
اقتصادی
صفحه 4
پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ 
۷ جمادی الثانی ۱44۲ - شماره ۲۲۶۶۶

معاون نظارت بیمه مرکزی:  

٣٠ درصد وسایل نقلیه بیمه نامه شخص ثالث ندارند

کیهان بررسی می کند

ادعای فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت شعار است
 یا بررسی واقع بینانه بودجه

ثبت و اجرای طالق
جناب آقای کاوه داباشیان

با ســالم بدینوسیله به شما اعالم می گردد که از آنجا که همسرتان 
ســرکار خانم مهروان با اخذ رای طالق به شماره 990768 از شعبه 
8 دادگاه خانــواده اهوازجهت ثبت آن به این دفترخانه مراجعه نموده 
است بدینوســیله و با این اخطاریه به شما ابالغ می گردد تا با رویت 
ایــن اخطاریه و حداکثر ظرف مدت یک ماه به این دفترخانه مراجعه 

نمایید درغیر این صورت طبق قانون عمل خواهد شد.
آدرس: اهواز- کیان آباد نبش 21 غربی مجتمع نرگس واحد 10

دفترخانه رسمی ازدواج شماره ۱۱۹
 و طالق شماره 44 اهواز
سردفتر مهدی جابری زاده انصاری

چون آقای مهــدی هندالی مالک خودروی اتوبوس بنز ســی 355 مدل 
1380 بــه شــماره انتظامی 475 ع 29 - ایران 24 و شــماره شاســی 
37231710010086 به شماره موتور 33593610080870 به علت فقدان 
سند، تقاضای صدور سند المثنی نموده است لذا چنانچه هرگونه ادعایی در 
مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاریخ نشر آگهی با 
در دست داشــتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل 

واقع در تهران کیلومتر 8 جاده ساوه، مراجعه نماید.

آگهی دعوت سهامداران شرکت حمل و نقل سواری رانی سیر گشت ساحل 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۱8۹۱ و شناسه ملی ۱0۷۶0۲۲5۲44 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده که در ساعت 10 صبح مورخ 1399/11/15 در دفتر شرکت واقع در استان مازندران، 
شهرستان ساری، بخش مرکزی، شهر ساری، کمربند شرقی، خیابان معلم، بلوار دفاع مقدس، 

پالک، طبقه همکف با کدپستی 4817897156 تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
** دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
رئیس هیئت مدیره شرکت

 SDTU5 کارت هوشمند سواری خودرو پژو 206 تیپ
 رنگ ســفید روغنی مــدل 1399 شــماره انتظامی
 166B0037898 714 ل 29 ایران 67 شماره موتور 
به   NAAP41FEXLJ064778 شاسی  شماره  و 
مالکیت لیال شــاولی کد ملی 4818891411 مفقود 

گردیده فاقد اعتبار است.

کلیه اوراق اسناد مالکیت اعم از سند کارخانه و برگ سبز و کلیه 
اوراق بجز کارت سواری رنو مگان مدل 1391 به رنگ سفید 
روغنی به شــماره انتظامی 665 ق 65 ایران 53 شماره موتور 
C134391 شماره شاسی NAPLM050EA1028294 به 
مالکیت حمید عقیلی کــد ملی 1288708416 مفقود گردیده 

فاقد اعتبار است.

فقدان صورت وضعیت
بدینوسیله اعالم می گردد صورت وضعیت حمل و نقل مسافربری 
بــه شــماره 141751 الــی 141800 ب 1 95 و 748401 الــی 
748425 به ســریال الف 2 97 متعلق به شرکت مسافربری رویال 
سفر ایرانیان شعبه ایذه مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اخطاریه دفترخانه
آقای علیرضا آریا اردوش در خصوص گواهی عدم امکان 
سازش به شــماره دادنامه 9909970216900777 مورخ 
99/7/23 خانم ساناز ســادات طباطبایی با ارائه قطعیت 
نامه شــماره 9915940216900100 مورخ 99/10/20 
شــعبه 269 دادگاه خانواده 2 جهــت ثبت طالق به این 
دفترخانه مراجعه نموده اســت. بدینوسیله ابالغ می گردد 
جهت اجرای صیغه طالق مفاد دادنامه در تاریخ 99/11/7 
در محــل این دفترخانه حاضر گردید. در غیر اینصورت و 

عدم حضور وفق مقررات رفتار خواهد شد.
سردفتر طالق ۱ رودهن

)آگهی مزایده نوبت اول(
نظر به اینکه حســب محتویات پرونده کالســه 9900181 اجرای احکام حقوقی دادگستری 
عســلویه شــرکت پتروفک خاورمیانه به مبلغ 465/000/000 ریال در حق آقای مســعود 
نکیی بخش و مبلغ 23/250/000 ریال در حق صندوق دولت مدیون و علیرغم تنظیم و ابالغ 
اجراییه و ســپری شدن مهلت قانونی محکوم علیه یاد شده نسبت به تادیه دیون خود اقدامی 
ننموده و در همین راســتا محکوم له اموالی از شــرکت مذکور در این حوزه قضایی معرفی و 
از طریق این مرجع توقیف گردیده اســت علیهذا این اجراء در راســتای اســتیفای مطالبات 
محکوم له بر آن شــده اســت اموال توقیفی را معادل مبلغ 1/700/000/000 ریال از طریق 
مزایده به فروش بگذارد. تاریخ مزایده 1399/11/13 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
دادگاه می باشد. ضمنا شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت رویت 
اموال موصوف می توانند به این اجراء مراجعه نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناســی شروع و 
به کسانی که باالترین مبلغ را پیشــنهاد نمایند واگذار می گردد. برنده مزایده می بایست 10 

درصد ارزش کل فی المجلس و الباقی ظرف یکماه واریز نماید.
1- یکدستگاه کمپرســور هوای معدنی منصوبه روی شاسی و دو چرخ قابل حمل با ماشین 
ساخت شرکت اطلس کپکو با موتور چهار سیلندر دیزلی سال ساخت 2001 میالدی به ارزش 

1/700/000/000 ریال
رئیس و قاضی اجرای احکام دادگستری شهرستان عسلویه
 سیداحمد موسوی پور

ســند مالکیت )برگ سبز( اســناد فروش و قرارداد 
واگــذاری اقســاطی خــودرو وانت آریســان مدل 
1396 بــه شــماره انتظامــی 437 ل 65 ایران 35 
به شــماره موتور  118J5005483و شــماره شاسی 
NAAB66PE3HC401394 به نام رضا شفیعی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز )شناسنامه( و سند کمپانی )کارخانه( و کارت خودرو 
سواری سیســتم پژو تیپ 405GLX-XU7 به رنگ مشکی 
مدل 1391 به شــماره موتور 12491026592 و شماره شاسی 
NAAM01CAXCE386296 و شماره پالک ایران 94- 
589 ق 31 به نام عارفه آشوری خورگو مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. بندرعباس

 ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو ســواری رانا TU5 به شــماره پالک 547ل86 - ایران78 به رنگ
 NAAV01FE5FT110004 163 و شماره شاسیB0188928 سفید - روغنی مدل1394 و شماره موتور

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب آرزو شــیخ خانی فرزند براتعلی به شماره شناسنامه 1960109111 صادره از 
مسجدسلیمان در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها صادره 
از واحد دانشگاهی مسجدسلیمان با شماره 159217801451 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان به نشانی مسجدسلیمان 

سه راهی سد شهید عباسپور ارسال نماید.

آگهی حصر وراثت
آقای/ بانو عصمت شــهرت حشمتی توســل نام پدر احمد بشناسنامه 493 
صادره از اســدآباد درخواستی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که مادر مرحوم شهناز شــهرت مرادی بشناسنامه 527 صادره 
ماهشهر در تاریخ 76/2/23 در بندر امام خمینی اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش 
عبارتند از 1- متقاضی عصمت حشــمتی توسل فرزند احمد به ش ش 493 
صادره از اســدآباد مادر متوفی 2- مقصود خادمی بصیــر فرزند فرج اهلل به 
ش ش 2233 صادره از ماهشهر همسر متوفی 3- فرانک خادمی بصیر فرزند 
مقصود به ش ش 1940364566 صادره از ماهشــهر دختر متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه 
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی

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

10/347/000سکه تمام طرح جدید
10/000/000سکه تمام طرح قدیم

5/600/000نیم سکه
3/600/000ربع سکه

2/200/000گرمی
1/009/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
22/754دالر
27/444یورو
31/473پوند

3/060لیر ترکیه
6/300درهم امارات

20/8دینار عراق

برخالف وعده دولت برای دالر 15هزار تومانی مطرح شد

همتی: نمی توانم برای دالر  قیمت مشخصی اعالم کنم

رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس:

نرم افزار رصد دستکاری ها در بورس 
از چند ماه پیش غیرفعال شد

رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جای تأسف دارد 
که بخش هایی از نرم افزار های نظارتی بازار سرمایه برای رصد 
دســتکاری ها، و جلوگیری از تخلفات و ضرر و زیان مردم از 

حوزه تصمیم گیری خارج شده بود.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: با توجه به اتفاقات هفته های 
اخیر در بازار ســرمایه کمیســیون اقتصادی درخصوص ساماندهی 
وضعیت بازار ســرمایه ورود کرد و جلسات نظارتی از روز سه شنبه 

شروع شد.
وی ســپس با  اشاره به برخی  اشــکاالت در بازار سرمایه تصریح 
کرد: اولین  اشکال عدم اجرای مصوبات قبلی شورای  عالی بورس در 
ارتباط با ســاماندهی بازار سرمایه بود. شاید بخشی از دالیل ریزش 

بازار و افت شاخص مربوط به همین موضوع است.
او گفت: جای تأســف دارد که حتی بخش هایی از نرم افزار های 
نظارتی که از قبل در مجموعه فعالیت های بازار ســرمایه برای رصد 
دستکاری ها، جلوگیری از تخلفات و ضرر و زیان مردم به کار گرفته 
شــده بودند از حوزه تصمیم گیری خارج شده و مورد استفاده قرار 

نگرفته اند.
پورابراهیمی خاطرنشــان کرد: اقدامات نظارتی در دســتور کار 
قــرار دارد و ماحصل تصمیمات کمیســیون اقتصادی در قالب یک 
بسته پیشنهادی از طریق همکاری مشترک کمیسیون اقتصادی و 
دولت نهایی می شود و رؤسای دو قوه مجریه و مقننه هم قرار است 
این جمع بندی را مبنا قرار دهند و در روز های آتی امیدواریم شاهد 

اقدامات مثبتی برای برون رفت بازار سرمایه از شرایط فعلی باشیم.
وی درخصوص پرونده های تخلفات در بورس هم ابراز داشــت: 
درباره آن دســته از تخلفاتی که در حوزه رســیدگی خود سازمان 
بورس قرار دارد متأسفانه گزارش دقیقی از تعداد تخلفات و رسیدگی 
در دست نیست و بخشی هم که به جرائمی برمی گردد که دستگاه 
قضائی باید پیگیری کند تعداد پرونده هایی که به قوه قضائیه ارجاع 

شده نسبت به تخلفات عدد بسیار کمی است.
رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 200 پرونده تخلف اصلی 
داریم که 5 درصد آن ارجاع شده و در دستور کار قرار گرفته است و 
به بخش عمده تخلفات و جرائم رسیدگی نشده است که کمیسیون 
اقتصادی به این موضوع ورود کرده و فعال شدن پرونده های مرتبط با 
دستکاری قیمت و ایجاد حمایت از فضای مجازی برای تصمیم گیری 

را خواستار شده است.
پورابراهیمی با  اشاره به استعفای رئیس  سازمان بورس افزود: ما 

روند بازار سرمایه را فارغ از تغییرات مدیریتی دنبال می کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس 
ابراز امیدواری کرد با اهتمام مجلس و دولت شاهد بهبود بازار سرمایه 

و کاهش نگرانی مردم و بازگشت اعتماد به بورس باشیم.

معاون نظارت بیمه مرکزی اعالم کرد٣٠ 
ثالث  بیمه نامه شخص  نقلیه  وسایل  درصد 

ندارند.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، مفید 
امینی با  اشاره به جزئیات بخشودگی 100 درصدی 
جرایم بیمه شخص ثالث اظهار کرد: در ماه جاری 
همه وسایل نقلیه ای که چندین سال دارای بیمه 
نامه نبودند می توانند به شرکت های بیمه مراجعه 
کنند. شــرکت های بیمه ای مکلف هستند بدون 
دریافت وجهی به عنوان جریمه، وســیله نقلیه را 

بیمه کنند.

او با  اشاره به میزان جریمه دیرکرد گفت: اگر 
فردی پنج سال هم وسیله نقلیه خود را بیمه نکرده 
باشــد، صندوق بیمه خسارت بدنی به اندازه یک 
سال جریمه دریافت می کند که به واسطه موافقت 
مجمع عمومی صندوق ما بخشودگی این جریمه 

را اعالم کردیم.
معاون نظارت بیمه مرکــزی افزود: در حال 
حاضر بالغ بر 33میلیون وســیله نقلیه در سطح 
کشور وجود دارد که از این تعداد حدود 70 درصد 
آنها اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث کردند 
و 30 درصد از این تعداد فاقد پوشــش بیمه نامه 

شــخص ثالث هســتند. این تبعات اجتماعی و 
اقتصادی زیادی را برای افراد و جامعه در پی دارد.

امینی ادامه داد: حدود 12میلیون موتورسیکلت 
در ســطح جاده ها تردد می کنند که بالغ بر 10 
میلیــون دســتگاه فاقد بیمه نامه هســتند. این 
بخشودگی را قرار دادیم تا افراد تشویق به خرید 
بیمه شوند و از آسیب های اجتماعی جلوگیری و 

به ترویج و توسعه فرهنگ بیمه کمک کند.
وی، درباره بیمه ماشین های کشاورزی گفت: 
تمامی وســایل نقلیه موتوری اعم از خودروهای 
سنگین، سبک و ماشین های کشاورزی و راهسازی 

شامل این قانون می شود. 
معاون نظارت بیمه مرکــزی درباره افزایش 
سقف پوشش بیمه نامه اعالم کرد: این دوره برای 
12 امین بار طرح بخشودگی جرایم اجرا می شود. 
از ســال 95 تا به حال افرادی که اقدام به خرید  
بیمه نامه در دوره یک ماهه می کنند شرط آن این 
است که بیمه نامه یکساله خریداری کنند. بخشی 
از قانون بیمه نامه شخص ثالث اجباری است و در 
ماه هــای عادی به اندازه 330میلیون تومان افراد 
را تحت پوشش بیمه قرار می دهیم و این رقم در 

ماه های حرام 440 میلیون تومان است.

تولیدکننده فوالد:

قطعی برق
 ۱۰۰۰ کارگر را بیکار کرد

یک تولیدکننده فوالد با انتقاد از قطع شــدن برق واحدهای 
تولیدی گفت: بیش از یکهزار نفر از نیروی انسانی ما به دلیل تعطیلی 

کارخانه بیکار شدند و هیچ کسی پاسخگو نیست.
حمید وطن دوست در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با گالیه از اینکه 
توزیع نامناسب برق باعث شده تا برخی واحدهای تولیدی با 10 روز خاموشی 
رو به رو شوند، اظهار داشت: از 10 روز گذشته به ما گفته شد تا اطالع ثانوی 
فقط در حد روشنایی برق در اختیار دارید. چهارشنبه هفته گذشته با توجه 
به اعتراضات ما شــرکت برق هفت مگاوات برق در اختیار ما قرار داد این 
درحالی است که ظرفیت نیاز ما به برق 57 مگاوات است اما عمر ارائه این 
برق نیز به یک روز نکشید و شرکت برق آن هفت مگاوات را نیز قطع کرد.

این تولیدکننده فوالد گفــت: قطعی یک باره هفت مگاوات برق باعث 
شــد تا 20 تن مواد فوالدی که در کوره ما قرار داشت تخلیه شده و 200 
میلیون تومان ضرر به واحد تولیدی وارد شود اما هیچ کس پاسخگوی زیان 
تولیدکنندگان نیست. وطن دوست با اعالم اینکه واحد تولیدی ما در منطقه 
محروم بوئین زهرا واقع شده و 1200 کارگر دارد، اظهار داشت: عدم تخصیص 
برق باعث شده ما به اجبار کارخانه را تعطیل کنیم و این موضوع یکهزار نفر 
از نیروی انسانی ما را بیکار کرده است. نکته قبل توجه اینجاست که شرکت 
برق در نهایت طی دو روز گذشــته 12 مگاوات برق در اختیار ما قرار داده 
 امــا این میزان برق فقط جوابگوی 50 درصد فعالیت یکی از خطوط تولید 

ماست و شش خط دیگر ما تعطیل است. 
همچنیــن معاون روابط کار و جبران خدمــت وزارت کار گفت: تداوم 
بیکاری 220هزار نفر از مجموع 730هزار نفر کارگر بیکار شده در اثر کرونا 

از اردیبهشت ماه به بعد، احراز شده است.
 حاتم شــاکرمی  افزود: به دالیلی نتوانستیم 100درصد مزایای بیمه 
بیکاری را به تمام این 730هزار نفر پرداخت کنیم اما گروهی که از ابتدای 
خرداد ماه بر اســاس مقررات جاری قانــون بیمه بیکاری، مقرری دریافت 

می کنند، از این حمایت بهره مند می شوند.
وی ادامــه داد: حدود 82 درصد از 1310 واحد تولیدی که در اختیار 
بانک ها هستند، تعطیل شده اند که این امر منجر به کاهش حدود 65 درصد 
نیروی شــاغل در این واحدها شــده و از 14هزار و 477 نفر به 5159 نفر 

رسیده و در واقع  اشتغال 9318 کارگر از دست رفته است.

گروه اقتصادی-
 رئیس جمهور دیروز اظهار کرد: »الیحه بودجه 
جای ادبیات غیرکارشناسی و شعار نیست. جای 
حساب و کتاب است. مردم از ما شعار نمی خواهند؛ 
بودجه خوب و زندگی بهتر می  خواهند. )پیش بینی 
فروش( دو میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه نفت در روز، 
یعنی فشار حداکثری شکست خورد. هر کسی 
چهار عمل اصلی را بلد باشد و کالس دوم دبستان 
باشــد، می تواند محاسبه کند که چه کردید. ما 
نفت را بر مبنای 11 هزار و 5٠٠ حســاب کردیم، 
شما قیمت دالر را 17 هزار و 5٠٠ تومان حساب 
کردید. اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول 

ملی را کم کند«.
روحانی در حالی مدعی شده که بودجه جای شعار 
نیســت که مروری کوتاه بر مواضع قبلی وی نشــان 
می دهد اگر کسی باشد که دچار شعارزدگی شده باشد، 
خود ایشــان و مجموعه دولت است. نمونه بارز و اخیر 
این موضوع، الیحه بودجه 1400 اســت که از ســوی 
کارشناســان با تعابیری همچون »بودجه خیالی« یاد 
شده و حتی حامیان دولت هم آن را قابل دفاع نمی دانند.

شکست فشار حداکثری
یا چراغ سبز به آمریکا؟

رئیس جمهور در شرایطی برای سال آینده فروش 
دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز را پیش بینی 
کرده و آن را نشانه شکست فشار حداکثری دانسته است 
)!( که اظهارات مسئوالن همین دولت از جمله معاون 
سازمان برنامه نشان می دهد در یکی دوسال اخیر فروش 
نفت تا 300 هزار بشکه در روز هم کاهش یافته است.

هــر چند دولت رقم دو میلیون و ســیصد هزار را 
بــا پیش فرض کاهش تحریم هــا و احیانا باج دادن به 
آمریکایی ها برآورد کرده، اما منابع خارجی تأکید کرده اند 
که در صورت چراغ سبز آمریکا به دولت تدبیر و امید هم 
تا یک سال آینده در عمل اتفاق خاصی نخواهد افتاد و 
عالوه بــرآن مقامات حاضر در دولت بایدن هم گفته اند 
که بازگشت او به توافق برجام جزو اولویت های نخست 

رئیس جمهور جدید آمریکا نیست.
حتی روزنامه حامی دولــت دنیای اقتصاد هم در 
گزارشی از الیحه بودجه با عنوان »خوش بینی نفتی در 
بودجه 1400« نوشــت: »به نظر نمی رسد که حتی با 
بازگشت آمریکا به برجام و لغو بخشی از تحریم های نفتی 
کشور که همانند گذشته اجازه فروش نفت با محدودیت 
و میعانات و فرآورده ها به ایران اعطا کند، فروش رسمی 
نفت ایران در بازارهای جهانی بتواند در ســال آتی دو 
میلیون و 300 هزار بشکه باشد چرا که هم ظرفیت بازار 
بســیار محدود و شکننده است و هم از سوی دیگر لغو 

تحریم ها بی تردید رویدادی خلق الساعه نخواهد بود.«
البته این روزنامه با  اشاره به نکته ای ادامه می دهد 
که »اگر فروش ایران با روش های دور زدن تحریمی را 
در الیحه بودجه در نظر گرفته باشند، این رقم می تواند 
بسیار واقعی تر باشد.« چنانچه پیداست این روزنامه هم 
به دور زدن تحریم ها دل بسته که در این باره می توان 
به اظهارات اخیر ابراهیم شیبانی، رئیس کل اسبق بانک 
مرکزی  اشــاره کرد که گفته است: »آمدن بایدن ابداً 
نمی تواند سیاســت آمریکا را عــوض کند... من نگران 
هستم که با دلخوشی )به بایدن( آن راه هایی که برای 

دورزدن تحریم ها باز کرده ایم هم بسته شود.«
ردپای خوش خیالی دولت در ماجرای تعیین سهم 
صندوق توســعه ملی از فروش نفت در سال آینده هم 
پیداســت؛ آنجا که روحانی در نامه ای از رهبر انقالب 
درخواست کرد ســهم صندوق در سال آینده کاهش 
یابد اما ایشان در پاسخ، شروطی تعیین کردند. محسن 
زنگنه، رئیس  کارگروه اصالح ســاختار بودجه مجلس 
درباره شروط رهبری اظهار کرد: تمام این شروط منوط 
به فروش بیش از یک میلیون بشکه در سال بعد است، 
این یعنی فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه در سال 

از نگاه رهبر انقالب منتفی است.
چربترش می کردید!

سخنان روحانی در مذمت شعارزدگی آنچنان به او 
نمی آید که حتی فردی همچون احمد زیدآبادی که در 
جریان اصالحاتچی های حامی دولت تعریف می شــود 
زبان به طعن گشوده و درباره ادعای نفتی رئیس جمهور 
گفته اســت: »حاال که آقای روحانی مسئله اش امکان 
عملــِی میزان صادرات نفت نبــوده و به قول خودش 
می خواســته به دنیا در بارۀ شکســت تحریم و فشار 
حداکثــری پیام دهد، خب پیام قاطع تری می داد و به 
جای دو میلیون و سیصد هزار بشکه، صدور پنج میلیون 
و هشــتصد هزار بشــکه نفت را در بودجۀ سال آینده 
می گنجاند تا هم پیامش مثل پتک بر ســر دنیا بخورد 
و هم ما مطمئن شویم که تحریم و فشار حداکثری به 
طور قطع و یقین شکســت خورده و اثرش را از دست 
داده است! اگر قرار به بار گذاشتن آبگوشت خیالی است 

چرا چربترش نکردید؟«
به این ترتیب مشخص می شود اگر هم شعاری در 
میان باشد، همین ادعای فروش چند برابری نفت طی 
یک بازه یکســاله اســت، نه اقداماتی که مجلس برای 

واقعی تر نمودن ارقام بودجه انجام داده است. 
دالر روحانی!

البته این دست شعارزدگی ها و یا به تعبیری چراغ 
ســبز به دولت جدید آمریــکا منحصر به موضوع نفت 
نیســت، اظهارات شــعارگونه روحانی مبنی بر اینکه 

در صــورت آزاد شــدن هفت میلیــارد دالر ایران نزد 
کره جنوبی، قیمت دالر به ســرعت به 15 هزار تومان 
خواهد رسید، حتی با واکنش رئیس  کل بانک مرکزی 

هم مواجه شد.
همتی در گفت وگویی درباره این وعده رئیس جمهور، 
سعی کرد تأیید یا تکذیبی نکند و اینطور توضیح داد که 
آقای روحانی هم گفتند اگر پول های بلوکه شــده آزاد 
شود قیمت دالر به این رقم می رسد؛ انشاءهلل که برسد!

وی نرخ واقعی دالر را کمی پایین تر از نرخ این روزها 
دانســته اســت و از آنجا که این روزها نرخ دالر حدود 
21 تــا 23 هزار تومان بوده اســت، باز هم نرخ واقعی 
مورد نظر رئیس کل بانک مرکزی با وعده رئیس جمهور 

فاصله بسیار دارد.
الف حساب و کتاب

رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خود، بحث حساب و کتاب را مطرح کرده و خود را در 
جایــگاه حامی ارزش پول ملی قــرار داده و خطاب به 
مجلس گفته است »ما نفت را بر مبنای 11 هزار و 500 
حساب کردیم، شما قیمت دالر را 17 هزار و 500 تومان 
حساب کردید«. این اظهارات حسن روحانی در حالی 
است که پیش از این پاسخ های متعددی نه تنها از سوی 

منتقدین که از سوی حامیان دولت ارائه شده است.
رئیس  کمیسیون تلفیق بودجه پیشتر درباره این ادعا 
گفته بود: کمیسیون تلفیق بودجه 1400 هیچ نرخ ارزی 
را مصوب نکرده است و صرفاً حجم فروش و ارزش کل 

میزان فروش را برآورد کرده است.
الیاس نادران تصریح کرد: امروز کسانی دم از گرانی 
ارز می زنند که عملکردشــان ارز 25 هزار تومانی است 
ولی ادعای ارز 11 هزار و 500 تومانی دارند همچنین 
آنها که از حذف امتیاز خاص و ارز رانتی متضرر می شوند 

به تصمیم مجلس حمله می کنند.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق هم اظهار کرد: 
مجلس تاکنون نرخی برای ارز مصوب نکرده بلکه 
فقط از پیشــنهادات دولت استفاده کرده است. به 
گفته رحیم زارع، براساس محاسبات الیحه بودجه، 
نرخ ارز را 17 هزار و 500 -که خود دولت پیشنهاد 
داده است- در نظر گرفتیم که تفاوت 17 و 500 با 
نرخ ETS )درگاه اینترنتی معامالت ارزی( بیش 
از هفت هزار و 500 تومان اســت که این فقط به 
دست عده ای خاص می رسد لذا کمیسیون تلفیق 
ارز رانتی و عملکرد ناشفاف مدیران در حوزه ارزی 

را شفاف کرد.
رکورددار کاهش ارزش پول ملی

اما حســن روحانی در شرایطی خود را ناجی ارزی 
پول ملی نشــان می دهد که در گذشته ضمن انتقاد از 

دولت قبل، نرخ های بســیار پایین تری برای ارز مطرح 
می کرد ولی کار به جایی رســید که دولت او رکورددار 

کاهش ارزش پول ملی شد.
رئیس جمهــور که تضمین مــی داد دالر از قیمت 
4700 تومــان باالتر نمی رود، اما تا 33 هزار تومان هم 

گران شد و ارزش پول ملی به شدت سقوط کرد.
پایــگاه خبری انتخاب فروردیــن 97 گزارش داد: 
»روحانی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری، با زبان 
طعن و شوخی، از افزایش ساعتی قیمت دالر در دوران 
احمدی نژاد سخن به میان آورده بود، چندی پیش در 
مصاحبــه با تلویزیون به مردم قول داد که قیمت دالر، 
بیش از این باال نرود! آن ایام قیمت دالر، 4700 تومان 
بود! وقتی مجری )رشیدپور( از او پرسید که قیمت دالر 
4750 شده، اندکی برافروخته شد و با کنایه به مجری 

گفت: حاال اینگونه هم که شما می گویید نیست...!«
پیشتر یعنی 2 بهمن 96 نیز زمانی که نرخ ارز بین 
چهار تا پنج هزار تومان در نوســان بود، حسن روحانی 
در گفت وگوی تلویزیونی خود تاکید کرد که مشــکلی 
از بابت دالر وجود ندارد و مردم خیالشان راحت باشد. 
10 مرداد 1398 هم روحانی دوباره ادعای توان دولت 
بــرای کاهش فوری قیمت ارز را مطرح کرد و گفت: ما 
بر مبنای اینکه در این توافقات به نتیجه نمی رســیم 
عمــل می کنیم. ما همین االن می توانیم قیمت دالر را 
پایین تــر بیاوریم اما بر مبنای احتیاط آینده بلندمدت 

قدم به قدم گام برمی داریم.
اما این روزها کار به جایی رسیده که به گفته عباس 
علوی راد، عضو انجمن اقتصاددانان ایران »بدون شک 
دولت روحانی در کاهش ارزش پول ملی در تکانه های 
ارزی ســال 97، 99 و مجموعه دوره حکمرانی در سه 

دهه گذشته رکورددار است.«
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم 
معتقد است »هفت سال و نیم گره زدن اقتصاد کشور به 
مذاکرات باعث رکورد شکستن تورم و بی ارزش شدن 

پول ملی شده است.«
به نظر می رسد همانطور که رئیس جمهور سال ها 
قبل می گفت معیار تورم جیب مردم اســت، باید این 
روزها هم به جیب مردم مراجعه کرد تا عملکرد هفت 
ســاله دولت در کنترل نرخ ارز و تورم کاالهای اساسی 
را بهتر متوجه شویم. قیمت های سرسام آور مواد غذایی 
از گوشــت کیلویی باالی صد هزار تومان، تا مرغ باالی 
20 هزار تومان، تخم مرغ هر عدد هزار و 700 تومان و 
همچنین مسکن متری 27 میلیون تومان در تهران و 
پراید باالی صد میلیون تومان و... همگی نشان می دهد 
ادعای روحانی در دفاع از ارز 11 هزار و 500 تومانی به 

حقیقت نزدیک است.

رئیس کل بانک مرکزی برخالف وعده حسن 
روحانی دربــاره دالر 15هزار تومانی تاکید کرد: 

نمی توانم برای دالر قیمت مشخص اعالم کنم. 
عبدالناصر همتی در گفت وگو با برنامه »عیار« شبکه 
افق ابتدا به مردم توصیه کرد روی دالر سرمایه گذاری 
نکنند چراکه به نفع منافع ملی نیست وی سپس ادامه 
داد: دوسه ماه پیش که دالر باالی 32 هزار تومان شد 
گفتم »دالر نخرید.«، کسانی که گوش نکردند اآلن 10 
هزار تومان ضــرر کرده اند، البته اگر در روزهای آینده 

این ضرر بیشتر نشود.
همتــی دربــاره ارزش واقعی قیمــت دالر گفت: 
نمی توانم برای دالر قیمت مشــخص اعالم کنم ولی از 

این رقم هایی که االن هست کمی کمتر است.
وی درباره دالر 15هزارتومانی وعده  داده  شــده از 
سوی رئیس جمهور هم سعی کرد تأیید یا تکذیبی نکند 
و این طور توضیح داد که آقای روحانی هم گفتند »اگر 
پول های بلوکه شــده آزاد شود قیمت دالر به این رقم 

می رسد.«، ان شاءاهلل که برسد!
رئیس کل بانــک مرکزی از عرضه روزانه 150ـ160 
میلیون دالر در بازار نیما خبر داد و گفت که »مردم دوست 
دارند قیمت ارز پایین بیاید.«، مجری هم گفت »البته االن 
دیگر تمام مردم از کاهش قیمت ارز خوشــحال نیستند 
خصوصاً سهامداران بورس.«، همتی در پاسخ تصریح کرد: 

ان شاءاهلل وضعیت بورس هم خوب شود.

  همتی در پاسخ به این مطلب که »برخی می گویند 
که دولت دالرهای احتکار شــده ای دارد که در آستانه 
برخی اتفاقات سیاسی می خواهد آن را آزادسازی کند«، 
گفت: کاش آدرس بدهند من به سراغ این دالرها بروم. 
اگر ارزی باشد، من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی که 
ذی نفع ترین فرد برای کاهش نرخ دالر هستم، نمی توانم 
نــگاه کنم؛ پــس برخی اظهارنظرهــا در این خصوص 
صحت ندارد. وی با تأکید بر اینکه حســاب اختصاصی 
رئیس جمهور صحت ندارد و تمام ارزها باید به کشــور 
برگردند، تصریح کرد: شــرایط هم بهتر شده است و در 
روزهای آینده روند صادراتی بهتر می شود و شرایط بهبود 
می یابد؛ بازار هم بهترین مکانیزم برای تعیین نرخ دالر 

است. همتی درباره انتقادات بورسی ها به بانک مرکزی 
درخصــوص تأثیر افزایش نرخ بهره بین بانکی در ریزش 
بورس گفت: زمانی که با حجم انباشــت پول در بانک ها 
و موضوع کرونا و توقــف فعالیت های اقتصادی روبه رو 
شــدیم، طبیعی است که نرخ کاهش یافت اما نرخ سود 
سپرده 15 درصد و گواهی سپرده هم 18 درصد است و 
سود بانکی را هیچ تغییری ندادیم. بانک ها ناترازی خود 
را براساس نرخ سود بین بانکی جبران می کنند و وقتی 
حجم پول زیاد باشد نرخ سود بین بانکی کاهش می یابد، 
زمانــی هم این نرخ حدود 28 درصد بود، اما چون ملزم 
هســتیم براساس بازار باز این نرخ را کنترل کنیم آن را 

در حدود 20 درصد تنظیم کردیم.

قائم مقام ستاد رفع موانع تولید خبر داد

تعطیلی ۱8۰۳ واحد تولیدی 
توسط ۱۲ بانک

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: 18٠٣ واحد 
تولیدی توسط 1۲ بانک کشور تملک شده است که امیدواریم 

این واحد ها هر چه زودتر به فرایند تولید بازگردند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، بابک دین پرست با  اشاره به 
وظایف ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید، گزارش داد: از پنج دستگاه 
دولتی شامل وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و 
دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان محیط زیست دعوت 

شد تا در جلسه حضور پیدا کرده و پاسخگو باشند.
او ادامه داد: تکالیف دو دستگاه اجرایی مهم در تسهیل فعالیت های 
تولیدی یعنی سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع بررسی 
شد. ستاد تسهیل موظف است در حوزه های معدنی و منابع طبیعی 
مســائل و موانع تولید را بررســی کند. بنا بود طی 45 روز مشکالت 
واحد های این حوزه بررســی شود. آنها 20 روز از ستاد تسهیل زمان 
خواستند تا گزارشــی را از واحد های فعال در حوزه منابع طبیعی و 

محیط زیست ارائه کنند.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره واحدهای تولیدی 
تملک و تعطیل شده گفت: ستاد این موضوع را رها نکرده و پیگیری 
می کند. دیروز اعالم شــد که 1803 واحد تولیدی توســط 12 بانک 
کشور تملک شده است. از 15 بانک دیگر که دولتی نیستند هم بعد 
از فرصت دو هفته ای که بانک مرکزی داده شــد اطالعات را دریافت 
می کنیم. آمار ها با یکدیگر همخوانــی ندارد پس باید مدیران عامل 
هشــت بانکی که بیشترین تاثیر را در این موضوع داشتند بعد از دو 
هفته، گزارش هــای الزم را ارائه کنند. امیدواریم این واحد ها هر چه 

زودتر به فرایند تولید بازگردند.
دین پرست درباره ماده 37 قانون تامین اجتماعی اظهارداشت: تنها 
در استان خراسان رضوی 120 واحد تولیدی که قابلیت واگذاری دارد؛ 
با مشکل مواجه شده اند و دلیل آن همین ماده 37 قانون است. دادستان 
مشهد هم نامه ای را نوشت و تفسیر سازمان تامین اجتماعی را مغایر با 
روح قانون عنوان کرد. اگر قانونی بعد از 50 سال کماکان مشکل ساز 
است باید اصالح شود و واحد های ذکر شده به فرایند تولید بازگردند.

گفتنی است، ماده 37 قانون تامین اجتماعی مربوط به 46 سال 
قبل اســت و موجب شــده واحد های تحت تملک شبکه بانکی قابل 

واگذاری نباشند و در نهایت تعطیل شوند.

علی رغم کمبود منابع ارزی صورت می گیرد

تداوم واردات گوشی لوکس آمریکایی 
با مجوز وزارت صمت

علی رغم کمبود منابع ارزی و نیز هشدار رهبر انقالب مبنی بر 
پرهیز از واردات لوکس آمارها نشان می دهد واردات گوشی های 
لوکس آمریکایی)آیفون( همچنان با مجوز وزارت صمت در حال 

انجام است.
براساس آمارهای رسمی در سال 99 به میزان 72 درصد از گوشی های 
با ارزش باالی 300 یورو به شکل مسافری وارد کشور شده که 81 درصد 

آن متعلق به آیفون بوده است. 
در همین رابطه خبرگزاری مهر به نامه انتقادی معاون قضائی دادستان 
کل کشور به رزم حسینی، وزیر صمت اشاره کرده که در آن آمده است:

»با توجه به گزارش های واصله و بررســی آمار سامانه همتا در سال 
98، مجموعاً 15.3 میلیون دســتگاه تلفن همراه به ارزش بیش از 2.4 
میلیارد یورو وارد کشــور شده که از این میزان، سهم گوشی های باالی 
300 یورو به لحاظ تعداد، 9 درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده، به 
میزان 35 درصد معادل حدود 850 میلیون یورو برآورد می شــود که از 
ایــن میان 500 میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده یعنی 4 درصد 

واردات از محصوالت این شرکت آمریکایی بوده است.
در ســال 99 به میزان 72 درصد از گوشی های با ارزش باالی 300 
یورو به شکل مسافری وارد کشور شده که 81 درصد آن متعلق به آیفون 
بوده است که با توجه به وجود محدودیت در تخصیص ارز حتی نسبت 
به واردات کاالهای اساســی مرتبط با نیازهای روزمره مردم و ممنوعیت 
واردات گوشــی با ارزش باالی 300 یورو، توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مجوز واردات صادر گردیده اســت دستور فرمائید دالیل ثبت 
سفارش گوشی آیفون و واردات آن علی رغم مخالفت رهبر معظم انقالب 

اعالم گردد.«
مصوبه ای که ۶ ماه است روی زمین مانده

تیرماه ســال جاری کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشــکل از بانک 
مرکزی و وزارت صمت در راستای »مدیریت منابع ارزی« و تجدید نظر 
در تخصیص ارز به »اجناس لوکس و غیرضروری«، با توجه به شــرایط 
خاص کشور و لزوم صرفه جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی، تصویب 
کرد که به واردات گوشی های تلفن همراه با قیمت باالی 300 یورو ارز 

تخصیص داده نشود.
ایــن مصوبه با شــیطنت برخی واردکنندگان همراه شــد و برخی 
جریان ســازی های خاص رسانه ای و تحرکات خاص در بازار موجب شد 
قیمت انواع گوشی های تلفن همراه در سطح بازار در عرض کمتر از چند 
روز 10 تا 50 درصد افزایش یابد. علیرغم اینکه استدالل کمیته ارزیابی 
تخصیص ارز برای این تصمیم، کاماًل دقیق و درست بود اما وزارت صمت 
تحت فشار جریان سازی ذینفعان واردات گوشی های باالی 300 یورو، از 
موضع خود عقب نشینی کرد و سرپرست وقت وزارت صمت ضمن تکذیب 
وجود چنین مصوبه ای، گفت که واردات طبق روال گذشته ادامه خواهد 
یافت. عجیب آنکه وزارت ارتباطات نیز با مواضع واردکنندگان همسو و 

مخالفت خود را با این ممنوعیت اعالم کرد.
امــا رهبر انقالب دوم شــهریورماه، در دیداری که به صورت مجازی 
با هیئت دولت داشــت، عقب نشینی منفعالنه وزارت صمت را زیر سؤال 
بردند و گفتند: »گاهی واردات به کشــور لوکس است یعنی هیچ نیازی 
به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی 
)آیفون( در ســال 98 حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شــده 
اســت. البته بخش خصوصی این کار را می کند، منتها دولت بایســتی 

جلوی این را بگیرد«.
با این وجود علی رغم گذشــت حدود 7 ماه از مصوبه مذکور، هنوز 
هیچ محدودیتی برای واردات گوشــی های با قیمت بیش از 300 یورو 
انجام نشده و بخشی از منابع ارزی کشور که باید با درایت مصرف شود، 
صرف واردات گوشی هایی می شود که نسبتاً لوکس و گرانقیمت هستند.

گوشــی های آیفون از سال 97 با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره 
گوشــی های خاص و گران قیمت قرار گرفته که صرفاً دهک های باالی 

درآمدی توان خرید آن را دارند.
مطابــق آمــار، از 850 میلیون یورویی که در ســال 98 به واردات 
گوشــی های گران قیمت تخصیص داده شده، حدود 500 میلیون یورو 
متعلق به برند آیفون بوده اســت. الزم به ذکر است این برند آمریکایی 
فقط 4 درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به 
افزایش قیمت ارز و باالرفتن شــدید قیمت این گوشی ها، عمدتاً متعلق 

به دهک های باالی درآمدی است.


