنها بســیار کمتر از میزان هزینه 
جاری ۷ برابر شــده بلکه حتی نصف آن و 
یا حداقل به میزان افزایش درآمدهای نفتی 
هم هزینه های عمرانی را افزایش نداده ایم. 
وی ادامه داد: کاهش شدید شاخص موجب 
تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص در طول 
سال های اخیر شــده به نحوی که براساس 
جدیدترین مطالعات کارشناسان اقتصادی، 
در ســال ۹۹ میزان رشد ســرمایه گذاری 
حتی به میزان اســتهالک هم نبوده است.

 خانه ملت 

ــر ــب خ ــر ــب خ

17 مردادماه ســال جاری درست 
لحظــه ای کــه روحانی به شــکل 
دعــوت  مــردم  همــه  از  رســمی 
کــرد تا ســرمایه های خــود را وارد 
ریــزش  داســتان  کننــد؛  بــورس 
بورس کلید خورد و کار به جایی 
رســید  کــه شــاخص بــورس  از 
مــدار 2 میلیــون و 100 هزار واحد  
امــروز به مرز  یــک میلون و 400 
هزار واحد رســیده و همچنان در 
این حوالی پرســه می زند ومیلی 
بــه رشــد دوبــاره درآن دیده نمی 

شود.

سیاست روز فرصت سوزی های اقتصادی دولت را بررسی می کند؛ 

جبران کسری بودجه دولت  به قیمت ضرر مردم
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