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همتی: فضای مجمع تشخیص 
موافق با تصویب پالرمو است

رییس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه دالیل 
و ضرورت های تصویب الیحــه پالرمو را در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اعالم کردم، گفت: این 
موضوع جزو ضرورت های بانکی بوده و تصمیم گیری 
برای آن خیلی هم دیر شده است.   رئیس کل بانک 
مرکزی در رابطه با جلسه با مجمع تشخیص پیرامون 
بررســی لوایح »پالرمو« و »سی اف تی« گفت: این 
موضوع جزو ضرورت های بانکی بوده و تصمیم گیری 
برای آن خیلی هم دیر شده است.  عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی، در رابطه با جلسه با مجمع 
تشخیص پیرامون بررسی لوایح »پالرمو« و »سی اف 
تی« گفت: به همراه وزیر اقتصاد، وزیرامور خارجه،  
وزیر نفت و معاون حقوقی دولت در جلسه حضور 
یافتیم و حرف هایمان را مطــرح کردیم و دالیل و 
ضرورت های تصویب این کنوانســیون را عنوان 
کردیم. به نظر من تصویب این لوایح به نفع کشور 
است؛ مجمع تشخیص باید تصمیم بگیرد منتظر 
تصمیم مجمع می مانیم. او ادامه داد: همه سواالت 
مجمع تشخیص را پاســخ دادیم، فضای مجمع را 
منفی ندیدم ان شااهلل پس از دیدگاه هایی که ارائه و 
استدالل هایی که مطرح شد مجمع تصمیم خوبی 
بگیرد. این موضوع جزو ضرورت های بانکی بوده و 

تصمیم گیری برای آن خیلی هم دیر شده است.  
    

تخم مرغ گران نمی شود

ایســنا- معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری تهران با تاکید بر اینکــه قیمت مرغ 
افزایشی نخواهد داشت گفت: باید تولید استانهای 
شمالی با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی به سمت 
بازار تهران هدایت شود تا شاهد رسیدن مرغ به قیمت 
مصوب در تهران و کشور باشیم. حشمت اله عسگری 
در گفت وگو با ایسنا، در تشــریح مقابله با افزایش 
قیمت مرغ و تخم مرغ به ویژه در ایام پایانی سال با 
تاکید بر بازگشت قیمت تخم مرغ و عدم افزایش نرخ 
آن گفت: به دالیل مختلفی از جمله عرضه گسترده، 
قیمت گذاری درب مرغداری، و چسبیدن لیبل به 
هر تخم مرغ، افزایش دمای هوا و شــرایط مناسب 
تر نگهداری می توان این اطمینان را به شهروندان 
داد که قیمت تخم مرغ به شرایط سابق برمی گردد 
و افزایشی هم نخواهیم داشت. وی افزود: اما درباره 
مرغ مسئله داریم؛ باید به این نکته توجه کنیم که 
تولید مرغ در استانهای دیگر اســت و توزیع آن در 
تهران به شکلی که ۸ درصد مرغ مصرفی در تهران 
تولید و حدود ۹۲ درصد در سایر استانها تولید می 

شود لذا در اینجا نقش فرا استانی نیاز است.
    

اعالم جزئیات آزادسازی 
دارایی های ایران در کره جنوبی

ایلنا- رییس اتاق بازرگانــی ایران و کره جنوبی 
اعالم کرد: قرار بر این اســت که تا یک میلیارد دالر از 
این دارایی ها به کانال مالی ایران و سوییس واریز شود 
تا صرف خرید دارو و غذا شــود. در مورد اقالم دارویی 
نیز وزارت بهداشــت با بانک مرکزی هماهنگ شده 
است. حسین تنهایی در مورد جزییات توافق ایران و 
کره جنوبی برای آزادسازی دارایی های ایران در کره 
جنوبی اظهار داشت: قرار بر این است که تا یک میلیارد 
دالر از این دارایی ها به کانال مالی ایران و سوییس واریز 
شود تا صرف خرید دارو و غذا شود. در مورد اقالم دارویی 
نیز وزارت بهداشت با بانک مرکزی هماهنگ شده است. 
وی ادامه داد: البته باید منتظر عمل از سوی کره ای ها 
باشیم چون تا امروز بیشتر تا مرحله حرف و صحبت 
پیش می رفتیم. تنهایی تصریح کرد: موضوع مهم در 
این مورد، این است که ما یا پول دریافت کنیم و یا اقالمی 
مانند ماشین آالت که تولید داخلی را عمق ببخشد. از 

همین روی از اقالم دارو و غذا شروع خواهیم کرد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 نمایندگان مجلــس دوباره به یک 
طرح فسادآور رای مثبت دادند و توزیع 
چهار میلیون تن قیر رایگان را در صحن 
علنی مجلس تصویب کردند. این اتفاق 
در حالی رخ داد کــه اواخر تیر مجلس 
کلیات طرح را به تصویب رساند و البته با 
انتقادهای متعددی از سوی کارشناسان 
و رسانه ها مواجه شد؛ اما نمایندگان بدون 
توجه به نقدهای کارشناسی به این طرح 
در صحن علنی هــم رای مثبت دادند. 
دولت اما در مواجهه با الزام مجلس برای 
توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان اعالم 
کرد که پولی برای این کار ندارد و فشار 
نمایندگان موجب می شود که از یارانه 
مردم و یا یارانه خرید گندم و یارانه افراد 
نیازمند زیر پوشش نهادهای حمایتی 
برداشــته و آن را در قالب قیر رایگان به 
پیمانکاران طرح هــای عمرانی بدهد. 

رانتی که ارزش آن در حال حاضر معادل 
حدود 37 هزار میلیارد تومان است و با 

یارانه نقدی ایرانی ها برابری می کند. 
 دولت اگر پولش را داشت 

با قیر جاده می ساخت!
مصوبه های اخیر مجلس انتقادهای 
زیادی به دنبال داشته است. در این میان 
رای مثبت اهالی بهارستان به توزیع قیر 
رایگان تنها یکی از مواردی اســت که 

فساد سنگینی به دنبال دارد.  
نمایندگان در نشست علنی روز سه 
شنبه مجلس توزیع چهار میلیون تن 
قیر را تصویب کردند. این طرح در حالی 
تصویب شد که دولت پیش تر اعالم کرده 
بود حتی برای توزیع دو میلیون تن قیر 
منابع ندارد و اگر مجبور به این کار شود 

باید از اعتبار یارانه ها و خرید گندم بزند.
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
هم در واکنش به این موضوع گفته بود 
مشکل قیر حل نشده است و متاسفانه از 

وقتی که در مورد آن بحث شد قیمت آن 
۴۰ درصد باال رفته است و همین مساله 
بار مالی بیشــتری را به دولت تحمیل 

می کند. 
او گفته بود: مجموعــه وزارت راه و 
شهرسازی با توزیع قیر رایگان مخالف 
اســت، چون اجازه نمی دهد کارها را با 
برنامه و سرعت مناسب انجام دهیم در 
حالی که قیر هم مثل سایر مصالح است و 
دلیلی ندارد در مورد آن، این همه ماجرا 
وجود داشته باشد. قطعا اگر ما قیر داشته 
باشــیم حداقل ۱۵۰۰ کیلومتر راه را 
می توانیم آسفالت کنیم، چون پروژه ها 
معطل بوده و ما بودجه الزم برای خرید 

آن را نداریم.
علی ربیعی، ســخنگوی دولت هم 
هشدار داده بود تجربه های قبلی نشان 
داده که توزیع قیر مجانی باعث فساد و 
عدم شفافیت شده و نتیجه چندانی عاید 

توسعه کشور نکرده است.

تجربــه ای که ربیعی به آن اشــاره 
می کند تجربه توزیع قیــر رایگان در 
سال های ۹7 و ۹۸ بود که طرح توزیع ۴ 
میلیون تن قیر رایگان اجرا شد و قیرها به 
جای استفاده در پروژه های عمرانی، سر 

از بازار آزاد درآورد.
مرداد ماه و زمان طرح این مســاله 
گفته  شد فساد ناشی از این کار، حدود 
۱۲هزار میلیارد تومان اســت. چراکه 
قیمت هر تن قیر به صورت میانگین 3۰۰ 
دالر بود و توزیع ۲ میلیون تن قیر رایگان 
به معنای توزیع ۶۰۰ میلیون دالر رانت 

بین پیمانکاران خاص است.
در حال حاضر قیمت هر تن قیر به 
صورت میانگین 3۴7 دالر است و توزیع 
چهار میلیون تن قیر رایگان به معنای 
توزیع یک میلیارد و 3۸۸ میلیون دالر 
رانت بین پیمانکاران خاص است. رانتی 
که اکنون با دالر ۲۵ هزار تومانی 3۴.7 

هزار میلیارد تومان می شود.  

 از فساد کم اظهاری 
تا پروژه تراشی برای قیر

بر اســاس این طرح فســادآور که 
سال هاست محل مناقشه شده است، 
شرکت ملی نفت ایران موظف شده است 
که مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و 
وکیوم باتوم را از پاالیشگاه ها خریداری 
کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر 
تحویل بگیرد و سپس این قیر تولیدی را 
براساس اولویت های مشخص شده در 
قالب حواله هایی به طرح های موجود 

پرداخت کند. 
این در حالی اســت که سال هاست 
گفته می شــود در فرآیند اعطای قیر 
رایگان به پیمانکاران ناظری برای ارزیابی 
مصرف قیر و پیشرفت پروژه وجود ندارد 
و نبود نظارت باعث می شود که »پروژه 
تراشی« یا »بیش اظهاری قیر« و قاچاق 

قیر رخ دهد. 
در مواردی امــکان دارد که برخی 
مدیران دولتی با پیمانکاران تبانی کرده 
و با سندسازی برای دریافت قیر رایگان 
بیشــتر از مقدار موردنیاز اقدام کنند یا 
حتی این امکان وجــود دارد که برای 
دریافت قیر رایگان، پروژه هایی بدون 
توجیه اقتصادی تعریف شــده و بعد از 
دریافت ســهمیه قیر، این طرح ها به 

صورت نیمه کاره رها شوند.
بجز این تجربیاتی وجــود دارد که 
تعداد کارگزاران دســتگاه های دولتی 
برای دریافت قیر رایگان افزایش داشته 
و از طرفی صالحیــت تصمیم گیری 
برای انتخاب شــرکت قیرساز، قیمت 
قیر، میزان سهمیه و انتخاب پیمانکاران 
به آنها واگذار شده است. این موضوع در 
کنار نبود نظارت کافی بر فرآیند اجرای 
پروژه، احتمال بروز فساد در سازوکار قیر 
تهاتری را به شدت افزایش داده و باعث 
تحمیل هزینه های گزاف به دولت و در 
نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی 
کشور شده است. غیر از این مواردی از 

فساد در کارخانه های قیرسازی گزارش 
شده است. رضا محتشمی پور، معاون 
بورس کاال توضیح می دهد: »فساد در 
کارخانه قیرسازی بدین صورت است 
که اگر کارخانه قیرسازی در ازای تولید 
هر ۱۰۰ تن قیر بــه ۱۰3 تن مواد اولیه 
نیاز داشت، این رقم را به دولت ۱37 تن 
اعالم میکرد. یعنــی در مرحله تحویل 
خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی 
37 درصد اضافه مواد اولیه داده می شد 
و این هم فسادآور بود. طرح قیر رایگان 
در واقع یک شبکه فساد ایجاد می کرد که 
از کارخانه مواد اولیه تا کارخانه قیرسازی 
تا شهرداری ها و دهیاری ها و پیمانکاران 
راهسازی فساد را گسترش می داد؛ یعنی 
یک شبکه هزینه تراشــی برای دولت 

ایجاد می شد«
با تمام این اوصــاف و تذکر متعدد 
کارشناسان و حتی مدیران و متولیان 
مجلس دوباره طــرح توزیع قیررایگان 
برای سال ۱۴۰۰ را تصویب کرد و حاال 
معلوم نیست که در سال سخت اقتصاد 
که کشور همزمان درگیر شیوع کرونا و 
تحریم است، دولت باید به چه قیمتی 

منابع این رانت را تامین کند؟

اهالی بهارستان دوباره  به یک طرح فسادآور رأی مثبت دادند

تصویب رانت 37 هزار میلیارد تومانی قیر در مجلس
در مواردی امکان دارد که 

برخی مدیران دولتی با 
پیمانکاران تبانی کرده و با 
سندسازی برای دریافت 

قیر رایگان بیشتر از مقدار 
موردنیاز اقدام کنند یا حتی 

این امکان وجود دارد که 
برای دریافت قیر رایگان، 
پروژه هایی بدون توجیه 

اقتصادی تعریف شده و بعد 
از دریافت سهمیه قیر، این 
طرح ها به صورت نیمه کاره 

رها شوند

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در مقطع کنونی 
کاهش معامالت داریم اما رکــود نداریم گفت: رکود را باید در 
یک شاخص بلندمدت بررسی کرد، در حالی که همواره طی 
۵۰ سال گذشته تقاضای مسکن بیش از تولید بوده و در سال 
۱۴۰۰ نیز این روند ادامه می یابد؛ معتقدم سال آینده در هر چهار 
شاخص معامالت، قیمت، تولید و ســرمایه گذاری در بخش 

مسکن با رشد مواجه می شویم.
بیت اهلل ستاریان در گفت و گو با ایسنا افزود: کاهش مقطعی 
معامالت در بازار مسکن را اصال نمی توان به عنوان رکود تلقی 
کرد. بازار مسکن در خواب کوتاه مدت قرار دارد و با وجود آنکه 

در تهران حدود ۲۰۰۰ معامله مسکن در بهمن ماه منعقد شده 
صحبت از رکود تحلیل عجوالنه ای است. ما دیدیم که طی یک 
ســال با وجود بیماری کرونا و رکود اقتصادی در ایران و تمام 
جهان، مســکن در تهران با حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت 
مواجه شد. معامالت نیز با وجود آنکه از آبان ماه به علت انتخابات 
آمریکا به یکباره افت کرد، در ۱۰ ماهه امسال نسبت به سال قبل 
۲3 درصد افزایش یافت. این یعنی ورود سرمایه به بازار مسکن.

وی افزود: حاال بــه دلیل بحث برجام و نزدیک شــدن به 
انتخابات ریاســت جمهوری، مقداری خرید و فروش مسکن 
کاهش یافته و ممکن است تا اردیبهشت و خرداد این روند حاکم 

باشد اما پایدار نیست. معتقدم در سال آینده در هر چهار شاخص 
معامالت، قیمت، ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بخش مسکن 
با افزایش مواجه می شــویم. برنامه های ما برای حوزه مسکن 
اشتباه بوده و هنوز هم مشکل را رفع نکرده ایم.۵۰ سال مساله 

مسکن را کوچک شمرده ایم و با تحلیلهای کوتاه مدت خواستیم 
آن را حل کنیم. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه آثاری 
از رکود بازار یا افت قیمت خانه برای سال آینده نمی بینم گفت: 
علت اینکه فعال بخش مسکن وارد رکود شده کامال مشخص 
است. مسکن در حال حاضر سعی می کند در یک فضای باثبات 
حرکت کند؛ زیرا معموال تاثیرات روانی خیلی در این حوزه تاثیر 
می گذارد و هم اکنون تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار دارد. از 
طرف دیگر غالب تولیدکنندگان مسکن، خرد هستند و تحلیل 
بلندمدت ندارند؛ چرا که بخش مسکن در ایران یک ساختار 
متشکل نیست و هیچگاه دولت ها خرده سازندگان را در یک 
تشکیالت بزرگ قرار نداده اند. در واقع بسترهای ایجاد ساختار 
در بخش مسکن فراهم نیســت و به همین دلیل دائما شاهد 

مقاطع رونق و رکود در این حوزه هستیم.

بازار مسکن در خواب کوتاه به سر می برد

خبر

سخنان اخیر واعظی درباره نرخ ارز موجی از 
واکنش ها را در شبکه های مجازی در آخرین روز 
هفته برانگیخت به طوری که وی در صفحه شخص 
خود در اینســتاگرام توضیحاتــی در خضوض 

صبحت هایش درباره نرخ دالر ارائه کرد. 
به گزارش توسعه ایرانی ، رسانه های گروهی 
به نقل از واغظــی اخبار مهمــی را در خصوص 
قیمت دالر ارائــه کردند . وی گفته بــود: از نظر 
اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲7 هزار تومان نیست، 
ما ایــن کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشــور را 
اداره کنیم تا امروز دشــمنان بگویند که فشــار 
حداکثری شکســت خورده و آنها به دنبال حل 
مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است. 
رئیس دفتر رئیس جمهــور در ادامه در خصوص 
برخی بخشــنامه ها، مقررات و محدودیت ها که 
مورد گالیه صادرکنندگان است، گفت: در دولت 
اعتقاد داریم اگر امروز تصمیم گرفتیم، ابتدا نباید 
تصمیم متضادی در خصــوص آن دوباره اتخاذ 
کنیم و در صورت نیاز چند ســال بعد اصالحات 
درباره آن تصمیم داشته باشیم، همچنین دولت 
اعتقاد به سیاست گذاری دســتوری ندارد. وی 
ادامه داد:»متاسفانه با واقعیتی روبرو شدیم که نه 

می خواستیم، نه اشتباهی کردیم و نه به استقبال 
آن رفتیم که چهار سال پیش دیوانه ای در آمریکا 
رای آورد و آنچه با تحریک صهونیست ها علیه ایران 
انجام داد، با هیچ کشوری انجام نداد و با یک جنگ 
روانی و اقتصادی فشار حداکثری به کشور وارد کرد. 
واعظی با بیان اینکه طی سه سال گذشته کشور با 
یک جنگ تمام عیار اقتصادی روبرو بود، گفت: باید 
ارزی که صادرکنندگان کاال با آن صادر می کردند 
را به بانک مرکزی باز می گرداندیم تا کاالی اساسی 

برای سفره های مردم می خریدیم.
وی بــا بیان اینکــه زمانی که ایــن جنگ به 
کشور تحمیل شد، روزانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
بشکه نفت می فروختیم، گفت: اما در این دوران، 
روزهایی را پشت سر گذاشتیم که زیر ۱۰۰ هزار 
بشکه فروش نفت داشتیم و نمی توانستیم حتی 
پول آن را جابه جا کنیم، با این وجود ناچار بودیم 
فضایی را در کشور ایجاد کنیم که کمبود کاالیی 
نداشته باشیم تا دشمن از این فضا سوء استفاده 
نکند. رئیس دفتر رئیس جمهور افــزود: در این 
شرایط ناچار شدیم طی سه ســال گذشته از ارز 
صادرکنندگان استفاده کنیم که به گفته دشمنان، 
فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است و 

ما توانستیم با ارز صادراتی صادرکنندگان بخشی 
از مشکالت سفره و معیشــت مردم را حل کنیم. 
واعظی با بیان اینکه خرابی، خونریزی و ... جنگ 
نظامی مشخص و انتظارات مردم از حکومت کم 
است، گفت: اما در جنگ اقتصادی اینگونه نیست 

و انتظارات همچنان زیاد است.
توضیح واعظی درباره سخنانش

پس از باال گرفتن واگنش ها به ســخنان وی، 
رییس دفتر رییس جمهور در صفحه شــخصی 
خود در اینستاگرام تاکید کرد: دولت هیچ گاه به 
دنبال گران کردن ارز نبــوده و قیمت باالی ارز و 
نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور 
و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مســؤولیتش 
می داند و همواره در پی کنترل آن و کاســتن از 
فشار برشهروندان بوده اســت. محمود واعظی 
در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با انتشار 
عکسی نوشت: در گفت وگوی صمیمانه  دیشب 
با فعاالن بخش خصوصی استان اصفهان بخشی 
از عرایضم به دلیل برداشــت یا انعکاس ناقص، 
متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه ای 
شده است. آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار 
جنگ اقتصادی در سه سال گذشته در این جلسه 

بیان شد، ناظر به شدت تحریم ها، فشار حداکثری 
و کم وکیف محدودیت هایی بــود که به اقتصاد 
کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون 
افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت. او در ادامه نوشت: 
بی تردید گرانی ارز در آن مقطع، نتیجه فشارهای 
تاریخی و کم سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود 
بنده نیز این بود که دولت علی رغم اینکه معتقد 
بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲7 هزار 
تومان نیســت، اما با مقاومــت و تحمل تبعات 
تحمیلی و ظالمانه  تحریم ها، کشور را اداره کرده 
و در برابر اراده  دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد 
ایران، ایستاده است.بنده مجددا به صراحت تاکید 
می کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز 
نبوده و قیمت باالی ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی 

از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در 
دوران مسؤولیتش می داند و همواره در پی کنترل 
آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده است؛ آن 
چنانکه در آینده  نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای 
کنترل نرخ ارز از دســت نخواهد داد.  وی اعالم 
کرد: تمام سیاست گذاری های اقتصادی دولت و 
بانک مرکزی در این سه سال، با هدف کاهش اثر 
تحریم ها بر اقتصاد کشور و خصوصا جلوگیری از 
افزایش نرخ ارز و کنترل تورم بوده است. لذا هر گونه 
تلقی که انتفاع دولت از گرانی نرخ ارز را مفروض 
بگیرد،   قطعا غلــط و نامنطبق بــا واقعیت های 
اقتصادی کشور است. چنین فرضیه ای البته جفا 
به همه عزیزان و دست اندرکارانی که برای مقابله 

جهش نرخ ارز کوشیدند نیز هست.

واعظی در توضیح اظهارات حاشیه سازش: 

نگفتم دالر را گران کردیم تا کشور را اداره کنیم!


