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برآورد افزایش ۲۱ درصدی تولید 
حبوبات در سال جاری

مدیــرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساســی وزارت جهاد کشــاورزی 
برآورد کرد: تولید حبوبات با برنامه ریزی های انجام شــده ۲۱ درصد در سال 
زراعی جاری افزایــش یابد.به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، فرامک عزیز 
کریمی اظهار داشــت: به رغم کاهش ۳ درصدی ســطح زیر کشت حبوبات 
نســبت به ســال زراعی گذشــته به علت افزایش عملکرد، تولید حبوبات در 
مجموع با ۲۱ درصد افزایش به ۸۴۹ هزار تن برســد.وی با اشــاره به ارتقای 
۴ درصدی عملکرد تولید حبوبات در ســال زراعــی جاری گفت: پیش بینی 
می کنیــم عملکرد حبوبات به ۲۳۸۱ کیلو گرم در هر هکتار افزایش یابد.عزیز 
کریمی، سطح زیر کشــت حبوبات را در سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ حدود ۸۱۸ 
هزار هکتار برآورد و خاطر نشــان کرد در ســال زراعی قبل سطح زیر کشت 
حبوبات در کشور ۸۴۱ هکتار بود.وی از برنامه ریزی برای تدارک بذر حبوبات 
خبر داد و اذعان داشت: امسال برای کل کشت حبوبات کشور ۱۲۰۰ تن بذر 

تدارک دیده شده است.

قیمت جدیدتخم مرغ اعالم می شود
ســخنگوی اتحادیه سراسری مرغداران میهن گفت: با توجه به اینکه ستاد 
تنظیم بازار دوشــنبه هر هفته تشکیل جلســه می دهد احتماالً درباره قیمت 
تخم مرغ تصمیم گیری و نرخ مصوب جدید آن مشــخص می شود.ناصر نبی 
پور در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به افزایش قیمت تخم مرغ در برخی 
از مناطق شــهر، گفت: روند توزیع نهاده ها طی روزهای گذشته بهبود یافته و 
بازار رو به تعادل اســت. مرغداران نیز هر کیلوگرم تخم مرغ را با نرخ مصوب 
۱۲ هزار تومان تحویل میادین میوه و تره بار می دهند و در میادین نیز قیمت 
برای مصرف کننده نهایی حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان اســت.وی اضافه کرد: 
شرکت پشــتیبانی امور دام نیز در ازای نهاده های تحویلی به مرغداران، تخم 
مــرغ دریافت می کند.این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشــاره به افزایش نرخ مصوب نهاده های دامی طی هفته های گذشته و 
نیز افزایش ســایر هزینه های تولید از جمله واکســن، کرایه حمل و نقل و… 
گفت: در همین راستا ما دیروز مدارک خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کردیم 
و با توجه به اینکه ســتاد تنظیم بازار دوشنبه هر هفته تشکیل جلسه می دهد 
احتمــاالً فردا درباره قیمت تخم مرغ تصمیــم گیری و نرخ مصوب جدید آن 
مشــخص می شــود.نبی پور اضافه کرد: هم اکنون قیمت تمام شده تولید هر 
کیلوگرم تخم مرغ برای تولیدکنندگان بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

رکوردشکنی جدید بیتکوین
برای نخســتین بار، ارزش بیتکوین از ۲۴ هــزار دالر عبور کرد.به گزارش 
ایســنا به نقل از سی ان بی سی، بیتکوین سرانجام نه تنها جایگاه خود را در 
کانال ۲۳ هزار دالری تثبیت کــرد بلکه به لطف ورود تقاضاهای جدید برای 
نخستین بار به کانال ۲۴ هزار دالر نیز وارد شد.بازدهی هفتگی محبوب ترین 
ارز دیجیتالی جهان به مثبت ۳۰.۴۶ درصد رســیده اســت. طی ۲۴ ساعت 
گذشــته بیت کوین با ثبت صعود ۶.۵۸ درصدی بــه ۲۴ هزار و ۷۳.۰۵ دالر 
رســید. باالترین رکورد ثبت شــده ارزش بیت کوین مربــوط به روز نوزدهم 
دســامبر ســال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمــت ۲۴ هزار و ۷۳ دالر 
رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز هجدهم دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده که 
در آن این ارز به قیمت ۲۳ هزار و ۴۰۰ دالر رســید.بیتکوین امسال را رویایی 
سپری کرده و ارزش آن نسبت به ابتدای سال حدود ۱.۷۴ برابر افزایش یافته 
است. معامله گران ارزهای دیجیتالی مدعی هستند که شرایط با سال ۲۰۱۷ 
متفاوت اســت و این ارز می تواند کانال شــکنی های جدیدی را تجربه کند. 

ارزش بازار بیتکوین در حال حاضر بیش از حدود ۴۰۰ میلیارد دالر است.

نوسان نرخ سکه در کانال ۱۱ میلیونی
قیمت ســکه تمام بهار در کانال ۱۱ میلیون تومان در نوسان است.هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز یکشنبه با ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت 
نســبت به روز قبل به بهای ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان معامله شد.همچنین 
در بازار دیروز ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در برابر ۱۱ میلیون و ۴۰۰ 
هزارتومان معامله شد.همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان، ربع سکه به بهای چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 
به قیمت دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان مبادله شد.عالوه بر این، در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و هر مثقال طال به 
بهای چهار میلیون و ۸۹۹ هزار تومان رسید.انس جهانی طال نیز دیروز با ثبات 
نسبت به آخرین ساعات کاری روز گذشته به قیمت یک هزار و ۸۸۲دالر فروخته 
شد.به گزارش ایرنا، بررسی ها نشان می دهد در هفته های گذشته قیمت سکه و 
طال متأثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و سیر نزولی قیمت ارز 
روی بازار طال موثــر بود.همچنین کاهش نرخ اونس جهانی طال نیز باعث افت 
قیمت طال و سکه شده و کارشناسان افت بیشتر اونس جهانی طال در هفته های 
آینده را پیش بینی کرده اند.آغاز توزیع واکســن کرونا و بهبود شرایط اقتصادی 
در ماه های آینده، میزان استقبال از طال به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری را 
کاهش خواهد داد.همچنین در بازار ارز هر دالر در صرافی های بانکی ۲۵ هزار و 
۴۰۰ تومان معامله شــد که این رقم نسبت به روز شنبه کاهش ۱۷۰ تومانی را 
نشان می دهد.به گزارش ایرنا، روز یکشنبه نرخ فروش دالر در صرافی های بانکی 
۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان اعالم شــد. قیمت فروش یورو نیز با کاهش ۲۷۰ تومانی 
نســبت به قیمت های پایانی روز کاری گذشته به ۳۱ هزار و۱۵۰ تومان رسید.

دیروزقیمــت خرید هر دالر ۲۴ هــزار و ۴۰۰ تومان و قیمت خرید هر یورو نیز 
۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان اعالم شــد.قیمت خرید هر دالر در بازار متشــکل ارزی 
برای امروز ۲۴ هزار و ۹۹۳ تومان و قیمت فروش آن نیز ۲۵ هزار و ۲۴۳ تومان 
بود.همچنین قیمت خرید هر یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان و قیمت 

فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۴۵۱ تومان اعالم شد.

اخبار کوتاه

بازار

ســهم بخش مســکن در هزینه خانوار در کل کشــور 
۳۶ درصد و در شــهر تهران ۴۹ درصد اســت.وزارت راه و 
شهرســازی که به تازگی روند ارایه آمار کشوری مسکن را 
آغاز کرده در گزارشــی تازه روند تحوالت مســکن با تکیه 
بر اقتصاد کالن را ارایه و به شــاخصهایی همچون نوسانات 
قیمت مسکن و ارز، سهم ارزش افزوده بخش مسکن و سهم 
بخش مســکن در هزینه خانوار پرداخته است.این گزارش 
نشان می دهد در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال های ۱۳۸۸ 
تا ۱۳۹۸ سهم بخش مســکن در هزینه خانوار به باالترین 
میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۸ 
به میزان ۳.۴ درصد افزایش یافته اســت. این شاخص برای 
شــهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است. با 
توجه به این آمار و لحاظ این موضوع که قیمت مســکن از 
ســال ۱۳۹۶ به بعد دچار جهش شده احتماال مسکن بیش 
از ۴۹ درصد هزینه های خانوارها را در بر می گیرد.چند روز 
قبل محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در یک نشست 
خبری اعالم کرد که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در 
کشــور ۱۵.۲ میلیون تومان است که در این بین شهرهای 
تهران با میانگین متری ۲۷.۸ میلیون تومان، اهواز با متوسط 
۲۳.۵ میلیون تومان، شــیراز ۱۱.۴ میلیون، اصفهان، ۱۱.۴ 
میلیــون و زنجان ۱۰.۹ میلیون تومــان در هر متر مربع به 
ترتیب پنج شــهر گران قیمت کشور هســتند. شهرستان 
یاسوج در اســتان کهگیلویه و بویراحمد با متوسط قیمت 
۳.۲ میلیون تومان در هر متر مربع کمترین قیمت را در بین 
شهرهای مرکز استانها به خود اختصاص داده است.اخیرا نیز 
دفتر اقتصاد مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی گزارشی 
از تحوالت بازار مسکن با تکیه بر اقتصاد کالن ارایه کرده که 
حاکی از آن اســت سهم ارزش افزوده بخش مسکن از سال 
۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، به ۴.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین، 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر تهران و در تمامی 
مناطق شهری کشور از ســال ۹۲ تا ۹۵ روند نزولی داشت 
و از سال ۹۵ تاکنون اندکی روند صعودی شده است.آمارها 
در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های 
مســکونی، نشان  می دهد که در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ سود 
تولید مسکن از ۷۰ به ۱۲۰ رسید و در سال ۹۷ و ۹۸ سود 
تولید مســکن به ترتیب در دو سال متوالی به ۶۴ و سپس 
۶۰ درصد کاهش یافت.آمار سهم بخش مسکن و ساختمان 
در ایجاد اشــتغال در کشور سهم پایینی است و روند نزولی 
را طی کرده است. گزارش ها حاکی است که سهم مسکن و 
ساختمان در اشتغال در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال های 
۱۳۸۸تا ۱۳۹۸ از ۱۳.۱ درصد به ۱۲.۶ درصد کاهش یافته 
است.تحوالت قیمت مسکن در شهر تهران نیز صعودی است. 
بررسی ها حاکی است که میانگین قیمت معامالت مسکن در 
شهر تهران، روند صعودی دارد. به طوری که میانگین قیمت 
معامالت مســکن در شهر تهران در ۸ ماه نخست سال ۹۸ 

معادل ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان بوده و در ۸ ماه نخست 
امســال این رقم به ۲۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان رســیده 
اســت.تحوالت قیمت مسکن در شــهر تهران نیز اختالف 
فاحشــی را نشان می دهد. بر اساس بررسی های انجام شده 
معامالت آبان ماه امسال حاکی از میانگین متوسط خرید و 
فروش یک متر مربع واحد مســکونی معادل ۵۹ میلیون و 
۳۹۸ هزار تومان در منطقه یک دارد و این رقم برای منطقه 
۱۸شهر تهران معادل ۱۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان است. 
بررسی شاخص حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران نیز 
حاکی از افزایش قابل مالحظــه اجاره بها دارد. بنا بر اعالم 
کارشناسان، یکی از شاخص های نشان دهنده وجود حباب 
قیمتی در بازار مســکن، نسبت میانگین قیمت به میانگین 
اجاره بها هر مترمربع مسکن است. بر اساس مطالعات انجام 
شده از سال ۱۳۹۸، این شــاخص افزایش قابل مالحظه ای 
داشــته و به عدد ۲۳ رسیده اســت. در ۸ ماه نخست سال 
جاری نیز معادل ۳۷ درصد بوده اســت که بیش از دو برابر 
میانگین بلندمدت است. بر اساس آمارها میانگین بلندمدت 

این شاخص برای شهر تهران ۱۸ است.
از افت ۱۵ درصدی قیمت ها تا رکود در معامالت

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با بیــان اینکه قیمت 
مسکن ۱۵ درصد کاهش یافته است، گفت: شمار معامالت 
مســکن در آذرماه در تهران ۷۵ درصد و در کل کشور ۳۳ 
درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایرنا درباره وضعیت 

معامالت مسکن پایتخت در آذرماه، اظهار کرد: طی حدود 
یک ماه و نیم اخیر بازار مسکن در وضعیت انتظار قرار گرفته 
و قیمت ها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک ادامه داد:در ۲۲ روز ابتدای آذر۹۹ تعداد 
۲۰۹۵ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده 
که کاهش ۵۸ درصدی نسبت به ماه قبل و افت ۷۵ درصدی 
نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد.وی افزود: در 
کل کشور نیز در ۲۲ روز ابتدای آذرماه  ۹۹تعداد ۲۳ هزار و 
۴۷۴ مبایعه نامه )قرارداد خرید و فروش ملک( منعقد شده 
که به ترتیب از کاهش ۴۷ درصدی و ۳۳ درصدی نسبت به 
ماه قبل و ماه مشــابه سال قبل حکایت دارد.رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک با اشاره به صحبت محمود محمودزاده معاون 
وزیر راه و شهرســازی که اعالم کــرد در صورت حذف آمار 
مناطق ۱ و ۳ متوســط قیمت مسکن به حدود ۲۰ میلیون 
تومان می رسد، گفت: این صحبت درستی است. ملک های 
الکچــری و بزرگ در منطقه یک )شــمیران( وجود دارد و 
قیمت ها باالست. منطقه ۳ که محدوده پاسداران محسوب 
می شود هم از گذشــته تا امروز محدوده گران قیمتی بوده 
است. منطقه ۶ نیز عمدتا اداری و گران است. اگر این مناطق 
را از میانگین قیمت شهر تهران بیرون بیاوریم متوسط نرخ 
تهران از ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعالم شده از سوی 
وزارت راه و شهرســازی به طور محسوســی پایین می آید.

خســروی اظهار کرد: ما نمی گوییم آمار دروغ بدهند بلکه 
می گوییم بر اساس واقعیت مناطق نرخ ها را اعالم کنند. اگر 

آمار بر این اساس باشد به آرامش بازار مسکن منجر می شود. 
باید همه کمک کنیم تا مردم خانه دار شوند. اینکه معامالت 
به طور محسوســی کاهش یافته به این دلیل است که توان 
خرید پایین آمده و مــا می خواهیم که قیمت کاهش پیدا 
کند.وی با اشــاره به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی نیز 
گفت: بیش از ۸۵ درصد مصالح ســاختمانی تولید داخلی 
اســت که نوسانات آن بر بخش ساخت و ساز و بازار مسکن 
تاثیر می گذارد. این که دیگر دست بنگاه های امالک نیست. 
پس چطور ما را مقصر گرانی جلوه می دهند.وی در خصوص 
تخلفات برخی بنگاه های امالکی گفت: من در تهران ندیدم 
مشــاور امالکی زیرمیزی بگیرد. اگــر ببینم بدون اغماض 
برخورد می کنم، همچنان که با یکی از بســتگانم برخورد و 
مغازه اش را پلمپ کردم که رابطه مان قطع شــد. شهرهای 
اطراف تهران مربوط به من نیست. چرا همه بدی ها را فقط 

به تهران نسبت می دهند؟
درخواست وزارت راه برای تمدید مهلت اعطای وام اجاره
در آستانه پایان مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی 
بانک ها، معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از 
پیگیری برای افزایش مهلت پرداخت وام اجاره به متقاضیان 
واجد شــرایط خبر داد.ثبت نــام مرحله دوم در طرح کمک 
ودیعه اجاره مســکن مهر ماه امسال انجام شد و وزارت راه 
یکبار دیگر به آن دسته از متقاضیان طرح کمک ودیعه اجاره 
مســکن که موفق به ثبت نام در دور اول نشده بودند مهلت 
داد تا جهت ثبت نام در این طرح با مراجعه به بخش تکمیل 
https://tem. ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه به آدرس

mrud.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.این موضوع باعث 
شد تا افراد جامانده بتوانند برای دریافت وام ثبت نام کنند 
و وزارت راه هم با تایید بخش زیادی از افراد واجد شــرایط، 
ایــن افراد را برای دریافت وام اجاره بــه بانک ها ارجاع داد.
مهلت پرداخت وام ودیعه مســکن تا چند هفته دیگر یعنی 
پایان دی ماه امسال به پرونده های معرفی شده به بانک تمام 
می شود. با این حال معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی پیش تر به ایرنا گفته بود که ممکن است بتوانیم 
در ســتاد مبارزه با کرونا مصوبه ای داشته باشیم تا مهلت 
پرداخت وام ودیعه مسکن نزد بانک ها تمدید شود.در همین 
راســتا »محمود محمود زاده« روز یکشــنبه درباره آخرین 
وضعیت اعطای وام ودیعه مسکن به خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
گفت: برای ثبت نام مجدد وام ودیعه تاکنون مهلت تمدید 
و زمان جدیدی اعالم نشــده اســت، اما برای تمدید مهلت 
پرداخت وام به واجدان شــرایط، پیگیر موافقت نظام بانکی 
هستیم.وی ادامه داد: قریب ۳۰۰ هزار نفر از ۷۰۰ هزار نفر 
ثبت نامی واجد شرایط نسبت به تکمیل مدارک اقدام و به 
بانک ها معرفی شده اند.به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی تا 
امروز قریب ۱۴۴ هزار متقاضی، تسهیالت وام ودیعه مسکن 

را دریافت کرده اند.

استاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی اظهار داشت: 
نمایندگان محترم از مســئوالن ســازمان برنامه و هیات 
وزیران و به ویژه سران قوا بپرسند حکمت پیش بینی دوهزار 
میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر واردات خودرو در 
ســند الیحه بودجه سال آینده چیســت؟ آیا ما به اشباع 
درآمدها و ذخایر ارزی و اشتغال مردم رسیده ایم و آنچنان 
اقتصاد مســتحکمی داریم که می تواند منابع استراتژیک 
ارزی کشور را به صورت خیراتی به تحریم کنندگان ایران 
و متحدان آشــکار و پنهان آنها تقدیــم کنیم و همزمان 
ژســت های تبلیغاتی ضد امپریالیســتی خود را هم حفظ 
کنیمفرشــاد مومنی در گفت وگو با ایلنــا در مورد الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشــت: شاید ذکر این نکته ضروری 
باشد که اســاس استمرار مناســبات رانتی که از دل آن 
ناکارآمدی، آینده فروشــی و گسترش فسادبیرون می آید، 
عدم شفافیت است. وقتی نگاه ما به بودجه، نگاه چرتکه ای 
باشــد؛ یعنی مهمترین نقــش آن را بصورت چرتکه ای در 
فهرســت کردن درآمدها، هزینه ها و دنباله روی مشکوک 
و فســادزای درآمدها از هزینه ها خالصه شــود، به قاعده 
اســتاندارد تلقی از بودجه به عنوان برنامه یک ساله هیچ 
یک از اقتضائــات این برنامه را مورد توجه قرار نمی دهند. 
بنابر تعریف برنامه باید اهداف و استراتژی  مشخص داشته 
باشــد و بر محور  سیاســت های اجرایی مشخص به جلو 
برود. مشــاهده می کنیم علی رغم الزام های قانونی در این 
سه زمینه یعنی اهداف، استراتژی و سیاست های مشخص 
اجرایی یک سکوت بزرگ بعنوان بزرگترین عدم شفافیت 
حکمفرما است که آن نیز نیروی محرکه فساد، ناکارآمدی 
و همه انواع بحران های کوچک و بزرگ می شود.وی ادامه 
داد: برای مثال بدون اینکه برنامه ای ارائه شــده باشــد یا 
گزارش صادقانه و شــفافی به مــردم و دولت درباره آنچه 
که از طریق بازار ســهام در ســال ۱۳۹۹ بر سر کشور و 
مردم آمد ارائه شــده باشــد و بدون آنکه به طور صریح از 
برنامه های دولت در ســال ۱۴۰۰ در این زمینه ذکری به 
میان آمده باشد، یکباره در یک گوشه ای از اقالم درآمدی 
انــدازه مالیات انتظاری بر انتقال ســهام را معادل بیش از 
شــش برابر ســال جاری اعالم می کنند و معلوم نیســت 
که آیا این شــیوه عددســازی را باید مبتنی بر یک برنامه 
سنجیده دانســت یا آنکه آن را نشــانه رضایت مسئوالن 
دولت و مجلس و ســران قوا از آنچه که در ســال جاری 
در بازار ســهام رخ داده باید تلقی شــود یا...وی ادامه داد: 
بر اســاس گزارش ها و اظهارات مقامات رســمی در طی 
ســه دهه گذشته از دل سیاست های اقتصادی نادرست بر 
محور بسته سیاست های تعدیل ساختاری در اقتصاد ما، با 
بی سابقه ترین سطوح ناکارآمدی، اتالف منابع و فساد روبرو 
بوده ایم. به نظر می رسد اگر نمایندگان مجلس بخواهند در 
این مســیر به معنای دقیق و ملــی کلمه اصالحی پدیدار 
کنند؛ راه حل این مسئله رای منفی دادن به کلیات بودجه 

به تنهایی نیســت بلکه اگر نماینــدگان مجلس بخواهند 
نســبت به بحران انبوه عدم شــفافیت ها بی اعتنا باشند و 
عمال در دام عدم شفافیت حرکت کرده باشند و بسترهای 
الزم برای اصالح سیاســت ها و استراتژی ها در دستور کار 
قرار نگرفته باشــد و بدون جایگزین نهادی مناســب تر، 
کشــور را حداقل تا شــش ماه اول  ۱۴۰۰بالتکلیف نگاه 
می دارند و بســترها را برای شــدت بخشی به بی برنامگی 
و فسادهای ناشــی از آن فراهم تر می کنند.استاد اقتصاد 
دانشــگاه عالمه طباطبایی اظهار داشت: من به آن دسته 
از نمایندگان محترم مجلس که با حسن نیت می خواهند 
بــه کلیات بودجــه رای منفی دهند هشــدارمی دهم اگر 
جایگزیــن نهادی بهتــری فراهم نکرده باشــید این طرز 
تفکر بحران ها را تشــدید خواهد کرد و پیشنهاد می کنم 
از دولــت اقتضائات یک بودجه برنامــه ای را مطالبه کنند 
یعنی شــفافیت فرایندهای کسب درآمد و هزینه کردها را 
بخواهند. آنچه که از ظواهر ارقام و اعداد رســمی بودجه 
اســتنباط می شود آن است که چنین چارچوبی به معنای 
تن در دادن به اســتمرار بی ثباتی هــا، اخذ مالیات تورمی 
ظالمانه بیشتر از فقرا و تشدید فشارها بر تولیدکنندگان و 
افزایش چشمگیر هزینه های تولید است.مومنی با هشدار 
نســبت به عواقــب بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشــت: احتمال 
تالطم شدید در بازار ســهام، فرو افتادن بیشتر دولت در 
باتالق بدهی و بی ثباتی نرخ ارز جدی اســت که از دل آن 
آمیزه ای از بحران شدت یافته آینده فروشی، ناکارآمدی و 
فساد پیش بینی می شــود. اگر بخواهیم مبانی این ماجرا 
را به خوبی توضیح دهیم تــا نمایندگان مجلس به صرف 
احساسات گام بر ندارند؛ می گوییم برگردید و به بسترهای 
تاریخی اسیر شدن کشــور و دولت به معنای حکومت در 
آینده فروشی نگاه کنید. در سال ۱۳۶۹ که ماجرای شوک 
نرخ ارز به عنوان راه نجات برای اقتصاد ما مطرح شد ظاهر 
قضیه حکایت از این داشــت که دولت به معنای حکومت 
از افزایــش نرخ ارز ســود می برد و در معــرض مازادهای 
باورنکردنی درآمدی و بودجــه ای قرار خواهد گرفت. این 
تصور خــام و مبتدی از طرز اداره چرتکــه ای اقتصاد که 
بالغ بر سی ســال از تجربه آن می گذرد حتی در مقاالت 
مسئوالن وقت سازمان برنامه که به صورت کتابی در سال 
۱۳۷۶ توســط موسسه نیاوران انتشــار یافته نیز انعکاس 
دارد و بــه گونه ای کیفیت و ماهیــت ادعاهای آنها درباره 
صالحیت های علمی خود را به خوبی نشــان می دهد.وی 
ادامه داد: این اقدام بر اساس ذهنیت ساده انگارانه و فاقد 
بنیه علمی که اگر دولت ارز و ریال در اختیار داشته باشد 
هــر کاری می تواند انجام دهد، صورت گرفت اما از ســال 
۱۳۷۱ یعنی سومین ســالی که آثار این سیاست بر روی 
هزینه های دولت منعکس شــد تمام شــعارها و وعده ها و 
انتظارات مســئوالن از آن اقدام نابخردانــه را فرو ریخت 
و در نطــق بودجه رئیس محترم وقــت دولت به صراحت 

اظهار شد که به عنوان یک اقدام تاریخی مجبور به تغییر 
تعریف کسری بودجه شدند یعنی شدت بحران مالی برای 
دولت در اثر این اقدام نادرســت کار را به جایی رساند که 
گفتنــد از این به بعد کســری ها و بدهی های مالی که از 
کانال شــرکت های دولتی ایجاد می شود را کسری بودجه 
نمی دانیم و تنها معطوف به بودجه عمومی کشــور است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شــد: برای آنکه ابعاد آثار 
مخرب و مشــکوک شــوک درمانی در نرخ ارز به ویژه بر 
شکنندگی مالی دولت آشکار شود به سهم خود در کتاب 
اقتصاد ایران در دوران تعدیل ســاختاری روی این مسئله 
تمرکز کرده و با اســتناد به گزارش های سازمان برنامه و 
بودجه نشــان دادم که در دوره سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ 
که بی ســابقه ترین شــوک ها را بر نرخ ارز وارد کردند، در 
دوره ۸ ساله ۶۸ تا ۷۵ تاثیر این سیاست آن شد که بدهی 
دولت از کانال بودجه عمومی در عرض ۸ سال ۸ برابر شده 
بود اما نکته کلیدی و بســیار مهم از منظر اقتصاد سیاسی 
که باید مورد توجه نمایندگان باشد در همان دوره مذکور 
بدهی شــرکت های دولتی در عرضه ۸ سال ۲۳ برابر شد. 
این به معنای آن است که وقتی به بحران برخورد کردند، 
شــرکت های دولتی به عنوان حیات خلوت  دولت تبدیل 
شــد که بخش اعظم کارهای مالی کــه توجیه اقتصادی 
ندارد، ریخت و پاش های بی مورد از آن کانال انجام  دادند 
و طبیعی اســت به واسطه آثار تورمی مخرب این سیاست 
کل بدنه حکومت نیز نسبت به فساد به شدت آسیب پذیر 
شــد و متاسفانه این روند مشکوک تا امروز نیز ادامه دارد.
مومنی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد 
بودجه شرکت های دولتی گفت: سکوت نمایندگان مجلس 
در مورد این گزارش هنوز یک ظلم نابخشــودنی محسوب 
می شود. در واقع بودجه شرکت های دولتی به عنوان حیاط 
خلــوت و کانون اصلی خاصه خرجی هــا، صنعت زدایی و 
وابســته تر کردن کشــور به واردات به مثابه پیامداجتناب 
ناپذیر تضعیف بنیه تولیدی کشــور تلقی می شــود که در 

مجلس قبلــی تغییری در در آیین نامــه داخلی مجلس 
صورت گرفت و بر اســاس آن دولت موظف شد که الیحه 
بودجه شــرکت های دولتی را قبل از الیحه بودجه عمومی 
تقدیم مجلــس کند.  متاســفانه گزارش ارزنــده دیوان 
محاســبات هنوز در صحن علنی منتشر نشده و این یک 
اقدام مشکوک و تالش فسادزا تلقی می شود. باید امیدوار 
بــود آن دســته از نمایندگان مجلس که ســهمی در بده 
بستان های متعارف در اقتصاد سیاسی پنهان کارانه ندارند 
از هیئت رئیســه مجلس بخواهند که هر چه سریعتر آن 
گــزارش را قرائت کند. اگر چنین چیــزی اتفاق نیفتد به 
معنای آن اســت که به نام مجلس انقالبی عمال رای برای 
تشــدید عدم شــفافیت ها و تمهید ناکارآمدی و فسادها 
داده اند.وی ادامه داد: در این زمینه کافیســت نمایندگان 
محترم مجلس گزارش ســال گذشته دیوان محاسبات در 
صحن علنی مجلس را مرور کنند تا دقیقا متوجه شــوند 
کــه اصرار بر پنهان کاری و عدم شــفافیت در این زمینه 
از ســوی مجلس چه معناها و چــه حکمت هایی می تواند 
داشته باشد.استاد اقتصاد دانشگاه عالمه خاطرنشان کرد: 
همچنین توصیه می کنم نمایندگان محترم از مســئوالن 
سازمان برنامه و هیات وزیران و به ویژه سران قوا بپرسند 
حکمت پیش بینی دوهزار میلیــارد تومان درآمد از محل 
مالیــات بر واردات خودرو در ســند الیحه بودجه ســال 
آینده چیست؟ آیا ما به اشــباع درآمدها و ذخایر ارزی و 
اشتغال مردم رسیده ایم و آنچنان اقتصاد مستحکمی داریم 
که می تواند منابع اســتراتژیک ارزی کشــور را به صورت 
خیراتــی به تحریم کننــدگان ایران و متحدان آشــکار و 
پنهان آنها تقدیم کنیم و همزمان ژست های تبلیغاتی ضد 
امپریالیستی خود را هم حفظ کنیم و با دادن آدرس های 
غلط برای توجیه این کار مشــکوک و نادرست از عناوینی 
مثــل انحصار زدایی و تحریک رقابت هم بهره ببریم که به 
معنای اهانت به شعور کارشناسان اقتصادی کشور و نادیده 

انگاشتن تجربه های پرشمار شکست در این زمینه است.

مطابق اعالم وزارت راه و شهرسازی

نیمیازدرآمدتهرانیهاخرجمسکنمیشود

رای منفی به کلیات بودجه بحران  را تشدید می کند

عواقب بودجه ۱۴۰۰ بر بازارها جدی است

شــرکت بهمــن موتور در راســتای افزایــش رضایت 
مشــتریان، پروژه های متفاوتی را در خصوص بهبود سطح 
کیفی محصوالت اجرا کرده اســت که از جمله می توان به 
ارتقای کیفیت رنگ محصوالت با تهیه تجهیزات پیشرفته، 
مکانیزه شــدن خطوط رنگ، انجام آزمایشات سختگیرانه 
مطابق با استانداردهای روز دنیا و... اشاره کرد.خانم نیسان 
جالل پوری رئیس آزمایشگاه شرکت بهمن موتور با اشاره 
به یکسان سازی تســت های انجام شده بر روی رنگ های 
این شــرکت با ســایر خودروســازان داخلی اظهار کرد: 
محدودیت های سختگیرانه برای استانداردهای رنگ در نظر 
گرفته ایم و ۳۵ تســت مطابق با آخرین استانداردهای روز 

دنیا انجام می دهیم تــا بتوانیم پیش از ورود رنگ به خط 
تولیــد، کلیه آزمون های رنگ تر، فیلم رنگ و تســت های 
عملکردی را صحه گذاری کنیم.رئیس آزمایشگاه شرکت 
بهمن موتور بــا تاکید بر اینکه رنگ بدنــه محصوالت از 
مرغوبیت باالیی برخوردار اســت، اظهــار کرد: تجهیزات 
مورد نیاز تست های عملکردی رنگ در آزمایشگاه موجود 
است و کلیه الیه های رنگ اعم از الکترواستاتیک، آستری، 
بیس کوت و کلیــر کوت مورد آزمون قرار می گیرد و پس 
از کسب اطمینان کامل از کیفیت آن ها مطابق با استاندارد 
و محدودیت های تعیین شده، وارد خطوط می شوند.جالل 
پوری گفت: فام های رنگ در آزمایشــگاه قابلیت پاشش و 

تســت های الزم را دارا هستند و در گستره ی رنگ سفید، 
مشکی، نقره ای، نقرآبی، قرمز صدفی، آبی متالیک، سربی 
و... قرار دارند.فرهاد عفتی رئیس تولید رنگ شرکت بهمن 
موتــور در خصوص مراحل پیش رنگ بدنه خودرو توضیح 
داد: در ابتدا برای حذف آلودگی های حین ســاخت بدنه، 

چربیگیری صورت می پذیرد.
ســپس آبکشی بدنه و برای ایجاد آمادگی سطحی وارد 
فرآیند فســفاته و چندین مرحله شسشو می شود. در این 
مرحلــه مطابق با فرآیند ای دی یا الکتروپوزیشــن، رنگ 
مخصوصی روی ســطح بدنه جهت جلوگیری از خوردگی 
در مقابل شرایط محیطی ایجاد و سپس فرآیند پخت کامل 

بدنــه در دمای ۱۶۰ درجه برای مقاومت در برابر خوردگی 
و افزایش دوام رنگ خودرو انجام می شود.رئیس تولید رنگ 
شرکت بهمن موتور گفت: پس از آماده سازی سطحی بدنه، 
در مرحله ابتدایی پاشــش آستر برای جلوگیری از سایش 
سنگ ریزه و افزایش مقاومت بدنه در برابر عوامل تنش های 
مکانیکی انجام می شود. سپس در کوره، عملیات پخت آستر 
در دمای ۱۴۰ درجه صورت می گیرد و سپس وارد مرحله 
رنگ می شــود که توانایی پاشش رنگ های متفاوت اعم از 
متالیک، غیر متالیک، صدفی و با ویژگی بصری خاص روی 
سطح بدنه به وســیله ربات های پیشرفته را دارا است.وی 
ادامــه داد: بعد از فرآیند رنگ، کلیر کوت یا پاشــش الیه 
درخشــان به وسیله ربات روی سطح رنگ برای محافظت 
خودرو در برابر عوامل فیزیکی و شــیمیایی محیطی مانند 

اشعه خورشید، حالل های متفاوت و... انجام می شود.

خودرو
با تهیه تجهیزات پیشرفته رباتیک

افزایش کیفیت و تنوع رنگ محصوالت بهمن موتور

شاخص بورس ۵ هزار واحد کاهش یافت
شاخص کل در بازار بورس روزگذشته پنج هزار و ۸۷۰ واحد افت داشت که 
در نهایت این شــاخص به عدد یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحد رسید.به گزارش 
ایرنا، در معامالت روز یکشنبه بیش از ۹ میلیارد و ۷۴۰ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۳ هزار و ۵۲۱ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین 
شــاخص کل )هم وزن( با دو هزار و ۵۳۴ واحــد افزایش به ۴۴۷ هزار و ۸۲۷ 
واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۶۸۸ واحد رشــد به ۲۹۳ هزار 
و ۱۵۱ واحد رسیدند.شــاخص بازار اول هفت هزار و ۳۲۱ واحد و شاخص بازار 
دوم یک هزار و ۱۹۴ واحد کاهش داشــتند.عالوه بر این در بین تمامی نمادها، 
نماد صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( بــا یک هزار و ۴۱۱ واحد، فوالد 
خوزســتان )فخوز( با یک هــزار و ۱۴۳ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 
۹۸۳ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۵۴۶ واحد، پتروشــیمی پارس 
)پارس( با ۴۹۱ واحد، پتروشــیمی خارک )شخارک( با ۳۳۲ واحد، پتروشیمی 
فناوران )شــفن( بــا ۳۲۷ واحد، خدمات انفورماتیک )رانفــور( با ۲۹۹ واحد و 
بــورس اوراق بهادار تهــران )بورس( با ۲۷۹ واحد بیشــترین تاثیر مثبت را بر 
شاخص کل داشتند.برپایه این گزارش امروز نماد پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
با یــک هزار و ۱۲۱ واحد، ایــران خودرو )خودرو( با یک هــزار و ۱۱۲ واحد، 
پاالیش نفت تهران )شــتران( با ۹۲۲ واحد، بانک ملت )وبلمت( با ۷۱۲ واحد، 
پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۶۹۸ واحد، بانک پارسیان )وپارس( با ۶۹۲ 
واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۶۷۸ واحد و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
)حکشــتی( با ۶۴۱ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر(، ایران خودرو 
)خودرو(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، بانک تجارت )وتجارت (، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( و سایپا درگروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.گروه خودرو هم 
در معامالت دیروز صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه دو 
میلیارد و ۳۹۳ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۱ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال داد و 
ستد شد.شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۵۱ واحد افزایش داشت و بر روی کانال 

۱۹ هزار و ۶۸۸ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار دو میلیارد و ۹۹۴ هزار برگه ســهم به ارزش ۶۱ هزار 
و ۵۴۴ میلیارد ریال داد و ســتد شد.دیروزنمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر 
آریاساسول )آریا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، صنعتی مینو )غصینو( و سنگ 

آهن گهرزمین )کگهر( با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.

بورس


