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کوتاه اقتصادی

با بررســی آمارهای جمعیت مشخص می شود 
دستگاه های اجرایی قانون حمایت از رشد جمعیت 

در ایران را به درستی اجرا نمی کنند.
به گزارش مشــرق، در دهه های گذشــته به واسطه 
شرایط کشــور و همچنین نیاز به رشد متوازن جمعیت، 
سیاست های تحدید نسل در کشور دنبال شد که نتیجه آن 
جلوگیری از روند رو به رشد جمعیت ایران طی سال های 

دهه ۶۰ و پس از آن بود.
از این رو در دورانی که این سیاســت در کشور اجرا 
می شد شاهد محدودیت هایی در ارائه خدمات اجتماعی 
بــه خانواده های دارای بیش از ۳ فرزند بودیم و همچنین 
تبلیغات زیــادی که در خصوص خانواده کمتر در فضای 
عمومی کشور دیده می شد که ترویج شعارهایی همچون 
فرزند کمتر زندگی بهتر را می توان در این زمینه بررسی 
کرد که این مسائل سبب کاهش میزان موالید و نرخ باروری 

زنان و در نتیجه کوچک شدن خانواده های ایرانی شد.
این روند همچنان ادامه یافت تا اواســط سال ۱۳۹۰ 
رهبر انقالب با دقت نظر در معایب تداوم چندین ساله این 
سیاست، از اجرای آن جلوگیری و در مقابل تحدید نسل 
ایســتادند. ایشان در دیداری که روز سوم مرداد ماه سال 
۱۳۹۰ با مسئوالن نظام داشتند در این خصوص فرمودند:
 »ما باید در سیاســت تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. 
سیاست تحدید نسل در یک برهه ای از زمان درست بود؛ 
یک اهدافی هم برایش معیــن کردند. آنطوری که افراد 
متخصص و عالم و کارشناسان علمی این قسمت تحقیق 
و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان 
مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 
۷۱ به این طرف، باید سیاســت را تغییر می دادیم؛ خطا 
کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم. 
کشور باید نگذارد که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی 

در کشور از بین برود.«
بر همین اساس نیز ضمن توقف اجرای این سیاست 
و از دستورکار خارج شدن آن، از اردیبهشت ماه سال ۹۳ 
نیز سیاست های کلی »جمعّیت« از سوی رهبر انقالب به 
دستگاه ها ابالغ شد که آن هم نقشه  راه جدیدی پیش روی 

مسئوالن برای مدیریت این موضوع گذاشت.
براساس این سیاست نامه ابالغی، دستگاه های اجرایی 
موظف شدند نسبت به رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج 
تشــکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش ســن ازدواج، 

به علت عدم اجرای صحیح قانون توسط دولت رخ داد

آمارهای نگران کننده از کاهش رشد جمعیت در کشور

حمایت از زوج های جوان و توانمندســازی آنان در تأمین 
هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد اقدامات 

الزم را انجام دهند.
اما آنچه در عمل طی سال های اخیر شاهدیم این است 
که عالوه بر اجرا نشدن صحیح این قانون، شاهد پسرفت در 
این خصوص نیز هســتیم به طوریکه آمارها سال  به سال 

نگران کننده تر می شوند.
روند کاهشی تعداد موالید در سالیان اخیر

براساس آمار موجود، در سال ۱۳۹۴، میزان تولد جدید 
در کشور بیش از یک میلیون و ۵۷۰ هزار نفر بوده است 
که این رقم با کاهش قریب به ۴۲ هزار نفری در سال ۹۵ 
به یک میلیون و ۵۲۸ هزار رسید که این رقم در سال ۹۶ 

به یک میلیون و ۴۷۹ هزار نفر کاهش یافت.
به عبارت دیگر در سال های پس از اجرای این قانون 
شــاهد کاهش قریب به ۹۲ هــزار نفری تعداد موالید در 
کشور بودیم که همین مسئله نشان دهنده ضعف در اجرای 
سیاست هاست.از سوی دیگر، کاهش میزان موالید در کشور 
همزمان شده است با افزایش سن خانوار بطوریکه براساس 
آخرین آماری که توســط بانک مرکــزی از تعداد خانوار 
مربوط به وضعیت بودجه خانوار در ســال ۹۶منتشر شد، 
این مسئله قابل درک می شود.براساس این آمار، میزان افراد 
باالی ۵۰ ســال در خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۷ به عنوان 
اولین سال مورد بررسی ۱۶/۷ درصد بوده که این رقم در 

آخرین آمار منتشــره در سال ۹۶ به بیش از ۲۵/۴ درصد 
رسیده است که بیانگر رشد قریب به ۸/۷ درصدی است.

به عبارت دیگر تعداد افراد پا به ســن گذاشــته در 
خانواده های ایرانی طی این سال ها بیشتر شده است و در 
مقابــل، درصد افراد پایین تر از ۲۰ ســال در هر خانوار از 
۳۳/۹ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۲۶/۷ درصد کاهش یافته 

که نشانگر افت ۷/۲ درصدی است.
از این دو آمار می توان نتیجه گرفت هرم جمعیتی ایران 
در حال حرکت به ســمت پیری است و به اندازه ای که از 
جمعیت جوان کشور به سمت میان سالی حرکت می کنند، 
جایگزین نمی شــود که این مسئله به عنوان زنگ خطر و 

هشداری جدی در مقابل مسئوالن قرار دارد.
بررسی دقیقتر موضوع نیز از آخرین سرشماری مرکز 
آمار قابل دسترســی اســت که بنابر اطالعات آن، میزان 
رشــدجمعیت کشور چه در بخش شهری و چه در بخش 
روســتایی با کاهش مواجه شده است بطوریکه در بخش 
شهری متوسط کاهش سرعت رشد جمعیت به منفی ۱۷ 
درصد و در بخش روستایی نیز به منفی ۱۰ درصد رسیده 
است.این میزان کاهش پیش از این نیز در آینده پژوهی هایی 
که چه در داخل و چه خارج از کشور انجام شده بود قابل 
پیش بینی بود. براساس پژوهشی که سازمان ملل در این 
خصوص انجام داد، در سال ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت ایران 
به صفر می رسد که با توجه به شرایط فعلی حتی ممکن 

است زودتر نیز این فاجعه رخ دهد.
همچنین برخی آینده پژوهی ها نیز حکایت از این دارد 
که جمعیت ایران پس از رسیدن به ۹۰ میلیون نفر روند 
معکوس به خود می گیرد و تا سال ۱۴۸۰ شمسی، تعداد 

ایرانیان به ۶۲ میلیون کاهش می یابد.
علت کاهش جمعیت ایران چیست؟

کارشناسان این حوزه دالیل بسیاری برای این وضعیت 
نا به سامان جمعیتی کشور مطرح می کنند که هر کدام در 
جای خود قابل بررسی است اما مهم ترین عواملی که در این 
زمینه می توان به آن  اشــاره کرد عدم همراهی به موقع و 
اجرای دقیق سیاست های جمعیتی توسط مسئولین کشور 
است که همزمانی آن با فشارهای اقتصادی که این سال ها 
به واســطه کم کاری های داخلی و همچنین تحریم های 
خارجی بر ملت ایران تحمیل کرده موجب بخشی از این 

کاهش جمعیت شده است.
از سوی دیگر، تغییر ســبک زندگی افراد بخصوص 
درجوامع شــهری و تاثیری که رسانه های جمعی بر طرز 
فکر مردم می گذارند به همراه اطالعات غلطی که برخی 
افراد به ظاهر کارشناس برای تغییر محاسبات مسئوالن در 
اختیار آنها قرار می دهند نیز از دیگر عوامل این بحران است.

در این زمینه می توان به دستگیری دو نفر از اساتید 
دانشــگاه که در پوشش فعالیت های علمی اقدام به نفوذ 
در دستگاه های مختلف حاکمیتی و مانع آفرینی در برابر 
اجرای صحیح سیاست های کلی نظام در زمینه جمعیت 
نمودند،  اشاره کرد. این عناصر متهم به اقدام علیه امنیت 
کشــور از طریق ارتباط و همکاری با موسســات برانداز، 
ایجــاد انحراف و اختالل هدفمند در تصمیمات نهادهای 
سیاســتگذار، آمارســازی، خروج اطالعات از کشور و... 

می باشند.
نقش سازمان های امنیتی خارجی

 در بحران جمعیتی ایران
یک محقق و پژوهشگر حوزه جمعیت با  اشاره به اینکه 
نقشــه کاهش زادوولد و نرخ پایین فرزند آوری در ایران 
از سوی سازمان سیا همچنان باقدرت ادامه دارد تصریح 
کرد: دشــمن تمام قوای خود را به کار گرفته و با ورود به 
بخش فرهنگی و به کارگیری رســانه ها ازجمله ماهواره و 
تولید فیلم ها، تالش می کند بی رغبتی و ترساندن جوانان 
از ازدواج، تاکید بر افزایش مهریه و ترویج طالق در کشور 

دامن بزند.

* رئیس  کمیســیون تخصصی طال و جواهردرباره سیر نزولی قیمت 
طال، سکه و ارز در یک هفته گذشته گفت: با ورود سکه های نگهداری 
شــده در خانه ها به بازار، قیمت ها کاهش یافت بطوریکه قیمت سکه 
در اول هفته، ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که تا پایان هفته روز 
پنجشنبه به ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت نیم 
ســکه در اول هفته ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومــان بود که در پایان 
هفته به ۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان،  ربع سکه از ۱ میلیون و ۲۰۰ 
هــزار تومان به ۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومــان، طالی یک گرمی از 
۶۶۰ هــزار تومان به ۶۵۰ هــزار تومان و طالی ۱۸ عیار نیز از ۳۷۰ 
هزار تومان به ۳۴۰ هزار تومان رسید.کشتی آرای پیش بینی کرداگر 
ســپرده هایی که در چند ماه گذشــته تبدیل به سکه و ارز شده بود 
 دوباره به دلیل کاهش قیمت وارد بازار شود قیمت ها روند کاهشی پیدا

 می کند. 
* قیمت جهانی نفت دیروز هم روند نزولی داشت. به گزارش 
فارس به نقل از بلومبرگ، در معامالت روز جمعه بازار جهانی 
انرژی، هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۳۱ سنت کاهش، 
۵9/2 دالر به فروش رسید.قیمت نفت آمریکا نیز ۵۷ سنت 
کاهش یافت و ۵0/88 دالر قیمت گذاری شد. همچنین قیمت 
هربشکه نفت اوپک هم به ۵8 دالر کاهش یافت.افزایش عرضه 
نفت از سوی آمریکا به بازار باعث شد، صحبت ها در باره احتمال 
کاهش عرضه نفت از سوی روسیه و عربستان نیز نتواند بازار 
را مثبت کند. این احتمال وجود دارد، در نشست هفته آینده 
اوپک کشورهای تولیدکننده نفت و همچنین روسیه به دنبال 

توافقی برای کاهش عرضه باشند.
* کلنگ احداث دومین مجتمع آموزشــی بانک سینا در روستای ده 
باال از توابع رمشک در قلعه گنج کرمان به زمین زده شد.به گزارش 
روابط عمومی این بانک، در آیین افتتاح این مجتمع آموزشی، رئیس 
 بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی ضمن قدردانی از مشارکت خوب 
کارکنان خیر بانک ســینا و همکاری مسئوالن منطقه گفت: اولویت 
اول ما آبادانی در منطقه قلعه گنج است؛ در همین راستا با مشارکت 
مردم و تشــکیل گروه های روستایی و پس انداز خود مردم به منظور 
 اشتغال زایی روستائیان توسط بنیاد علوی به مردم وام اعطا می شود. 
سعیدی کیا افزود: طرح  اشتغالزایی روستاییان در تمامی استان ها در 
حال اجراســت و برای هر استان مبلغ ۲۰ میلیارد تومان و برای هر 
طرح روستایی ۲ میلیارد تومان درنظر گرفته شده که از طریق بانک 
سینا پرداخت می شود. وی افزود: تاکنون پرونده ۲ هزار و ۶۰۰ مورد 
از طرح های توانمند سازی اهالی روستا ها به تصویب رسیده و به زودی 
از طریق استانداری ها برای پرداخت ابالغ خواهد شد. وی افزود: تاکنون 
۹ هزار شغل توسط بنیاد مستضعفان از طریق همین طرح ایجاد شده 
است.در ادامه دانیالی قائم مقام بانک سینا هم گفت: خداوند را شاکریم 
که همراســتا با سیاست های کالن بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
مبنی بر توانمندسازی مناطق کم برخوردار کشور، شاهد آغاز مراحل 
احداث دومین مدرسه از محل کمک های همکاران خیر بانک هستیم.

* دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ایران گفت: در ۷ ماه 
نخست سال 9۷ صادرات سیمان ایران نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته ۷ درصد افزایش داشته و به ۳/8 میلیون تن 
رسیده است.عبدالرضا شــیخان افزود: صادرات آجر نیز در 
این مدت ۱۳/6 درصد افزایش داشته و به ۳/84 میلیون تن 

رسیده است.
وی اما گفت این احتمال وجود دارد که طی ماه های آینده شاهد 

کاهش صادرات سیمان باشیم.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
گفت: درست است بسیاری از گرانی ها به دلیل نوسانات ارزی 
بوده  اما دولت باید هوای سفره مردم کم درآمد را داشته باشد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با انتقاد به عملکرد دولت برای مهار تورم تصریح کرد: درســت است 
بسیاری از گرانی ها متوسل به نوسانات ارزی بوده است اما دولت در 
مقابله با چنین حجم افزایش قیمتی، چتر حمایتی خوبی را باز نکرده 
است. معتقدیم دولت باید برای اینکه بتواند تورم را خنثی کند هوای 

سفره مردم کم درآمد را داشته باشد.
 وی افــزود: به عنوان مثال در پرداخت یارانه به اقشــار مختلف 
جامعه هیچ تغییر قیمتی رخ نداده است. بعضا می شنویم که از سوی 
دولت بیان می شــود در پرداخــت یارانه ها مصیبتی عظیم دامن گیر 
آنهاست. این درحالی است که یارانه ها برای دولت نوعی درآمد را هم 

به همراه داشته است.
 این صحیح نیست که با افزایش تورم هیچ تغییری در مقدار یارانه 

نقدی به وجود نیامده باشد.
همچنین عضو کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی گفت: چرا 
ستاد تنظیم بازار، تأثیر نوســانات ارزی بر برخی واحدهای تولیدی 
را نادیده می گیــرد و قیمت هایی را مصوب می کند که موجب ضرر 

تولیدکننده می شود
غالمعلی فاروقی افزود: زمانی که کاالیی را در بازار با قیمت کاذب 
به فروش برسانند باید با آن برخورد جدی شود و در آن طرف داستان، 
زمانی که قصد اعمال قیمت های پایین تر از نرم بازار را دارند یا باید به 
حمایت جدی از تولیدکننده پرداخته شود یا بگذارند تولیدکننده به 
قیمت رســمی و تحت چارچوب قوانین محصوالت خود را به فروش 

برسانند.
 ما نیز به دنبال گرانی کاالها و نارضایتی مردم جامعه نیستیم، اما 

باید فکری به حال ثبات قیمت ها در بازار شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره موضوع تنظیم بازار 
کاال های اساسی گفت: با وجود کارشکنی های مکرر و اعمال تحریم ها 
از سوی آمریکایی ها علیه جمهوری اسالمی ایران، نباید مشکلی برای 
تامین معیشــت مردم ایجاد شــود. نباید زمانی که ارز برای واردات 
کاال های اساســی با نرخ ترجیحی تعلق می گیرد، کاال با نرخ ارز آزاد 

به مردم به فروش برسد.
شــهاب نادری افزود: همراه با اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای 
کاال های وارداتی، باید سازوکار دقیق توزیع کاال های مذکور نیز روشن 
شود، چرا که خیلی از مردم گالیه دارند قیمت کاال های مصرفی باال 

رفته است.
نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثالث باباجانی و روانسر و اورامانات، 
تصریح کرد: در روند اختصاص ارز ترجیحی و توزیع کاال های مذکور 
باید از رانت جویی توسط عده ای، جلوگیری شود و مفسدان اقتصادی 
باید براساس قانون مجازات شوند به نحوی که به بازدارندگی در ارتکاب 

فساد اقتصادی منجر شود.
نادری افزود: جلوگیری از فساد اقتصادی باید به صورت سیستمی 
تعریف شــود به نحوی که پیشگیری در اولویت قرار بگیرد، حتی در 

توزیع کاال های اساسی باید عملکرد شفاف شود.
وی با بیان اینکه ارتقای عملکرد ستاد تنظیم بازار ضرورت دارد، 
ادامه داد: اینکه از صادرات محصوالت مورد نیاز کشور، جلوگیری شود، 
قابل توجیه است اما باید از تولیدکننده حمایت کافی شود تا انگیزه 

برای رشد تولید داشته باشد.

با توافق نظام بانکی کشور و مجلس شورای اسالمی، جریمه 
بدهی معوق تولیدکنندگان بخشــیده می شود و اصل و سود 

بدهی نیز به صورت ساده )نه مرکب( محاسبه خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با کیهان اظهار کرد: مجلس 
شورای اسالمی سال گذشته در قالب بند »و« تبصره ۱۶ بودجه سال 
۹۷ مصوب های گذراند که بر اســاس آن چنانچــه بدهکاران بانکی 
بدهی معوق خود را تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷تسویه نمایند، بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد 

اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.
وی افزود: هدف از این کار فراهم شدن امکان بازپرداخت بدهی از 
سوی فعاالن اقتصادی، امکان وصول مطالبات مشکوک الوصول نظام 
بانکی و به حرکت درآمدن چرخه فعالیت های اقتصای کشور بود، اما 
نحوه نگارش متن نهایی مصوبه که در صحن علنی مطرح گردید کامال 

روان و شفاف نبود که باعث ایجاد ابهامات زیادی شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در برخورد با فردی که 
به عنوان مثال چند ســال قبل وام گرفته است، مجموع اصل بدهی، 
سود و جریمه تأخیر آن در پایان سال نخست، مبنای محاسبه مجدد 
سود و جریمه برای سال بعد قرار می گیرد و این روند برای سال های 
بعد هم تکرار می شــود. به این ترتیب ما شــاهد محاسبه نرخ مرکب 
ســود و جریمه دیرکرد بودیم که این اتفاق آسیب جدی هم به فعال 
اقتصادی و هم به نظام بانکی کشور وارد می کرد و هم از نظر شرعی 

دارای اشکال بود.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی 
و رایزنی با نظام بانکی، درباره آخرین وضعیت این قانون عنوان کرد: با 
توجه به اینکه شهریورماه آخرین مهلت اجرای قانون بند »و« تبصره 
۱۶ بودجه ســال ۹۷ بود و تاریخ سررسید آن به پایان رسیده است، 
لذا هفته گذشــته نشست مشترکی با حضور ریاست مجلس شورای 
اسالمی و روسای بانک های سراسر کشور برگزار گردید و به وضعیت 

مطالبات نظام بانکی رسیدگی شد.
وی خبر داد: در این جلسه توافق حاصل گردید و به متن واحدی 
دست یافتیم که بر اساس آن، مبنای محاسبه پرداخت بدهی به نظام 
بانکی همان قرارداد اولیه خواهد بود و به ازای هر ســالی که از زمان 
ارائه تسهیالت می گذرد، محاسبه سود به صورت عادی انجام می شود.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی تصریح کرد: بنابراین سود مرکب 
لحــاظ نمی گردد و همچنین بر اســاس توافق با نظام بانکی، جریمه 
دیرکرد هم بخشیده خواهد شد. به این ترتیب مجموع پرداختی برابر 
با مبلغ قرارداد اولیه به اضافه ســود هر یک از ســال ها که به صورت 

جمع حسابی ساده و نه مرکب محاسبه خواهد شد.
پورابراهیمی توضیح داد: به عنوان مثال اگر کســی ۱۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت را پنج سال قبل با نرخ ۲۰ درصد دریافت کرده و تا 
کنون بازپرداختی نداشته است، اگر به بانک مراجعه کند، همان ۱۰۰ 
میلیون تومان مبنای پرداخت امروز قرار خواهد گرفت و عالوه بر آن 
باید به ازای هر سال ۲۰ درصد )۲۰ میلیون تومان( سود بپردازد که 
مجموع ســود پنج ساله آن ۱۰۰ میلیون تومان خواهد شد. بنابراین 
مجموع اصل بدهی و سود پرداختی این فرد برای تسویه کامل، ۲۰۰ 

میلیون تومان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک ها در شرایط کنونی 
۱۰۰ میلیون تومان سال اول را با ۲۰ درصد سود )۲۰ میلیون تومان( 
و شــش درصد جریمه )شش میلیون تومان( جمع کرده و این ۱۲۶ 
میلیون را مبنای محاســبه سال دوم قرار می دهند و سود ۲۰ درصد 
و جریمه ۶ درصدی سال دوم را بر اساس این ۱۲۶ میلیون محاسبه 
می کنند. این روند برای ســال های بعد تکرار می شود و نهایتا بالغ بر 

۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، بر اساس توافق صورت گرفته، 
محاسبه نرخ سود برای هر سال به صورت مجزا و اعمال آن بر اساس 

قرارداد اولیه مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی تأکید کرد: در این جلسه توافق کامل با بانک ها شکل 
گرفت و متن اصالحی هم نهایی گردید. نهایتا متن توافق شــده بین 
روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و پولی و بانکی به تأیید 
ریاست مجلس رسید و قرار است یکشنبه هفته جاری در قالب اصالح 
بندهایی از قانون بودجه سال ۹۷ کشور در صحن علنی مطرح شود.

وی افزود: با تصویب این متن، بخش زیادی از مشــکالت فعاالن 
اقتصادی که با نحوه تسویه حساب با بانک ها مشکل داشتند حل خواهد 
شد. در ضمن اگر کسی قبال بخشی از بدهی خود را پرداخت نموده، 
معادل مبلغ پرداختی از بدهی او کسر شده و مابه التفاوت آن بدهکار یا 
بستانکار خواهد شد که بر اساس آن تسویه نهایی صورت خواهد گرفت.

گفتنی اســت کیهان پیش از ایــن در گزارش هایی به انعکاس و 
پیگیری این موضوع پرداخته بود و دو هفته قبل نیز نامه ۱۳ تشکل 
تولیدی کشــور خطاب به رئیس مجلس را بــرای رفع ابهام از قانون 

تسویه بدهی معوق تولیدکنندگان منتشر کرد.

کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه اقتصادی بار دیگر 
بر اهمیت تبادالت مالی و تجاری با ارزهای ملی و کمک به پایان 

سلطه دالر تاکید کردند.
به گزارش ایســنا، لیو یینگ؛ کارشــناس موسسه تحقیقات ملی 
دانشگاه رنمین چین درباره حذف دالر از مبادالت جهانی به اسپوتنیک 
گفت: راه اندازی سامانه مبادالت ارزهای ملی میان چین و روسیه قادر 
خواهد بود دالر را که هم اکنون حجم زیادی از تجارت جهانی با آن 
انجام می شود و تنش های سیاسی، نوسانات بسیاری را برای آن ایجاد 
می کند، به چالش بکشاند و این دو کشور را به دور زدن جنگ تجاری 

که ترامپ علیه آنها راه انداخته، کمک کند. 
وی ادامــه داد: اظهارات و تصمیمات بانک مرکزی ایاالت متحده 
آمریکا )فدرال رزرو( می تواند تاثیرات عمیق و شگرفی را در بازارهای 
بین المللی که همگی تحت تاثیر دالر هستند ایجاد کند و این امر برای 
اقتصاد و تجارت جهانی فاجعه بار خواهد بود بنابراین باید کشورهای 
مختلف هرچه زودتر به فکر راه اندازی سازوکاری جدی و عملی برای 
کنــار گذاشــتن دالر در تبادالت تجاری افتاده و به ســلطه این ارز 

آمریکایی پایان دهند. 
وی از لزوم رهایی جهان از ســلطه دالر ســخن گفت و افزود: تا 
زمانی که دالر حرف اول تجارت و اقتصاد جهان را بزند، نباید انتظار 
داشته باشــیم که سایر کشورها بتوانند به مسیر شکوفایی اقتصادی 

خود ادامه دهند.  
گفتنی است، روسیه و چین به تازگی به توافقی بر سر راه اندازی یک 
سازوکار جدید برای انجام مبادالت مالی و تجاری بر اساس ارزهای ملی 
خود یعنی یوآن و روبل دست یافته اند که می تواند در صورت موفقیت، 
زمینه ساز گام های بعدی و اقدام عملی سایر کشورها که به نوعی درگیر 

تحریم های اقتصادی و جنگ تجاری با آمریکا هستند، شود. 
همچنین بــه گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس کمیســیون 
اقتصــادی مجلس درباره روند کاهش قیمــت دالر گفت: نرخ ارز در 
اقتصاد ایران متاثر از متغیر اقتصادی و غیراقتصادی بوده و متاسفانه 
در ماه هــای اخیر عوامل غیراقتصادی نقــش موثری در افزایش نرخ 

کاذب دالر داشته است.
محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه پیش بینی می شود کاهش 
نرخ دالر استمرار یابد، افزود: با وجود اینکه نرخ دالر نسبت به روزهای 
قبل کاهش یافته اما همچنان قیمت فعلی ارز واقعی نیست و بر این 

اساس روند کاهش نرخ باید ادامه یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دولت باید از سفره مردم کم درآمد 
حمایت کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به کیهان خبر داد

توافق نظام بانکی و مجلس
 برای بخشش جریمه بدهی معوق تولیدکنندگان

کارشناس چینی:

دالر را باید کنار بگذاریم

معاون شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفــت: با توجه بــه نمونه برداری  های 
صورت گرفته، عمده افزودنی هایی که تحت 
عنــوان اکتان افزا در جایگاه های ســوخت 
اکتان سوخت  افزایش  باعث  می شود  عرضه 

هم نمی شود.
به گــزارش خبرگــزاری تســنیم، اکبری در 
سی ودومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا 

در سازمان محیط زیست اظهار کرد: افزودنی هایی 
که در جایگاه های سوخت تولید می شود، تولید شده 
پاالیشگاه های وزارت نفت نیست و هرگز وزارت نفت 
اعالم نکرده که ســوخت تولیدی در پاالیشــگاه ها 

نیازمند افزودنی است.
وی افــزود: وزارت نفت، نه در توزیع افزودنی ها 

نقش داشته و نه موافق توزیع این افزودنی هاست.
معــاون تامیــن و توزیع شــرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی با  اشاره به این که عمده افزودنی ها 
تحت عنوان اکتان افزا در جایگاه های سوخت عرضه 
می شــود، تاکید کرد: با توجه به بررسی های انجام 
شــده و نمونه برداری  های صــورت گرفته، علیرغم 
ادعاهای مطرح شده، این افزودنی ها باعث افزایش 
اکتان سوخت هم نمی شود. بنزین سوپر و معمولی 
که در جایگاه ها توزیع می شود نیازی به اکتان افزا 
ندارد. بنابراین هیچ ضرورتی برای توزیع افزودنی ها 

در جایگاه های سوخت وجود ندارد.اکبری با  اشاره 
به بررسی توزیع افزودنی های سوخت در کمیسیون 
قاچاق با توجه به قیمت افزودنی ها و تاثیر سوء آن 
برای موتور گفــت: ممنوعیت توزیع افزودنی ها در 
جایگاه های سوخت اعالم شده است. مکاتبه ای هم 
با سازمان استاندارد انجام شده که اگر قرار باشد این 
افزودنی ها توزیع شود، حتما باید استاندارد ملی برای 

آن در نظر گرفته شود.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

افزودنی های عرضه شده در پمپ بنزین ها اثری ندارد

گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان 
می دهد برای اولین بار در سالیان اخیر، میزان 
افزایش ساالنه قیمت مسکن به باالی 90 درصد 

رسیده است.
به گزارش مشــرق بر اساس گزارش وزارت راه و 
شهرسازی، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در 
تهران در آبان ماه امســال به ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار 
تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ 
درصد رشــد نشــان می دهد؛ بدین ترتیب آبان ماه  
امسال رکورد یک دهه اخیر در گرانی مسکن زده شد.

باالتریــن رقم افزایش قیمت مســکن در دولت 
احمدی نژاد مربوط به خرداد ۱۳۹۱ با ۶۸ درصد بود 

اما در دولت روحانی از شهریور تا آبان امسال، رکورد 
دولت احمدی نژاد زده شد به طوری که در یک ساله 
منتهی به شهریور امسال قیمت مسکن ۷۳ درصد، در 
مهر ۸۳ درصد و در آبان ۹۱ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در ۵ سالی 
که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود، قیمت 
هر مترمربع آپارتمان در تهران نزدیک به ۵ میلیون 
تومان افزایش پیدا کرده اســت. تا قبل از روی کار 
آمدن عباس آخوندی در اواسط سال ۱۳۹۲، قیمت 
هــر مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۳/۷ میلیون 

تومان بود.
بدین ترتیب در ۵ ســالی که آخوندی وزیر راه و 

شهرسازی شد،  نزدیک به ۵ میلیون تومان بر قیمت 
مسکن افزوده شد.

آمار وزارت راه و شهرسازی گویای آن است که در 
نتیجه عملکرد همه دولت های قبل از دولت روحانی، 
قیمت مسکن در تهران ۳/۸ میلیون تومان گران شده 
بود، اما در دوره آخوندی به تنهایی ۵ میلیون تومان 

دیگر بر قیمت مسکن در تهران اضافه شده است.
شایان ذکر اســت به اعتقاد کارشناسان راهکار 
اصلی کنترل قیمت مســکن افزایش تولید و مقابله 

با سوداگری است.
مهدی غالمی کارشــناس مسکن درباره راه حل 
این مشکل معتقد است: »اتخاذ سیاست های کاهش 

هزینه های تولید مسکن و تشویق به ساخت و عرضه، 
مشکل مسکن را مرتفع می کند«.

با این حال عباس آخوندی که پس از یک دوره 
وزارت در دهــه هفتاد، برای دومیــن بار در دولت 
روحانی به وزارت راه و شهرسازی رسید، افتخار خود 

را نساختن خانه می داند!
او پروژه ملی مسکن مهر با هدف خانه دار کردن 
مردم متوسط و ضعیف و حذف قیمت زمین از قیمت 
مسکن را مزخرف می دانست و طرح مسکن اجتماعی 
که ایــده آن را از دهه هفتاد مطرح نموده بود)!( به 
جای مسکن مهر ارائه کرد، اما آن هم در طول پنج 

سال گذشته به جایی نرسید.

طبق آمار وزارت راه و شهرسازی

رکورد گرانی مسکن 
در یک دهه اخیر زده شد

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه با  اشاره 
اینکه کاالی مسافری کاالی تجاری نیست،  به 
افزود: بین ۳0 تا 40 درصد حباب در قیمت گوشی 

تلفن همراه وجود دارد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ مهدی عبقری در یک 
برنامه تلویزیونی گفت: برخی پول هایی را می گرفتند 
و برای شرکت های خاص یا صرافی ها می فرستادند و 
طبق بررسی های قوه قضائیه مشخص شد که کاال ها را 
با قیمت باالتری عرضه کرده اند. اما هنوز محصولی وارد 
کشور نکرده اند. ما مشکل گمرک نداریم و بزرگترین 

مسئله در وزارت صنعت است.
وی با  اشاره به اینکه کاالی مسافری کاالی تجاری 
نیســت، افزود: بین ۳۰ تا ۴۰ درصد حباب در قیمت 

گوشــی تلفن همراه وجود دارد. کاالی مســافری در 
برگیرنده مالیات بر ارزش افزوده نیست، ضمن اینکه 
در ارز آزاد نوســان وجود دارد به طوری که تخلفاتی 
را پشت سر گذاشته ایم و ۱۸-۱۷ شرکت محکومیت 
گرفته اند. با این حال، سازمان حمایت همچنان قیمت 
کاال ها را اعالم نمی کند.همچنین معاون بازرگانی وزارت 
صنعت معدن و تجارت نیز گفت: عده ای از شرکت ها که 
گوشی وارد کرده بودند یا محصول خود را عرضه نکردند 
یا آنها را به قیمت باال فروختند که توسط دستگاه قضا 
با آنها برخورد شد. بخشی از گوشی های وارداتی هنوز 
در گمرک و بخش دیگری از آن نیز توسط دستگاه قضا 
در حال تعیین تکلیف است.عباس قبادی افزود: تمام 
شرکت هایی که برای ثبت سفارش مراجعه کنند اگر 

دارای شرایط الزم باشند و مدارک الزم را ارائه دهند 
مجوز خواهند گرفت. واردات موبایل باید بدون انتقال 
ارز باشد، در شــرایط کنونی که بازار از وجود موبایل 
تهی است یکی از راهکار ها گوشی همراه مسافر است.

وی با بیان اینکه واردکنندگان با ارز آزاد می توانند 
گوشــی تلفن همراه وارد کشور کنند، اضافه کرد: هر 
وقت در کاالیی بین نرخ دولتی و آزاد اختالف قیمت 
وجود داشت فساد به وجود می آید. خیلی از کاال ها با 
ارز غیر دولتی وارد کشور می شود و قیمت های کنونی 
موبایل در بازار با ارز باالی ۲۰ هزار تومان است اما با 
تصمیماتی که اتخاذ می شود ان شاءاهلل هر چه سریعتر 
به بازار بــا ثبات می رســیم.همچنین رئیس  کمیته 
تخصصــی تلفن همراه دربــاره کاهش نیافتن قیمت 

تلفن همراه با وجود افت نرخ ارز گفت: میانگین واردات 
تلفن همراه در کشور ما بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار دســتگاه است در حالیکه از ابتدای فروردین ماه 
۹۷ تا االن به ۹ میلیون تلفن همراه نیاز داشــته ایم. 
حدود ۸۰ درصد گوشی هایی که وارد کشور می شود 
از طریق مسافری و چمدانی است و اگر بازار از گوشی 
تلفن همراه تأمین شــود قیمــت ۳۰ الی ۴۰ درصد 

کاهش می یابد. 
در همین حــال، به گزارش صدا و ســیما، وزیر 
صنعت در پایان نشســت مشترک با همتای خود در 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: تصمیمات 
 مقتضی برای تنظیم بازار و تامین نیازهای مردم اتخاذ

 شد.

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه:

قیمت گوشی  موبایل ۴۰ درصد حباب دارد

بررسی ها نشان می دهد در حالی که حقوق 
یک کارگر در سال جاری یک میلیون و ۱۱6 هزار 
تومان مصوب شده است، یارانه برق مشترکان 
بسیار پرمصرف بیش از یک میلیون و ۳۳0 هزار 

تومان در ماه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به اطالعات 
قبض مشترکین مناطق عادی، ۸۵ درصد از مشترکین 
زیر ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه برق مصرف می کنند 
و ۱۵ درصــد مابقــی نیز مصرف بــرق باالی ۴۰۰ 
کیلووات ساعت در ماه داشته و به عنوان مشترکین 

پرمصرف شناخته می شوند.
نکته قابل توجه این است که در بین مشترکان 
پرمصــرف نیز حدود یک درصد از مشــترکین نیز 
وجــود دارند که مصارف برق آنها به صورت بســیار 

غیر متعارف بوده به طوری که متوسط مصرف آنها 
بیش از هزار و ۵۰۰ کیلووات ساعت در ماه است. اگر 
چنانچه قیمت برق متوسط قیمت برق صادراتی به 
کشورهای همسایه به مقدار ۹/۵ سنت در نظر گرفته 
شود آنگاه با احتساب قیمت دالر سامانه سنا، یارانه 
برق این یک درصد از مشترکین بسیار پرمصرف بیش 
از یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در ماه خواهد شد.

این امر در حالی اســت که حقوق یک کارگر در 
سال جاری به میزان یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان 
مصوب شده است. به همین دلیل، می توان گفت که 
یارانه برق یک درصد از مشترکین بسیار پرمصرف از 
حقوق یک کارگر در ماه بیشتر بوده و این مصداق بارز 
بی عدالتی و نابخردی در نظام تعرفه گذاری برق است.

بحران برق در سال جاری، همه بخش های کشور 

و بــه خصوص بخش های تولیدی را تحت تاثیر قرار 
داد و قطعا یکی از راهکارهای مهمی که برای مقابله 
بــا این بحران از آن غفلت شــد، اصالح تعرفه برق 
مشترکین پرمصرف بود. اینکه بر مشترکین پرمصرف 
تاکید می شــود به این دلیل اســت که مصرف برق 
غالب مشترکین به صورت متعارف بوده و از حداقل 
وسائل ضروری برای آسایش و رفاه در منزل استفاده 
می کنند. اما در مقابل این مشترکین پرمصرف هستند 
که نه تنها بهای واقعی برق خود را نپرداخته بلکه با 

مصارف بی رویه نیز بحران ساز می شوند.
با توجه به اســناد باالدستی مانند قانون اصالح 
الگوی مصرف در کشــور و همچنین تجربیات دنیا، 
واقعی ســازی قیمت برق برای مشترکین پرمصرف 
امری ضروری بوده و با توجه به بحران برق در سال 

جاری و عواقب ناگوار آن، ضرورت آن بیشتر از گذشته 
شده است. به همین دلیل مسئوالن وزارت نیرو سعی 
در اصالح تعرفه برق این مشترکین پرمصرف دارند 
و طرح های مشابهی را هم برای جلوگیری از بحران 
برق در سال آتی تقدیم هیئت دولت و شورای اقتصاد 
کرده اند و هم اکنون نیز منتظر اخذ مجوز آن هستند.
هرچند اظهارات برخــی از مقامات وزارت نیرو، 
حاکی از موافقت دولت با پیشــنهاد این وزارتخانه 
اســت اما این نگرانی وجود دارد بــا توجه به نفوذ 
مشــترکان پرمصرف، نهایتا دولت با واقعی ســازی 
قیمت برق مشــترکان پرمصرف موافقت نکند و با 
تداوم پرداخت یارانه برق به افراد پرمصرف همچنان 
کشــور و به خصوص بخش تولیــدی را فدای چند 

درصد از مردم کند.

بررسی ها نشان داد

یارانه برق پرمصرف ها بیش از حقوق ماهانه یک کارگر است


