
یک کارشــناس اقتصادی با  اشاره به ۷ خطای راهبردی 
دولت در پی گیری FATF تأکید کــرد: دولت باید یک دوره 
مذاکره جدی با FATF با هدف بازنگری و اصالح برنامه اقدام 

ایران داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حســین حاجیلو درباره 7 خطای 
راهبردی دولت در پیگیری FATF گفت: در مدت تقریبا ســه سالی 
که از شروع این پرونده می گذرد، دولت خطاهای راهبردی را مرتکب 
شده است که اگر هرکدام از آنها رخ نداده بود، وضعیت این پرونده در 

حال حاضر متفاوت و کمی  بهتر از وضع کنونی بود.
وی تأکید کرد: اولین خطای راهبردی دولت، عدم تشخیص درست 
علت مشکل روابط بانکی بود. علت اصلی عدم همکاری بانک های بزرگ 
خارجی با ایران باقی ماندن ساختار تحریم های ثانویه بانکی نسل دوم 

بود و نه پایین بودن استانداردهای شفافیت در ایران.
کارشناس مســائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی افزود: خطای 
راهبردی دوم دولت عدم درک صحیح از نسبت استانداردها و ماموریت 
FATF با تحریم های اقتصادی آمریکا خصوصا تحریم های بانکی بود. 

تصمیم سازان و تصمیم گیران درون دولت، علیرغم وجود نسبت های 
بسیار روشن میان استانداردها و ماموریت FATF با تحریم های اقتصادی 
آمریکا که به یک ابزار راهبردی برای این کشــور در سال های اخیر 
تبدیل شــده اســت،  این نســبت را ندیده و فهم نکرده و این دو را 
پدیده های مستقل ارزیابی می کردند. در نتیجه، با سرعت به سمت 

اجرا و پیاده سازی موارد برنامه اقدام روی آوردند.
حاجیلو ادامه داد: سومین خطای دولت، مذاکره ضعیف با کمیته 

ICRG دبیرخانه FATF بود.

وی درباره خطای بعدی دولت گفت: تصور عمومی دولت در ابتدای 
شروع تعامل با FATF این بود که نیازی نیست تمامی اقدامات مشخص 
شده در برنامه اقدام به طور کامل توسط ایران اجرا شود. گذر زمان 
و مشخص شدن جدیت FATF در مطالبه از ایران برای اجرای کامل 

برنامه اقدام، دولتمردان را در مسیری غیرقابل بازگشت قرار داد.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کــرد: خطای راهبردی بعدی 
دولت، عدم مهندســی کالن برای اجرای برنامه اقدام بود. از همان 
ابتدا مشخص بود مواردی در برنامه اقدام وجود دارد که به هیچ وجه 
از ســوی ایران اجرا نخواهد شد، این موارد بیشتر از پیوستن به دو 
کنوانسیون بین المللی هستند. لذا انتظار این بود که دولت به گونه ای 
مهندسی می کرد تا کمترین هزینه سیاسی را در داخل برای اجرای 

برنامه اقدام بپردازد.
حاجیلو افزود: دولت از همان ابتدا تصور کرد که منتقدان اجرای 
برنامه اقدام FATF متعلق به یک جریان سیاسی خاص بوده و مسئله 
آنها واقعی نیست بلکه به دنبال تضعیف دولت هستند. این تصور سبب 
شد که دولت به جای افزایش دقت در شناخت مسئله و یافتن راه های 
برون رفت از وضعیتی کــه برای خود ایجاد کرده بود، به رفتارهای 

سیاسی در مواجهه با جامعه نخبگانی روی آورد.
وی عنوان کرد: دولت مشــکالت فعلی ایجاد شده را به وضعیت 
ایران در FATF مرتبــط می داند، با آنکه وضعیت ایران در FATF در 
سه سال گذشته تغییری نکرده است و نمی تواند عامل بروز مشکالت 
فعلی باشــد. اما بسیار روشن است که مشکالت ایجاد شده ناشی از 
بازگشــت تحریم هایی اســت که طبق برجام از سوی آمریکا موقتا 

اجرایش متوقف شده بود.
پیشنهادی برای ادامه مسیر

دولت باید یک دوره مذاکره جدی را با FATF آغاز کند. هدف این 
مذاکره باید بازنگری و اصالح برنامه اقدام ایران باشد. این مذاکره باید 
مبتنی بر این فهم پایه ای باشــد که اجرای برخی از اقدامات برنامه 
اقــدام تکمیل کننده تحریم های ظالمانه آمریکاســت و ایران آنها را 
خالف منافع ملی تشخیص داده و از اجرای آنها خودداری می کند.

بر این اساس مذاکرات جدید برای اصالح برنامه اقدام باید صورت 
گیرد و این اصالحات شــامل حذف مواردی اســت که ایران اجرای 
آنها را تکمیل کننده تحریم های آمریکا تلقی می کند. خصوصا زمانی 
که رئیس فعلی FATF صریحا اظهاراتی درباره سواســتفاده آمریکا از 
رژیم های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای تکمیل 

تحریم های خود بیان می کند.
این راهبرد زمــان کافی برای ایران جهت باقی ماندن در حالت 
تعلیق بدون اجرای بیشــتر مطالبات FATF را مهیا می کند که برای 

ایران مطلوب است.

کارشناس دیپلماسی اقتصادی مطرح کرد

۷ خطای راهبردی دولت 
FATF در پیگیری

اقتصادی
صفحه 4

سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ 
۱۰ شعبان ۱44۰ -شماره ۲۲۱۶۲

براساس نتایج یک نظرسنجی تلویزیونی

88 درصد مردم گوشت یارانه ای دریافت نکردند

کاغذ ۲ نرخی شده است رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا:

معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار 
گفت: از حدود ۳میلیون و ۲۰۰هزار نفر بیکار کشور، 
حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جوان و کارجویان 
۱۵ تا ۲۹ ساله هستند، یعنی ۵۳ درصد بیکاران را 

جوانان تشکیل می دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاوه کیانی اظهار کرد: از 
مجموع جمعیت 10 تا 67 ساله کشور که حدود 67 میلیون 
نفرند، حدود 40 میلیون نفر غیرفعال اقتصادی هستند و به 
هر دلیل وارد بازار کار نمی شوند، اما از 27 میلیون جمعیت 
فعال که مشارکت اقتصادی در کشور دارند بخشی بیکارند 
و بخشی شــاغل که از این میزان طبق استاندارد جهانی 
حدود 24 میلیون نفر شاغل اند و حدود 3 میلیون و 200 

هزار نفر هم بیکارند.
معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار با 
بیان این که طبق استاندارد سازمان جهانی کار فردی که 
یک ســاعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می شود، 
گفــت: البته این به معنای آن نیســت که فردی که یک 
ساعت در هفته کار می کند شغل خوب و پردرآمدی دارد 
و مشــکالت معیشــتی ندارد، بلکه صرفاً بحث استاندارد 
جهانی آمار مطرح اســت و ما حداقل را روی یک ساعت 
تعیین کردیم تا همه حجم کار کشور در اقتصاد را اندازه 

گرفته باشیم.
این مســئول میزان بیکاری در سال 97 را حدود 12 
درصد اعالم کرد که نســبت به سال 96 یک دهم درصد 

رشد داشته است.
کیانی با تفکیک آمار بیکاران و شاغالن گفت: از مجموع 
نیروی کار فعال کشــور، 80 درصد مرد و 20 درصد زن 
هستند و با این حساب میزان بیکاری مردان 10/14 درصد 

و زنان حدود 18/9 درصد است.
او گفت: طبق آمار میزان اشــتغال در سال 97 نسبت 
به 96 خیلی تغییر نکرده است هرچند به علت تحریم های 

ظالمانه رشد اقتصادی در سال 97 کمتر شده است.
کیانی با اشاره به آمار تفکیک شده اشتغال در بخش های 
کشــاورزی )17/7درصد(، صنعت )32 درصد( و خدمات 
)50 درصد( گفت: در بخش خدمات، آمار شاغالن در سال 
97، 246 هزار نفر نسبت به سال 96 افزایش یافته است.

معاون طرح های آمــاری و آمارهای ثبتی مرکز آمار 
درباره انتقادها از مرکز آمار گفت: وقتی انتقاد از مرکز آمار 
زیاد می شــود، برخی از منتقدان پژوهشگر و اقتصاددان 
هســتند که یا از توضیحات ما قانع می شــوند و یا ما از 
راهنمایی های آنها استفاده می کنیم، عده ای هم مسئوالن 
هســتند که در این موارد ما خودمان را موظف می دانیم 
روشــن تر و بهتر و کامل تر درباره آمارهایمان و دالیل آن 

توضیح دهیم.
وی ادامــه داد: تاکنون هیچ مســئولی بر مرکز آمار 
هیچ فشاری وارد نکرده است که مثاًل عددی چرا منتشر 
شده یا باید تغییر کند یا چیز دیگری، به هیچ وجه چنین 

اتفاقی نیفتاده است.

کشفیات قاچاق سوخت در مناطق مرزی کشور 
نشــان می دهد روند کنونی عرضه بنزین، عالوه بر 
دامن زدن به مصرف بیــش از حد، کنترل قاچاق 

سوخت را هم مختل نموده است.
گفتنی است آمارهای متفاوتی از حجم قاچاق سوخت 
در کشور بیان می شود. اواخر آبان ماه سال گذشته معاون 
پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در سه ماه 
اخیر روزانه 10 تا 13 میلیون لیتر سوخت کشور، قاچاق 
شده است. عبداهلل هندیانی برآورد ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز از این حجم قاچاق را حدود 3 میلیارد 

لیتر سوخت اعالم کرد.
در همیــن رابطه، هر از گاهی خبری از کشــف یک 
محموله جدید منتشر می شود. به گزارش روابط عمومی 
گمرک مرزی میلک در اســتان سیســتان و بلوچستان، 
مأموران گمرک به دنبال تشــدید بازرسی کامیون های 
خروجی از کشــور، از یک دستگاه کامیون خروجی مقدار 
6550 لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین و گازوئیل کشف 

کردند.
یک راننده خارجی که این مقدار سوخت را در جوف 

کاالی صادراتی جاسازی نموده بود؛ با استفاده از تاریکی 
هوا تالش به خروج محموله از کشور داشت که هوشیاری 
مأموران این گمرک مانع از خروج این مقدار سوخت شد 

که مأموران این گمرک ضمن توقیف کامیون فوق، راننده 
مذکور را پس از تشــکیل پرونده قضایی تحویل مراجع 

ذ یصالح دادند.

گفتنی است یکی از دالیل افزایش قاچاق، حذف کارت 
الکترونیکی از سیســتم توزیع سوخت و به عبارتی، کنار 

رفتن طرح سهمیه بندی سوخت عنوان می شود.
زمانی که در ســال 86 طرح سهمیه بندی بنزین در 
کشور اجرایی شــد، برخی کشورهای همسایه با مشکل 
کمبود بنزین مواجه شدند که نشان از حجم باالی قاچاق 
داشــت که پایان یافته بود. اما وزارت نفت دولت روحانی 
با کنارگذاشــتن عملی سیستم ســهمیه بندی براساس 
کارت سوخت، عمال دست قاچاقچیان را برای خروج بنزین 

از کشور بازکرد.
این اتفاق بر میزان مصرف بنزین هم اثرگذار بود. پس 
از این تصمیم میزان مصرف بنزین در پایان سال 93 چیزی 
در حدود 70 میلیون لیتر بود که بر اســاس گزارش های 

موجود این رقم به بیش از 100 میلیون لیتر رسید.
بــا این حال پس از 5 ســال حملــه وزارت نفت به 
طرح سهمیه بندی بنزین، ســال گذشته روابط عمومی 
ایــن وزارتخانه اعالم کرده که تحویل بنزین به خودروها 
و موتورسیکلت ها، تنها با استفاده از کارت سوخت انجام 

خواهد شد.

در پی وارد آمدن خسارات سنگین مالی با سیل 
اخیر، رهبر معظم انقالب اعالم کردند خسارت های 
مالی ناشی از سیل ویرانگر به ویژه در چند استان 
بسیار ســنگین و مصیبت بار است و الزم است 
به طور جّدی از سوی دستگاه های مسئول پیگیری 

و جبران شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاســخ به درخواست 
مجوز رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی 
به منظور تأمین بخشی از هزینه های ناشی از خسارات 
سیل های اخیر، جدیت دستگاه های مسئول در پیگیری و 
جبران خسارت های مالی سنگین سیل بویژه خسارت های 
وارده بر کشاورزان را الزم دانستند و از دولت خواستند 
که با استفاده از محل های قانونی موجود، سریعاً اقدامات 
الزم را آغــاز کند و در ادامه پس از جمع بندی وضعیت 
و در صورت نیاز، برداشــت از صندوق توسعه ملی مورد 
تأیید خواهد بود. متن پاســخ رهبر انقالب اسالمی به 

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر حسن 
روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و تحیت،

در پاســخ بــه مرقوم شــماره 636 – 98/ م مورخ 
18/ 01/ 1398 آن جناب اشعار می دارد:

خسارت های مالی ناشی از سیل ویرانگر به ویژه در 
چند استان بسیار سنگین و مصیبت بار است و الزم است 
به طور جّدی از ســوی دستگاه های مسئول پیگیری و 

جبران شــود. البته کمک های مردم و نهادهای انقالبی 
و دســتگاه های متعدد دولتی و نظامی در این ایام حقاً 
چشــمگیر و موجب ســپاس و قدردانی است ولی این 
کمک ها نمی تواند خسارت های وارده به آحاد مردم به ویژه 
کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیل زده را جبران کند 
و ورود دولت الزم است. مطلعید که استفاده از صندوق 
توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه های دیگر 
ممکن اســت لذا تأکید می شــود که دولت ســریعاً از 

محل هایی همچون: 
* پنج درصد مقرر در بودجه  عمومی کشــور برای 

جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
* جابجایی در ردیف های بودجه های عمرانی

* بیمه ها و تسهیالت بانک
اقدامات الزم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع بندی 
وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد 
تأیید این جانب خواهد بود. الزم می دانم توصیه های زیر 

را برای جریان بهتر کارها مطرح نمایم: 
1- فرماندهــی واحد بــرای مدیریــت یکپارچه، 
هماهنگی، انســجام، پیگیری، نظارت و پاســخگویی 
نسبت به اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی 

و بازتوانی ایجاد شود.
2- پایگاه اطالعات جامع و قابل اتکاء از کلیه عناصر 
حقیقی و حقوقی متأثر از سیالب اخیر با قابلیت برآورد 
دقیق خسارات و نیازها و رصد کلیه خدمات و کمک های 

دریافتی از مبادی مختلف در اسرع وقت ایجاد شود.
3- برنامــه اقدامات با اولویت بنــدی و زمان بندی 
مشــخص تهیه و تقسیم کار بین دستگاه های اجرایی و 

نهادهای عمومی و انقالبی و مردمی با تعیین مسئولیت ها 
تهیه و به اجرا گذاشته شود.

4- اقدامات الزم برای تأمین نیازها و مایحتاج عمومی 
و فوری افراد متأثر از ســیالب خصوصاً تأمین خسارات 

کشاورزان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
5- به منظور رونق کســب وکار در مناطق سیل زده 
حداکثر اســتفاده از ظرفیت هــای مناطق مذکور برای 
بازسازی صورت پذیرد. ضمن اینکه تدابیر الزم و فوری 
برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب دیده 

مسکونی و تجاری و تولیدی به اجرا گذاشته شود.
را مســئلت دســت اندرکاران  همــه   توفیقــات 

می نمایم.
سّید علی خامنه ای
23 فروردین 1398

پرهیز از رویکرد اشتباه دولت 
در هزینه کرد صندوق توسعه

همانطور که در نامه رهبر معظم انقالب آمده برداشت 
از صنــدوق در صورت نیــاز مجاز خواهد بود و نباید به 
 عنوان اولین قدم برای جبران خســارات سیل استفاده 

شود. 
در همین زمینه، حیدر مستخدمین حسینی، معاون 
اسبق وزارت اقتصاد گفته بود: شنیده ها حاکی از آن است 
که دولت قصد دارد برای جبران این خسارت ها و با توجه 
به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی 
استفاده کند، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای 
جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد، 
منابع لحاظ شده در بودجه سنواتی برای شروع کار در 

جبران خسارتهای ناشی از سیل و تامین نیازهای ضروری 
و اولیه کفایت می کند. 

الزم به ذکر اســت دولت تدبیــر و امید که همواره 
مدعی عدم اســتفاده از منابع صنــدوق بود، طی پنج 
سال اخیر برداشت های متعدد و بسیاری از این صندوق 
داشــته است! به عنوان نمونه ســایت خود صندوق در 
سال نخســت دولت تدبیر و امید نوشته بود: »برداشت 
غیرقانونی از صندوق توسعه ملی همواره خط قرمز و از 
موارد جنجال برانگیز دولت ها بــوده، اما این بار دولت 
یازدهم با پیگیری انضباط مالی در کشور این برداشت ها 

را میوه ممنوعه می داند.« 
ضمن اینکه ولی ا... ســیف، رئیس پیشــین بانک 
مرکزی هم در مرداد 93 اعالم کرده بود که برداشت از 
صندوق توســعه ملی در دستور کار دولت قرار ندارد. با 
این حال، برخالف شعارهای مذکور، عملکرد دولت حاکی 
از برداشت های بسیار زیاد از صندوق می باشد. چنانچه 
مواردی مانند توسعه ملی طرح توسعه  اشتغال روستایی 
و عشایری، بازســازی مدارس فرسوده کشور، نیازهای 
عشایر، مجتمع های آبرســانی، طرح های آبخیزداری و 
آبخوان داری و... نیز طی ســال های اخیر مشــمول این 

برداشت شده است. 
رویکردکلی دولت متاســفانه برخالف آنچه شــعار 
داده، برداشــت بی رویه از صندوق بــوده، با این حال، 
انتظار می رود پیش از اســتفاده از منابع صندوق برای 
جبران خسارت سیل زدگان، همانطور که رهبر معظم 
انقالب فرمودند از منابع دیگری، خســارت های موجود 

را جبران کند.

یک کارشناس اقتصادی در واکنش به رشد منفی 
۳/8 درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۷ اعالم کرد با گفتار 

درمانی نمی توان مسائل را حل کرد. 
بــه گــزارش خبرگزاری ایسنا، ســقوط نرخ رشــد 
اقتصادی از 3/7 درصد در سال 1396 به منفی 3/8 درصد 
در 9 ماهه ســال 1397 آماری است که مرکز آمار روز 25 

فروردین روی سایت خود قرار داده است. 
بر این اساس رشد اقتصادی ایران به منفی 3/8 درصد 
با احتســاب نفت و منفی 1/9 درصد بدون نفت رســیده 
است. همچنین سایر اطالعات مرکز آمار نشان می دهد که 
در 9 ماهه ســال 1397 رشد اقتصادی در گروه کشاورزی 
منفــی 1/2، صنعت منفی 7/9 و گروه خدمات 0/6 درصد 

بوده است.
در همین زمینه، وحید شــقاقی شهری اظهار داشت: 
بخش صنعت همبســتگی بســیار باالیی با نفت دارد. در 
تحریم های ســال 1390 و 1391 ابتدا ارزش افزوده حوزه 
نفت منفی شد و بعد این مسئله روی بخش صنعت تأثیر 
گذاشــت اما در این دور از تحریم ها ایجاد رکود در بخش 
صنعت زودتــر از نفت اتفاق افتاد که علت آن تحریم های 

هدفمند در بخش صنعت بود. 
وی با اشــاره به اینکه تحریم های نفتی در شش ماهه 
دوم ســال گذشته اعمال شد بیان کرد: در شش ماهه اول 
ســال گذشته روزانه 2/5 میلیون بشکه نفت می فروختیم 
که حتی بسیار بیشتر از پیش بینی های انجام شده بر مبنای 

بشکه ای 55 دالر بود؛ به طوریکه هر بشکه نفت به قیمت 
77 دالر به فروش رسید. 

این کارشــناس اقتصادی یکی از علل رشد منفی 3/8 
درصدی در اقتصاد را مربوط به بخش صنعت ارزیابی کرد 
و گفت: در سال 1397 با اینکه تحریم ها از نیمه دوم سال 
شروع شد، اما به دلیل التهابات نرخ ارز در اوایل سال گذشته، 
بخش صنعت واکنش رکودی نشان داد، علت این مسئله هم 
افزایش هزینه مواد اولیه و همچنین ترس از تحریم ها بود. 
شــقاقی شهری با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی در 
بخش کشاورزی بی سابقه اســت ادامه داد: در دوره قبلی 
تحریم ها علی رغم همه فشارها نرخ رشد بخش کشاورزی 
مثبت ماند اما در دوره جدید به دلیل شــدت تحریم ها و 

مشکالت مربوط به تأمین نهادهای کشاورزی و همچنین 
بی ثباتی در تصمیم گیری مسئوالن دولتی، رشد این بخش 

هم منفی شد. 
وی با اشــاره به تفاوت شدت تحریم ها در این دوران 
به نســبت دوره قبلی )1390-1391( ادامه داد: در سال 
جاری چنانچه سیاست های اصالح ساختاری انجام نشود، 
شرایط نسبت به سال گذشته سخت تر خواهد بود. واقعیت 
این است که با گفتار درمانی نمی توان مسائل را حل کرد. 
شقاقی شــهری همچنین تصمیمات اشــتباه، عدم 
برنامه ریزی، عدم حمایت از صنعت و نداشــتن یک برنامه 
مشخص برای مواجهه با شرایط خاص اقتصادی را از دالیل 

رشد منفی 7/9 درصدی در بخش صنعت ارزیابی کرد.

رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا گفت: با وجود 
آنکه تمام کاغذهای وارداتی به کشور در اختیار وزارت 

ارشاد قرار می گیرد، چرا کاغذ دارای دو نرخ است.
ســید حســین میرباقری در گفت و گو با ایسنا با بیان 
این  که در واردات کاغذ از ارز 4200 تومانی اســتفاده شده، 
افزود: وزارت ارشــاد توزیع کاغذ را در دست گرفته و تمام 
اقدامات در زمینه عرضه و قیمت گذاری توسط این وزارتخانه 
و در راستای ثبات قیمت و دسترسی آسان ناشران به کاغذ 

انجام شده است.
وی تاکید کرد: بازار کاغذ از چند ماه گذشته در دست 

وزارت ارشــاد اســت، زیرا تمام کاغذهای وارداتی که حتی 
توســط تجار به کشور وارد می شود در اختیار این وزارتخانه 

قرار می گیرد و به توزیع آن می پردازد.
رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا ادامه داد: اتحادیه 
آمادگی همکاری در زمینه توزیع کاغذ را دارد، اما هیچ گاه از 
این اتحادیه و 600 عضو آن، که تجربه بسیار طوالنی در زمینه 
تأمین و توزیع کاغذ دارند استفاده نشده و در شرایط فعلی 
که توزیع در دست وزارت ارشاد است و باید کاغذ دارای یک 
نرخ باشد اما در سطح بازار آزاد، کاغذ با قیمت های گران تر 
وجود دارد که به نظر می رسد این موضوع همراه با رانت است.

میرباقری افزود: به نظر می رسید با ورود وزارت ارشاد در 
زمینه توزیع کاغذ شرایط بهتری در این بازار رخ دهد، اما این 
چنین نشده و قیمت کاغذ روند صعودی به خود گرفته است 
که جای سؤال دارد با وجود آنکه تمام کاغذهای وارداتی به 
کشور در اختیار وزارت ارشاد قرار می گیرد، چرا کاغذ دارای 
دو نرخ است و ناشران نتوانسته اند کاغذ را با نرخ مناسب از 

این وزارتخانه دریافت کنند.
گفتنی اســت، در چند روز آینده قرار بر آن اســت تا 
نمایشــگاه کتاب در تهران دایر شــود و بسیاری از ناشران 
و فعاالن این حوزه در تکاپوی آماده ســازی برای حضور در 

نمایشــگاه هستند. در این شرایط بسیاری از ناشران معتقد 
هستند قیمت باالی کاغذ، قیمت تمام شده کتاب را به شدت 
افزایش می دهد و عماًل چاپ و توزیع کتاب از سوی افراد با 

استقبال همراه نخواهد شد.
رشد قیمت کاغذ همچون دیگر بازارها به واسطه رشد 
قیمت دالر از سال گذشته آغاز شد و در مقطعی برای واردات 
کاغذ ارز 4200 تومانی نیز در نظر گرفته شد، اما نکته قابل 
توجه آن اســت که برخی افراد معتقد هستند که کاغذ ارز 
4200 تومانــی دریافت کرده، اما محصول نهایی آن به بازار 

وارد نشده است.

در نظرسنجی برنامه پایش اعالم شد، 88 درصد 
مردم گوشت یارانه ای دریافت نکرده اند.

به گزارش روابط عمومی برنامه »پایش«، در دومین 
قســمت از برنامه »پایش« سال 98، سؤال نظرسنجی به  
صورت زیر از مخاطبان پرســیده شــد: آیا در یک سال 
اخیر گوشت وارداتی با نرخ دولتی، به دست شما رسیده 
اســت؟ در پایــان 88 درصد مردم اعــالم کردند که در 
 یک سال گذشــته گوشت وارداتی به دست آنها نرسیده 

است.
همچنین سلیمی زادگان؛ کارشناس اقتصادی با بیان 
اینکه باید از قاچاق گندم به خارج از کشور جلوگیری کرد، 
گفت: در مهرماه نــرخ 1470 تومانی برای گندم تعیین 
گردید که باعث اعتراض کشاورزان به این موضوع شد. در 

حال حاضر دالل ها، گندم های کشاورزان را به قیمتی بیش 
از دو هزار تومان می خرند درحالی که دولت بعد از اعتراض 

کشاورزان نرخ 1700 تومانی را اعالم کرد.
وی ادامه داد: در کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و 
منطقه، قیمت گندم بسیار باالتر از قیمت خرید تضمینی 
داخل کشور است و در سال های قبل عدم مدیریت تعیین 
قیمت خرید تضمینی باعث کمبود گندم در کشور و به  تبع 
آن واردات این کاالی استراتژیک شده که قیمت تمام شده 

آن نیز بیشتر از قیمت داخلی بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آمریکا بیش 
از 14 برابر نیــاز خود غالت تولید می کند، افزود: قیمت 
خرید تضمینی گندم باید به 2200 تا 2400 افزایش یابد.

همچنین با توجه به سالگرد اعالم نرخ 4200 تومانی 

برای دالر، ســلیمی زادگان؛ کارشناس اقتصادی با بیان 
اینکــه اعالم نرخ 4200 تومانی برای ارز در فروردین 97 
اشتباه بزرگی بود، گفت: این اتفاق یک شمشیر دو لبه بود 
و اگر بازار ارز مدیریت می شــد، مجموعه بازارهای کشور 
نیز به آرامش می رســید. واقعاً اگر این اشتباه رخ نمی داد 
در آن برهه دوماهه به  اندازه بیش از شــش ماه ارز کشور 

در شرایط تحریم مصرف نمی شد.
وی افزود: به عقیده کارشناسان در شرایط تحریم نرخ 

واقعی دالر در حدود شش الی هفت هزار تومان است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اعطای ارز 
4200 تومانی به برخی کاالها باعث بروز پدیده های قاچاق 
شد نمونه این موضوع واردات گوشت با ارز 4200 تومانی 
بود که گوشت با این قیمت به دست مردم نرسید و باعث 

حواشی گوناگونی در کشور گشت.
ســلیمی زادگان ادامه داد: باید به  جای این کار، به 
خانوارها یارانه ارزی داده می شــد که این کار در صورت 
انجام، قدرت خرید مردم را باال می برد و از طرف دیگر از 

رانت و قاچاق نیز جلوگیری می کرد. 
همچنین خبرگزاری تســنیم خبر داد: فروشــگاه ها 
می گوینــد که دور جدید فروش گوشــت تنظیم بازاری 
در حالی آغاز شــده که با ارز نیمایی وارد شده و طبیعتاً 
گرانتر از گوشــت هایی است که با ارز 4200 تومانی وارد 
شده . بنابراین، گوشت تنظیم بازاری از این به بعد با ارز 
نیمایی در فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود. برخی 
از فروشگاه ها اعالم کرده اند که از اول اردیبهشت گوشت 

تنظیم بازاری با ارز نیمایی فروخته می شود.

رهبر انقالب در پاسخ به نامه رئیس جمهور:

برداشت از صندوق توسعه را در صورت ناکافی بودن امکانات 
و ظرفیت های در اختیار دولت تائید می کنم 

نتیجه روند کنونی عرضه بنزین

گسترش قاچاق و مصرف بی رویه سوخت

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

4/850/000سکه تمام طرح جدید
4/699/000سکه تمام طرح قدیم

2/653/000نیم سکه
1/703/000ربع سکه

950/000گرمی
441/400هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
13/690دالر
15/685یورو
17/932پوند

2/362لیر ترکیه
3/725درهم امارات

مدیر اعتبارات بانک مسکن از مخالفت بانک مرکزی با وام 
۲8۰میلیون تومانی خرید مسکن خبر داد و گفت: براساس 
سیاست های بانک مسکن وام ساخت به ۱۷۰میلیون تومان 

افزایش یافت. 
محمدحسن علمداری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان 
اینکه به بانک مرکزی پیشــنهاد افزایش سقف وام خرید مسکن به 
280 میلیون تومان را دادیم که با آن مخالفت شد، اظهار داشت: با 
توجه به سیاست های اعتباری بانک مسکن، وام ساخت برای سازندگان 

حرفه ای دارای صالحیت را به 140 میلیون تومان افزایش دادیم.
وی با اشــاره به اینکه در صورت استفاده از فناوری های نوین در 
ساخت مسکن 170 میلیون تومان وام به سازندگان پرداخت می شود، 
بیان کرد: صالحیت ســازندگان را ادارات راه و شهرسازی و انجمن 

انبوه سازان تأیید می کنند.
مدیر اعتبارات بانک مسکن با ابراز این که سیاست های اعتباری 
بانک به شــعب ابالغ شده است میزان سود تسهیالت جدید ساخت 
را 18 درصد اعالم کرد و گفت: پیش از این وام ســاخت 90 و 110 

میلیون تومان )در صورت استفاده از فناوری های نوین( بود.
گفتنی اســت، دولت به ویژه  وزیر راه و شهرسازی در شرایطی 
تمایل چندانی به افزایش نرخ تسهیالت ندارند در حالی که این میزان 
وام در نظرگرفته شــده برای خرید مسکن به هیچ عنوان جوابگوی 
قیمت ها نیست و از سوی دیگر نیمه تمام ماندن بسیاری از طرح های 

مسکن مهر باعث شده است که خریداران مسکن نا امید شوند. 
همچنین، حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک 
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه طی سال گذشته 
شاهد یک رکود تورمی شدید در بازار مسکن بوده ایم، اظهار داشت: در 
اردیبهشت  قیمت های جدید بازار مسکن نهادینه می شود و اگر قیمت 
ارز در بازار اقتصادی کشور تغییر نکند می توان امیدوار باشیم که بازار 

مسکن به یک ثباتی خواهد رسید.
وی افزود: به دلیل افزایش 100 درصدی قیمت مسکن در سال 
گذشته میزان معامالت مسکن کاهش بسیار چشمگیری داشته  و 
همین موضوع باعث شــده است که بسیاری از خریداران مسکن به 
حومه کالنشهر ها مهاجرت کنند که این خود برای کالنشهری مانند 

تهران چشم انداز بسیار خوبی ندارد.
در همین زمینه، فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان کشور 
بیان کرد: در فروردین امســال دولت مالیات سازندگان را 60 درصد 
افزایش داد و به ســازمان های امور مالیاتی این موضوع را ابالغ کرده 
است که همین امر خود زمینه ساز افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بخش اخذ مالیات قانون به صورت درســت 
و صحیح رعایت نمی شود گفت: هم اکنون بخش خصوصی در حوزه 
مسکن در مقایسه با سایر بخش ها بیشتر فعالیت می کند، اما افزایش 
مالیات از سازندگان این بخش به عنوان هدیه دولت به این حوزه باعث 

شده است که چرخه تولید مسکن دچار لغزندگی شود.

یک اقتصاددان گفت: بانک مرکزی می تواند از طریق خرید 
اوراق بدهی و تزریق خط اعتباری به بانک عامل برای اجرای 
طرح های توسعه ای، عمرانی و یا بازسازی و نوسازی، پایه پولی 

را افزایش دهد.
حســین درودیان در گفت  وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص 
اظهارات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای افزایش سهم پایه 
پولی از نقدینگی و کاهش ســهم ضریب فزاینده، اظهارداشت: این 
رویکرد به این معناست که سهم بیشتری از پول و نقدینگی باید از 
منشاء پول دولت یا بانک مرکزی ایجاد شود که البته این سیاست باید 
از سال 92 در پیش گرفته می شد زیرا این سیاستی ضّد رکودی است 

و وقتی کشور در شرایط رکودی است، این سیاست اتخاذ می شود.
این اقتصاددان افزود: از سال 92 برخی افراد به  اصطالح اقتصاددان 
اما اقتصادخوان در بدنه کارشناســی بانک مرکزی و برخی در بدنه 
دانشگاه با پیشگامی جریان مکتب نیاوران، رویکردی کامال معکوس 
با این رویکرد را پیشنهاد کردند. در واقع یک واکنشی به رفتار دولت 

قبل بود که بیشتر متکی به رشد پایه پولی بود. 
درودیــان ادامه داد: این طیف با اســتنادات نظری و خطاهای 
سیستماتیک و پیش داوری سیاسی مسیری را در پیش گرفتند که 
نظام بانکی را دچار شکست کرده و رکود اقتصادی را تشدید کردند. 
حاال بعد از شش سال که عواقب و تبعات این سیاست، دامن گیر کشور 
شده، رئیس کل بانک مرکزی صحبت از تجدیدنظر و بازگشت می  کند.

وی تاکید کرد: صحبت رئیس  کل بانک مرکزی درباره تجدیدنظر 
در رویکرد قبلی سیاست پولی نکته مثبت و امیدبخشی است. البته 
ســطح چالش ها به دلیل اتخاذ این سیاست های ناصحیح، به جایی 
رسیده که با تغییر رویکرد، مشکالت حل نمی شود و برای حل مسائل 
پولی و بانکی نیاز به بسته  های جدی تر و عالج های بنیادی تری هستیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه ما نیازمند بســته حل و فصل برای 
بانک ها هســتیم، گفت: بانک ها در چند سال اخیر به دلیل نرخ های 
بهره باال و کســری نقدینگی دچار کسری هایی در ترازنامه شدند و 
در واقع ترازنامه ناتراز شــده اســت. وقتی نظام بانکی دچار چنین 
وضعیتی می شــود دیگر با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه، نمی توان 

درمانی انجام داد. 
درودیان در پاسخ به این سؤال که به نظر شما بانک مرکزی بهتر 
اســت پایه پولی را به چه صورت و برای چه مقاصدی افزایش دهد؟ 
گفت: بانک مرکزی می تواند از طریق خرید اوراق بدهی و تزریق خط 
اعتباری به بانک عامل برای اجرای طرح های توسعه ای، عمرانی و یا 
بازسازی و نوسازی، پایه پولی را افزایش دهد و به نظر می رسد نقطه 

بهینه و منطقی ترکیبی از این دو راه است.
وی درباره راهکار افزایش نســبت پایه پولی به ضریب فزاینده، 
تصریح کرد: نرخ ذخیره قانونی بانک هایی که بیشــتر به نفع اقتصاد 
ملی عمل می کنند، ثابت بماند یا حتی کاهش یابد و در مقابل برای 
نرخ ذخیره قانونی بانک هایی که سودمندی اجتماعی آنها محل سؤال 
است، به  ویژه برخی بانک های خصوصی تندرو، باید فکری کرد. اینگونه 

می توان نسبت پایه پولی به ضریب فزاینده را افزایش داد.

مدیر اعتبارات بانک مسکن خبر داد

مخالفت بانک مرکزی 
با وام ۲۸۰میلیونی مسکن

یک اقتصاددان:

بانک مرکزی از طریق 
طرح های عمرانی 

پایه پولی را افزایش دهد

تسلیت
جناب آقای ملک  محمد زمانی دهکردی
درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده ما را در غم خود شریک بدانید.

مرتضی نیکبخت و خانواده

قیمت خودرو های داخلی در بازار 9۸/1/۲۶
قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف

36/100/00051/000/000پراید 1111
46/500/000-پراید 2131
44/000/000-پراید3151
127/000/000170/000/000چانگان4
53/000/000-تیبا صندوق دار5
58/500/000-ساینا دنده ای6
42/829/00074/400/000پژو 7405
8SLX 45/638/00081/200/000پژو
45/170/00076/300/000پژو 405 دوگانه سوز9
53/000/00092/800/000پژو پارس10
116/000/000-پژو پارس TU5 کالس 1113
47/174/00082/500/000پژو 206 تیپ 122
54/526/00096/000/000پژو 206 تیپ 135
55/593/00098/000/000پژو V206 8 صندوقدار14
15)LX( 43/597/00079/000/000سمند ال ایکس
167EF 44/640/00082/000/000سمند
47/603/00086/000/000سمند دوگانه سوز کالس 1716
105/000/000-دنا18
79/900/00097/000/000تندر پالس دنده ای19
70/000/000113/000/000پژو 207 دنده ای20
273/000/000365/000/000مزدا 213
22H3075/000/000107/000/000
103/100/000139/000/000استپ وی23
20770/000/000113/000/000 اتوماتیک24
114/994/000290/000/000پژو 252008
51/360/00082/000/000رانا26

یک کارشناس اقتصادی در واکنش به رشد منفی سال گذشته: 

مشکالت اقتصادی با گفتار درمانی حل نمی شود

معاون مرکز آمار:

۵۳ درصد بیکاران کشور جوان هستند


