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نرخ اسکناس آمریکایی به 5هزار تومان نزدیک شد
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وزیر راهوشهرسازی انتقاد کرد

فساد در خصوصیسازی

نوبخت ،سخنگوی دولت :مردم برای خرید ارز هول نزنند قیمت را به جایگاه واقعی برمیگردانیم
محمد نهاوندیان ،معاون اقتصادی رئیسجمهوری :دولت با گرانکردن دالر دستاورد کاهش تورم را زیر سوال نمیبرد
کارشناسان :بانک مرکزی در بازار ارز ضعیف عمل کرده است راه ورود دالر به کشور دشوار است و پول نفت به سختی تسویه میشود

ویترینایران
سازمان نظام مهندسی با پول
مهندسان ملک خرید
تســنیم| حامد مظاهریان ،معاون وزی ر
را هوشهرســازی با اعالم اینکه سازمانهای
نظام مهندســی ســاختمان بــا حقالزحمه
مهندســان امالک خریداری کردهاند ،گفت:
لغو کســر ۵درصد از حقالزحمه مهندســان
ناظر توســط ســازمانهای نظام مهندســی
ساختمان،درخواست  ۵ساله مهندسان بود .او
تصریح کرد :سابقه این کسر 5درصد به ابالغیه
معاون وزیر د ر سال  1383برمیگردد ،زمانی
که ســازمانها بهعنوان نهادهای غیر دولتی
متکی به بخش خصوصی بودند و شاید از توان
مالی الزم برخوردار نبودند.
وی ادامه داد :در طول بیست و چندسال اخیر
فرآیند ســاختار مالی و بنیه سازمانهای نظام
مهندسی ســاختمان دگرگون شــده و برآورد
میشود این سازمانها در کشور 1500میلیارد
تومانگردشمالیدارند.

صبح تا ظهر بین  4915تا  4930تومان در نوسان
بود ،باز هم مردم مقابل صرافیهــا برای خرید ارز
با نرخ دولتی تا آخرین ســاعات فعالیــت بازار در
صفها ماندند .این در حالی اســت که محمدباقر
نوبخت ،ســخنگوی دولت درباره آشــفتگی بازار
ارز و افزایش قیمت دالر گفته اســت :بازار پول در
اختیار بانکهاست و سپردهها تقلیل نکرده است؛
کار بانک مرکزی نظارت اســت و اعطای ســپرده
آن قانونی است .این تالطم برای دولت قابل قبول
نیست .بانک مرکزی برنامههایی دارد که بهزودی
اجرا خواهد شــد .از ملت میخواهیم به کشورمان
کمک کنند و برای واردشدن به بازار ارز هول نزنند،
خبر دارم که قیمت ارز حتما به جایگاه حقیقی خود
بازخواهد گشت .ســخنگوی دولت با بیان اینکه
«با محاســبات ما قیمت دالر زیر 4هزار تومان و در
حال حاضر قیمت دالر حباب است و باید بترکد»
گفت :باید مدیریت قویتری از بانک مرکزی داشته
باشــیم و جایی که ثبات اقتصاد ملی مطرح است
بانک مرکزی ورود کند .فعاالن بازار ارز اما ب ه خالف
نوبخت معتقدند بازار دیگر با خبر درست نمیشود
و باید اقدام جدی از ســوی بانک مرکزی در توزیع

ارز صورت بگیرد .یکــی از فعاالن این بخش ،بانک
مرکزی را مقصر اصلی گرانی قیمت دالر در روزهای
اخیر میداند و میگوید بانــک مرکزی با افزایش
قیمت دالر تزریقی در صرافیها ســیگنال افزایش
قیمت را به بازار میدهد.
گرانشدن دالر عامل غیراقتصادی دارد
ایــن موضوع درحالــی رخ میدهد کــه دیروز
سخنگوی دولت و معاون اقتصادی رئیسجمهوری
و تنی چند از نمایندگان به موضوع افزایش قیمت
دالر واکنش نشان دادند .محمد نهاوندیان ،معاون
اقتصــادی رئیسجمهــوری در نشســت هیأت
نمایندگانی اتاق بازرگانی تهران بــه موضوع ارز و
التهابات ایجادشــده در این بازار اشاره کرد و گفت:
اینکه گفتهمیشــود دولت به دنبال افزایش نرخ
ارز اســت ،حرف تعجــبآوری اســت که منطق
اقتصادی ندارد .اینکــه برخی میگویند دولت به
دنبال افزایش قیمت ارز است ،به این معناست که
دولت در برابر بزرگترین و مهمترین دستاور خودش
یعنی کنترل و کاهش تورم ایستاده است .هنگامی
که سطح عمومی قیمتها ،نه قیمت یک کاال ،باال
میرود ،در واقع ارزش پول کاهش یافته اســت که
این کاهش در قدرت پول ،اثــر خود را روی نرخ ارز
نیز خواهد گذاشت.
او افزود :برای مقابله با التهاب و تنش در بازار ارز،
باید ریشه این التهابات یعنی تورم را مورد هدف قرار
داد که دولت نیز این هدف را دنبال کرده اســت .از
طرف دیگر ،مهم اســت که بدانیم عامل نوسانات
اخیر در بازار ارز اقتصادی است یا روانی و سیاسی.

خبر

ایرنا| علی ربیعــی ،وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفــت :در دولت قبل بنگاهــی را به
یکــی از صندوقهای بازنشســتگی بــه 2هزار
و 800میلیــارد تومــان فروختنــد کــه امروز
٥٠٠میلیارد تومــان هــم آن را نمیخرند .او با
تأکید بر لزوم گفتوگوهای اجتماعی ،بر ضرورت
نهادســازی برای این گفتوگوهــا تأکید کرد و
افزود :باید در دل تشکلها و اتحادیهها مذاکرات
افقی و عمودی شکل بگیرد و نتیجه این مذاکرات
راهکارهایــی برای خروج از مشــکالت باشــد.
او با بیــان اینکه در جامعه باید بیشــتر از تعداد
خروجیها از محیط کار ،ورودی به بازار کار داشته
باشیم ،تصریح کرد :اتحادیهها ،صنوف و تشکلها
بایدشرایطجذبنیرویکاررابیشترفراهمکنند.

شهروند| دالر بــاز هم گران شــد و تا مرزهای
5هزار تومان رفت .این موضوع در حالی رخ میدهد
که افزایش افسارگسیخته قیمت ارز و بیثباتی در
بازار انتقاد بســیاری از فعاالن اقتصادی را به دنبال
داشته است .حاال در شرایطی که برخی از بازاریان
معتقدند قیمــت دالر وارد کانال 5هــزار تومانی
شده و در این کانال تثبیت میشــود دولت وعده
میدهد که نــرخ ارز را بــهزودی کنترل میکند.
گرانی دالر که پیش از این واکنش ولیاله ســیف،
رئیس بانک مرکزی را به دنبال داشــت ،دیروز هم
و اکنــش محمدباقر نوبخت ،ســخنگوی دولت و
محمد نهاوندیان ،معاون اقتصادی رئیسجمهوری
را برانگیخت .نوبخت به مردم هشــدار داد که برای
خرید ارز هــول نزنند؛ زیرا قیمــت دالر به جایگاه
واقعیاش برمیگردد و محمــد نهاوندیان ،معاون
اقتصادی رئیسجمهوری هم در جمع نمایندگان
اتاق تهران اعالم کرد که دولت قصد ندارد با افزایش
نرخ ارز دستاورد کنترل تورم خود را زیر سوال ببرد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصاد معتقدند
كه بانک مرکزی در بــازار دالر ضعیف عمل کرده
است.
دالر به  ۵۰۰۰تومان نزدیک شد
دالر و سکه در ادامه مسیر صعودیشان همچنان
تخــت گاز میروند؛ به گونهای کــه دالر به ۵۰۰۰
تومان نزدیک شــده و ســکه هم ۴۰هــزار تومان
افزایش قیمت را تجربه کرده است .دالر آمریکا که
در هفته قبل تا حــدودی افزایش قیمتش متوقف
شده بود ،مجددا در دو سه روز اخیر صعودی شده و
امروز با افزایش  ۱۰۰تومانی به  ۴۹۵۰تومان رسید.
بقیــه ارزها هــم دســت کمــی از دالر ندارند؛
بهگونهای که یورو در کنار دالر بیشــترین جهش
قیمتی را داشته و پس از آن پوند انگلستان و درهم
امارات قرار دارند.
نوبخت :مردم برای خرید ارز هول نزنند
در هیاهوی گرانیهای دالر و تشکیل صفهای
طوالنــی در خیابان فردوســی بــرای خرید دالر
ســخنگوی دولت به مردم توصیه کــرد که برای
واردشــدن به بازار ارز هول نزنند .در حالی که نرخ
دالر امروز از کانــال  4900تومان هم عبور کرد و از

افزایش اخیر قیمت ارز یک فرآیند اقتصادی است
اما ریشــههای غیراقتصادی دارد .معاون اقتصادی
رئیسجمهوری گفت :التهاب بــازار ارز ،از جنس
عوامل غیراقتصادی اســت و تابع عواملی است که
تقاضاهای غیرمبادالتی را وارد بازار کرده اســت.
معتقدیم که تقاضاهای سفتهبازی را باید مدیریت
کرد .بانک مرکزی در تالش است تا از طریق عرضه
اوراق ارزی ،بخشی از تقاضاهای کاذب در بازار ارز را
جذب کند .در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز ،نباید
جهتگیری کلی اقتصادی کشور را که رشد تولید
و افزایش صادرات غیرنفتی است ،فراموش کنیم.
ورود ارز به ایران دشوار است
دالر به 6هزار تومان هم میرسد .پرویز جاوید،
تحلیلگر اقتصاد به «شــهروند» میگوید :فنر ارز
رها و سیر صعودی دالر آغاز شــده است .مسأله
برخالف عقیــده برخی از مردم ،کســری بودجه
دولت و جبــران آن با گرانکردن دالر نیســت.
مسأله و مشکل ورود ارز به کشــور است .نفت را
میفروشــیم اما پول آن تمام و کمــال و به موقع
تسویه نمیشــود و به این سادگیها برنمیگردد.
از طرفی بانک مرکزی هــم تاکنون هیچ توضیح
واضحی نداده و نتوانسته که شرایط را به درستی
کنترل کند .دست بانک مرکزی فعال خالی است
و نمیتواند با تزریق بازار را مدیریت کند و واقعیت
این است که این نهاد بزرگ استراتژی دیگری هم
بلد نیست .جاوید ادامه میدهد :عدهای معتقدند
که نرخ دالر باید به نرخ واقعی خود نزدیک شــود
و دولت نبایــد در بازار مداخله کند .در پاســخ به
این عده باید بگویم که این دیــدگاه یک دیدگاه
لیبرالیستی است که در کشور ما کارکردی ندارد،
چراکه سایر ساختارها در کشــور ما لیبرالیستی
نیست .این تناقض باعث میشود که فشار افزایش
قیمت ارز فقط به دوش مردم بیفتد.
بانکمرکزیضعفعملکردیدارد
احمد حاتمییزد کارشناس بانکی ،سفتهبازی و
تقاضاهای کاذب را عامــل گرانی این روزهای دالر
دانســته و میگوید :نه فقط دالالن بلکه بسیاری
از مــردم با کوچکترین تنــش در بــازار ارز به آن
حمله کرده و تصمیم به ســرمایهگذاری روی دالر
میگیرند .تقاضاهای این عده نــه برای خریدکاال
و نه بــرای خروج از کشــور اســت و صرفا جنبه
سرمایهگذاری و سوددهی دارد که در بههمریختن
بازار موثر است .این کارشناس که معتقد است؛ دالر
گرانتر از این هم خواهد شد ،ادامه میدهد :بانک
مرکزی از خود ضعف عملکردی قابل توجهی نشان
داده است.

مجلس با صدور کارت اشتغال مخالفت کرد

نمایندگان مجلس بندی از الیحه بودجه را حذف کردند که در این بند صدور کارت اشتغال پیشبینی
شدهبود.دراینبندآمدهاست:اعتبارموردنیازبرایصدورکارتاشتغالتاسقفیکصدمیلیاردریالازمحل
درآمدهایشرکتهایوابستهبهوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیتأمینمیشود.همچنیننمایندگانجز
دوبندالفتبصره ۱۸رانیزبهتصویبرساندندکهبهموجبآنبهبانکمرکزیجمهوریاسالمیایراناجازه
دادهمیشودازطریقبانکهایعاملمعادلمنابعموضوعبندالفوجزیکاینبندرابرایطرحهایتوسعه
تولیدواشتغالاعطاکند.

مجوز ۱۵هزارمیلیارد تومانی

مجلسبرایبرداشت۱۵هزارمیلیاردتومانازصندوقتوسعهملیمجوزصادرکرد.درجلسهعلنیدیروز
مجلس شورای اســامی ،با تصویب مجلس ،صندوق توسعه ملی مجاز است با تصویب هیأت امنا معادل
۱۵۰هزارمیلیارد ریال از منابع ریالی خود را با نرخ صفردرصد نزد بانکهای عامل ســپردهگذاری کند تا با
تلفیقمنابعنظامبانکیصرفاعطایتسهیالتشود.علیالریجانیرئیسمجلسشورایاسالمینیزقبل
ازتصویباینمصوبهدرتوضیحاتی،گفت:عالوهبراینمبلغ،معادل۱۵۰هزارمیلیاردریالشامل۱۰درصد
ازمنابعصندوقصرفصنعتو۱۰درصدازاینمنابعصرفبخشکشاورزیمیشود.

درآمد 44هزارمیلیارد تومانی یارانهها

ایسنا| سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۹۷از مصوبه این کمیسیون در مورد تعیین درآمد
۴۴هزارمیلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانهها در سال آینده خبر داد .علیاصغر یوسفنژاد اظهار کرد:
کمیسیونتلفیقدرجلسهعصردیروزخودتبصره ۱۴الیحهبودج هسال ۹۷رابهتصویبرساندکهبراساس
آن به دولت اجازه داده میشود در سال ۹۷از محل منابع سازمان هدفمندی یارانهها تا مبلغ۴۴هزارمیلیارد
تومان وصول کند .همچنین افرادی که مایل به بررسی تراکنشهای مالی خود و آزمون وسع آنها توسط
دولت نیستند ،میتوانند از دریافت یارانه اعالم انصراف کنند .درصورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه
خود معترض باشــند،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر یکماه موضوع را بررسی و
درصورت استحقاق ،نســبت به برقراری یارانه آنها اقدام کند .به گفته او ،طبق مصوبه کمیسیون تلفیق،
جابهجاییهزینههاازسایرردیفهاممنوعاست.

شــهروند| خصوصیســازی بیحساب و
کتاب موضوعــی بود که عبــاس آخوندی ،وزیر
راهوشهرســازی نســبت به آن انتقادهای تند و
توپنجمین
تیزیمطرحکرد.آخوندیکهدربیس 
همایش دریایی حاضر شده بود ،با بیان اینکه به
این نتیجه رسیده اســت که باید حرفهایش را
بیپرده بزند ،سیاستهای واگذاریهای دولتی را
زیرتیغانتقادبرد.
وزیر راهوشهرسازی در اینباره گفت :آنچه در
ایران به اسم خصوصیسازی رخ داد ،پریشانی به
معنای مطلق بود و االن وقت آن است که بازنگری
شود.
او در بیســتوپنجمین همایــش ارگانهای
دریایی با بیان اینکه بخش خصوصی ترجیعبند
تمامسخنرانیهاشدهامابهیکموضوعبیمفهوم
تبدیل شده اســت ،گفت :خارجیها میگویند
كه ایرانیهــا هنر باالیی در قلــب معانی دارند و
بهگونهای معنا را تغییــر میدهند که هیچکس
متوجه نمیشود این داســتان چه بود و چه شد.
از دیگــر هنرمندیهای ایرانیها این اســت که
هیچکدام در جای خود نمیایســتند .آخوندی
افزود :آیا ما میتوانیم از معناپریشــی در اقتصاد
ایران فاصله بگیریم؟ اصال خصوصیسازی به چه
معناست؟ یک سوال ظاهرا آشکار و روشن است؛
اما بر این عقیده هستم که بسیار پیچیده و ابعاد آن
در ایران به خوبی توضیح داده نشده است و دچار
پریشــانی معنایی در خصوص خصوصیسازی
هستیم .وزیر راهوشهرسازی تأکید کرد :از ابتدا که
خصوصیسازی مطرح شد تا اواخرسال ۸۶حدود
یکمیلیارد دالر از اموال دولتی واگذار شده بود اما
تنهادردوسالدولتدهم۹۹،میلیارددالرانباشت
صنعتی ایران واگذار شــد .آیا آنچه انجام شــد،
خصوصیسازیبود؛مشخصاستکهواگذاریها
کامال غیررقابتی و تحتعنــوان پرداخت دیون
دولتانجامشد.در اینحالتبخش زیادیازاموال
دولت متعلق به دستگاههای پاسخگو به مجلس
خارج شده و به شبهدولتیهای غیرپاسخگو به هر
نهادی واگذار شد .آخوندی گفت :در این فرآیندها
نه قیمتگذاری در بازار صورت گرفت و نه فرآیند
رقابتیشکلگرفتونههیچیکازمفاهیمرقابتی
در ایران مستقر شد؛ دههامیلیارد دالر از انباشت
ت عنوان خصوصیســازی
صنعتی ایــران تح 
جابهجا شــد .او تصریح کرد :من یکی از مدافعان
سرسخت خصوصیسازی هستم اما آیا میشود
از این پریشانی معنا دفاع کرد؟ آنچه در ایران رخ
داد،پریشانیمعنایمطلقبودواالنوقتآناست
کهبازنگریشود.وزیرراهوشهرسازیادامهداد:این
اتفاق در بســتری رخ داد که آن بستر را مجموعه
عوامل تشکیل میدادند .آن زمان که ۹۹میلیارد
دالر واگذار شــد هیچکس مقاومت نکرد اما االن
همهمخالفتمیکنند.
پشتپردهواگذاریسهاممخابرات
آخوندی افزود :زمانی که مخابرات واگذار شد،
من عضو شــورای رقابت بودم؛ فکر میکنم این
از مواردی اســت که باید مورد بحث کلی و جدی
قرار گیرد .اگر شــما نحوه این واگذاری را بررسی
کنید ،میبینید چگونه در ایــن واگذاری ،برخی
افراد تحت عنوان عدم اهلیت در شــب آخر خط
خوردند و چگونه بعد از دریافت پیشنهادات جدید
که با پیشــنهادات اصلی مشترکالمنافع بود ،به
طرفهالعینییکدستگاهبرندهمزایدهشد.علیرغم
آنکه آن زمان مــن دهها بار به شــورای رقابت
شکایت کردم ولی حتی یک جلسه هم در شورای
رقابت تشکیل نشــد .به محض اینکه در یکی از
جلسات شــورای رقابت نتوانســتم حاضر شوم،
در همان جلسه رأیگیری شــد و اکثریت اعالم
کردند که واگذاری مخابرات صحیح بوده است و
همه میدانند آن واگذاری اشتباه بود .آیا واقعا این
واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفت؟ خیر؛
اینگونهنبود.
او یادآور شــد :قبــل از خصوصیســازی نیاز
داریم امور بر مبنای بازرگانی اداره شــود .بدون
بازرگانیکردن مطلب هیچ اتفاقی رخ نمیدهد.
اگر قرار باشــد من تحت عنوان خصوصیسازی
هزینهام را به عهده دولــت بیندازم ،دخل و خرج
خودمنباشمدیگرنامشخصوصیسازینیست.
آخونــدی تصریح کــرد :ما در کشــوری که
هنوز داغ و درفش بــرای قیمتگذاری داریم ،آیا
صحبت از خصوصیســازی جای تأمــل ندارد؟
مگر خصوصیســازی بدون رقابت ممکن است.
آیا وقتی خواستیم وارد بخش خصوصی شویم،
فرآیندهای خصوصیسازی را رعایت کردهایم؟
ایناتفاقاتیعنیتوضیحرانت.

