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از توزیع مرغ دولتی چه خبر؟

ایسنا- مشــاهدات حاکی از آن است که مرغ 
دولتی با قیمت هرکیلو ۲۴هــزار و۹۰۰ تومان در 
میادین میوه و تره بار و برخی فروشــگاه ها توزیع 
می شود. براساس مشــاهدات میدانی از برخی از 
محله های تهران مرغ گرم آماده طبخ با نرخ مصوب 
هرکیلو ۲۴ هزارو۹۰۰ تومــان در میادین میوه و 
تره بار و برخی از فروشــگاه های بزرگ عرضه می 
شود، اما همچنان صف های خرید مرغ در این مراکز 
پابرجاست. همچنین در این بررسی ها مشخص شد 
که مغازه های کوچک محصوالت پروتئینی یا فاقد 
مرغ دولتی هستند و یا به مشتریانشان می گویند که 
مرغ ۲۴ هزارو۹۰۰ تومانی هنوز به دستشان نرسیده 
و در روزها و هفته های آینده مراجعه کنند. گفتنی 
است در برخی فروشگاه ها نمایندگان دستگاه های 

نظارتی هم بر نحوه توزیع مرغ دولتی نظارت دارند.
    

امکان ثبت چک های جدید با استفاده 
از کلیه کارت های شتابی وجود دارد

توسعه ایرانی - سخنگوی اجرای قانون جدید 
چک گفت: امکان ثبت چک های جدید با استفاده از 
کلیه کارت های شتابی وجود دارد.  آمنه نادعلیزاده 
درباره روند اجرای قانون جدید چک گفت: در حال 
حاضر امکان ثبت چک با استفاده از کارت های شتابی 
در اپلیکیشن های پرداخت مهیا فراهم شده است. به 
عبارت دیگر با کارت هر بانکی امکان صدور و ثبت 
چک وجود دارد. وی افزود: چک های جدید بنفش 
رنگ از اولین روز کاری ســال جدید توسط شبکه 
بانکی توزیع شده است و از این پس صرفاً این چک ها 
به مشتریان تحویل داده خواهد شد. به گفته نادعلی 
زاده، مشتریان می توانند از طریق سامانه استعالم 
اعتباری از وضعیت اعتباری صادرکننده چک اعم 

از تعداد و مبلغ چک های برگشتی وی مطلع شوند.
    

برق ۷ میلیون مشترک رایگان شد

صدا و سیما- مدیرعامل شــرکت توانیر از 
دریافت تخفیف صددرصدی ۷ میلیون مشترک 
برق کشور در قالب »طرح برق امید« خبر داد. محمد 
حسن متولی زاده، با اشاره به اجرای طرح برق امید 
از آبان ماه سال ۹۹، گفت: از زمان شروع این طرح، 
مشــترکان برق با ما همکاری خوبی داشــتند که 
امیدواریم با نزدیک شدن به تابستان، این همکاری 
افزایش یافته و ادامه دار باشــد. اجرای این طرح، 
سبب کاهش تعداد مشــترکان پرمصرف برق در 
مقایسه با سال گذشته شده اســت. وی ادامه داد: 
باوجود شرایط کرونایی که مردم بیشتر در خانه ها 
هستند، اما از زمان اجرای طرح برق امید، تاکنون 
۶ درصد نسبت به سال گذشته از تعداد مشترکان 
پرمصرف کاسته شده است. متولی زاده با بیان اینکه 
وسایل سرمایشی ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف برق را به 
خود اختصاص داده اند، افزود: کاهش مدت زمان 
استفاده از وسایل سرمایشی و تنظیم مناسب دمای 
این وسایل در منازل، می تواند به کاهش چشمگیر 

مصرف برق کمک کند.
    

قیمت سیمان سفید 35 درصد 
افزایش یافت

فارس- با توافق تولیدکنندگان سیمان سفید، 
قیمت این محصول ۳5 درصد افزایش یافت. بر اساس 
مصوبه کارگروه مدیران عامل شرکت های سیمان 
سفید کشور، در پی افزایش قیمت تمام شده تولید 
سیمان سفید اعم از مواد اولیه، قطعات یدکی و هزینه 
حمل و نقل بهای فروش ســیمان سفید از ابتدای 
ســال جاری افزایش یافت و قیمت هر تن سیمان 
سفید فله 5۶۷ هزار تومان تعیین شد. در عین حال، 
هزینه مالیات بر ارزش افزوده و بسته بندی به قیمت 

سیمان سفید پاکتی اضافه خواهد شد.

خبر اقتصادی
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نزدیک به 85 هزار پروژه ناتمام روی 
دست اقتصاد ایران مانده است. اقتصادی 
که با بحران های مختلف از جنگ گرفته تا 
تحریم های طوالنی و مدیریت ناکارآمد 
دست و پنجه نرم می کند و سال ها گرفتار 
ماجرای کســری بودجه، چاپ پول و در 
نتیجه تــورم دو رقمی بوده اســت. این 
گرفتاری ها نه تنها موجب شده که اعتبار 
کافی بــه طرح های عمرانی نرســد که 
تورم دو رقمی سبب شده هزینه تکمیل 
طرح های عمرانی سال به سال سنگین 
و سنگین  تر شــود.  دولت دوازدهم برای 
مواجهه با این گرفتاری، الیحه مشارکت 
عمومی- خصوصی را به مجلس فرستاد؛ 
اما برخی فعاالن اقتصادی و اقتصاددانان 
نسبت به تصویب آن ابراز نگرانی کرده اند. 
پروژه های عمرانی که قدمت شــان 
به چند دهه می رســد ماجرای تکراری 
اقتصاد ایران اســت حاال بنــا بر اعالم 
کمیســیون عمران مجلس حدود 85 
هزار پروژه نیمه کاره عمرانی وجود دارد. 
این در حالی است که بودجه ریزی پر از 
چالش ایران موجب شده که فقط حدود 

1۴ درصد بودجه سال ۹۹ به هزینه های 
عمرانی تعلــق بگیرد و همین مســاله 
موجب عقب ماندگی شدید پروژه های 

عمرانی شده است.
این وضعیت سبب شــده است که 
دولت در ســال ۹۷ الیحه مشــارکت 
عمومی- خصوصی را به مجلس ببرد و 
حاال که وضعیت کسری بودجه وخیم تر 
از همیشه است، احتمال دارد که مجلس 
یازدهــم این الیحــه را تصویــب کند. 
الیحه ای که از نظــر برخی اقتصاددانان 
مانند محسن رنانی زمینه ساز فسادهای 

بزرگ می شود.
 آنچه این الیحه را بااهمیت می کند 
تجربه تلخ خصوصی سازی شرکت ها در 
ایران و مفسده بزرگی است که پیرامون 
این وضعیت شــکل گرفت. در حالی که 
انتظار می رفــت واگذاری هــا زمینه را 
برای افزایش ســهم بخش خصوصی از 
اقتصاد مهیا کند؛ در عمــل گروه هایی 
خاص توانســتند نســبت به خرید این 
شرکت ها اقدام کنند و اعتراضات کارگری 
و بحران حقوق های معوقه و حتی تبدیل 
مســئله اقتصادی به موضوعی امنیتی 
در برخی اســتان های درگیر با مســاله 

خصوصی سازی شرکت های بزرگ دلیل 
این مدعاست.

درانداختن طرحی نو با آثار مخرب
آیــا پــس از تجربــه ناموفــق 
خصوصی سازی در ایران نوبت به تجربه  
فروش پروژه های عمرانی رسیده است؟  

محسن رنانی، اقتصاددان در نامه ای 
سرگشاده نوشته اســت: آقای روحانی، 
می  دانم که تمام این طرح  های نیمه تمام، 
قابل واگــذاری از طریق مشــارکت با 
بخش خصوصی نیســت امــا در دولت 
شما الیحه ای تهیه شده است که پشت 
عنوان خــوب »مشــارکت عمومی و 
خصوصی« ســازوکار بسیار خطرناک و 
مفسده آمیزی را طراحی کرده است که 
اگر در مجلس تصویب شــود، که با این 
ساختار مجلس به احتمال زیاد تصویب 
می شود، از این پس سودجویان می توانند 
در هر دستگاه اجرایی روی هر پروژه ای 
و در هر مرحلــه از دوره عمر پــروژه )از 
مطالعات پایه، تا طراحــی و از احداث و 
اجرا تا بهره برداری( که رانتی برای شان 
متصور باشد، مهر مشــارکت بزنند و در 
قالب این گونه ی جدیــد قراردادها، این 
پروژه هــا را واگذار کننــد. رنانی در این 

یادداشــت به رئیس جمهوری هشدار 
می دهد که تصویب چنیــن الیحه ای 
می تواند فسادی بیش از چهار برابر کل 
فساد خصوصی ســازی ۳۰ سال پس از 
جنگ بسازد و از روحانی می خواهد این 

الیحه را پس بگیرد.
فسادی به بزرگی 4 برابر 

خصوصی سازی ایجاد می شود
در بخشی از این یادداشت آمده است: 
»این الیحه ظرفیت فســادی« معادل 
15۶۰ هــزار میلیارد تومان در کشــور 
ایجاد می کند که حــدوداً معادل ۶۰۰۰ 
کاد می شــود؛ یعنی بیش از چهار برابر 
کل فساد خصوصی سازی ۳۰ ساله پس 
از جنگ.«  او ادامه داده است: هدف این 
الیحه این است که سازوکاری برای تأمین 
منابع مالی الزم برای تکمیل و راه اندازی 
بالغ بر 85۰۰۰ پروژه نیمه تمام کشــور 
با مشــارکت بخش خصوصی پیدا کند. 
این البته هدف درستی است. اگر فرض 
کنیم به طور میانگین ایــن پروژه ها 5۰ 
درصد پیشرفت داشته باشند، بر اساس 
پیش بینی که سازمان برنامه و بودجه در 
مورد سرمایه مورد نیاز برای تکمیل آنها 
کرده است، می توان گفت که ارزش آنها 
تقریبا حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان 
)سه هزار همت( یعنی کمی کمتر از کل 

نقدینگی کشور است.
برآوردها نشان می دهد چیزی معادل 
کل حجم نقدینگی کشور، سرمایه در این 
پروژه ها خوابیده اســت اما چون ناتمام 
مانده اند هیچ کمکی به اقتصاد نمی کنند. 
یعنی آن سرمایه ای که صرف آن پروژه ها 
شده تورم خودش را ایجاد کرده است اما 
در عمل موجب رشد تولید و اشتغال برای 
کشور نشده است.رنانی تاکید کرده است: 
شاید در بدو امر و بر پایه گزارش منتشر 
شده در »پرتال ملی مشارکت«، در سال 
1۴۰۰ حدود ۹۰۰ پروژه به ارزش حدود 
۷5 همت قابل واگذاری باشــد اما این 
الیحه، بالقوه این ظرفیت را دارد که ابزاری 
باشد در دست سودجویان که هر پروژه ای 
که منافع سودجویان را تأمین  کند جامه 

مشارکت بر تنش کنند، آن را از سازوکار 
قانونی معامالت و مناقصات بخش عمومی 
خارج کنند و دست به کاسبی گسترده 
بزنند. آقــای روحانی دولت شــما دارد 
راهی را باز می کند که هجوم تازه ای برای 
رانت خواری و ضایع کردن منابع کشور 
درگیرد و اگر چنین شود مسئولیت اصلی 
بر دوش شما و دولت شما خواهد بود که 
این راه را گشــوده اید.   او در ادامه به رتبه 
نگران کننده شاخص فساد اداری در ایران 
اشــاره می کند و بروز این اتفاق را بسیار 
محتمل دانسته و از دولت می خواهد که 
هرچه سریع تر الیحه »مشارکت عمومی 

و خصوصی« را از مجلس پس بگیرد.
 الیحه خوبی است، 
اما باید احتیاط کرد

پیش از این بهرام شــکوری، رئیس 
کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی ایــران در واکنــش به الیحه 
مشــارکت عمومــی- خصوصــی در 
یادداشتی در سال ۹8 برای دنیای اقتصاد 
نوشــته اســت که تنها راه نجات از این 
شرایط را مشــارکت بخش خصوصی 
می دانــد و روش مشــارکت عمومی- 
 Public_Private خصوصــی )
Partnership( را یکــی از روش های 
متداول در جهان در طرح های عمرانی 
می دانــد. او همچنین معتقد اســت با 
ســازوکار مناســب در بازار سرمایه هم 
می توان، نقدینگی بالغ بر ۲هزار میلیارد 
تومان را به نفع عمــران و آبادانی جذب 
کرد.  شکوری می گوید یکی از نمونه های 
موفق مشارکت بخش خصوصی با دولت 
در بخش معدن، بهره بــرداری از معدن 
ســرب و روی مهدی آباد بود که با وجود 
گذشت بیش از ۶۰ سال از اکتشاف آن، 
بهره برداری از آن صورت نگرفته بود، تا 
آنکه مشــارکت بخش خصوصی باعث 
شــد تا تنها در مدت ۲۴ ماه، ۶۴ میلیون 
تن استخراج و باطله برداری از آن انجام 
شود. رئیس کمیسیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق بازرگانــی ایران همچنین 
تاکید می کنــد: در قرارداد مشــارکت 

عمومی-خصوصــی، از آنجاکه بخش 
خصوصی تنها پس از اتمام پروژه می تواند 
از ســود و منافع طرح بهره مند شود؛ هر 
ضرری از جانب تاخیر در تکمیل پروژه، 
مستقیما به بخش خصوصی برمی  گردد 
بنابراین بخش خصوصی تمام توان خود 
را به  کار خواهد بســت تــا هرچه زودتر 
طرح را با کیفیت متعهد شــده به دولت 
تحویل دهد و از امتیــازات خود منتفع 
شــود.  او البته ادامه می دهد: مشارکت 
عمومی-خصوصــی در تئوری بســیار 
جذاب است اما در عمل، برای پیاده سازی 
آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه، 
مشکالت بســیاری وجود دارد. از جمله 
عواملی که تاثیر بسزایی در پایین ماندن 
میزان مشــارکت عمومی-خصوصی 
دارد، روند کوتاه مدت تصمیم گیری ها و 
سیاست های ناهمگون بخش عمومی، 
عدم ثبات سیاسی و چالش ها و تنش های 
جناحی، بوروکراسی های پیچیده، تعدد 
زیاد قوانین مخل و مزاحم کسب و کار و 
از همه مهم تر شکل گیری فساد و رانت و 
ایجاد امضاهای طالیی است و بستر قانونی 
اجرای مشارکت عمومی-خصوصی باید 
به نحوی تدوین شود که امتیازات ویژه 
دولت برای این سرمایه گذاران خصوصی، 
باعث ایجاد رانت، فساد و امضای طالیی 

نشود.

هشدار نسبت به تولد فساد بزرگ  از دل الیحه مشارکت عمومی- خصوصی

پس از واگذاری شرکت ها نوبت به فروش پروژه های عمرانی رسید
برآوردها نشان می دهد 
چیزی معادل کل حجم 

نقدینگی کشور، سرمایه 
در پروژه های نیمه تمام 
خوابیده است اما چون 

ناتمام مانده اند هیچ کمکی 
به اقتصاد نمی کنند. یعنی 
آن سرمایه ای که صرف آن 
پروژه ها شده تورم خودش 

را ایجاد کرده،  اما در عمل 
موجب رشد تولید و اشتغال 

برای کشور نشده است

وزیــر اقتصــاد در واکنش به خبــر چاپ پول از ســوی بانــک مرکزی 
 تاکیــد کرد کــه دولــت حتی یــک ریال هــم از ایــن بانک اســتقراض 

نکرده است.
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی در واکنش به خبر 
چاپ پول توسط بانک مرکزی طی سال گذشته و استقراض دولت از این بانک 
برای اجرای قانون بودجه سال ۹۹ گفت: دولت یک ریال برای اجرای بودجه 
سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده است و بانک مرکزی تنها برای ایفای 

تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریــداری کرده و در مقابل 
پول تزریق کرده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بر اســاس تبصره ۴ بودجه سال 
۹۹ صندوق توســعه ملی تعهداتی را برعهده داشته و باید این 

تعهدات را ایفا می کرده اســت اما ارزی که در خارج از کشور 
داشته را نتوانســت به داخل منتقل کند تا قابل معامله شود، 
بنابراین بانک مرکزی ارز را از بازار خریداری کرده و در اِزای 

آن به دستگاه هایی که باید از آن محل پول واریز می کرده، وجوهی 
را پرداخت کرد.

دژپسند اظهار کرد: بر این اساس موضوع کاماًل متفاوت از این 
اســت که بگوییم دولت برای تأمین مالی خود از بانک مرکزی 
اســتقراض کرده و این دو موضــوع ماهیتی کاماًل 
متفاوت دارند. اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه 
را به داخل کشــور منتقل یا قابل حواله و معامله 
کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده 
و به تاجر ما حواله داده می شود و متناسب با آن 
هم ریال جمع خواهد شد بنابراین استقراض از 

بانک مرکزی صحیح نیست.

ادعای وزیر اقتصاد: 

دولت حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرد

خبر

خبر

صاحبخانه ها در تهران نمی توانند بیش از ۲5 
درصد اجاره را باال ببرند

طبق اعالم وزارت راه و شهرســازی، مصوبه 
تیرماه سال گذشته ستاد کرونا درخصوص تمدید 
قراردادها و میزان افزایش اجاره بها تا تیرماه امسال 
به قوت خود باقی است؛ بنابراین قراردادهایی که 
زمان تمدید آنها تا تیرماه 1۴۰۰ می باشد به صورت 
خودکار قابل تمدید است و حداکثر سقف افزایش 

اجاره نیز بر مبنای سال گذشته خواهد بود.

به گزارش ایسنا، تیرماه ســال 1۳۹۹ ستاد 
ملی کرونا اعالم کرد کــه قراردادهای اجاره باید 
یک سال تمدید شود. در این خصوص اعالم شد 
اگر صاحبخانه ها در تهران بیــش از ۲5 درصد، 
در دیگر کالنشهرها باالتر از ۲۰ درصد و در سایر 
شهرها بیش از 15 درصد اجاره را باال ببرند مستاجر 
می تواند نپذیرد و به مراجع قضایی شکایت کند تا 
قرارداد او با رقم های اعالمی از سوی ستاد کرونا 
تمدید شود. روز گذشــته محمود محمودزادهـ  

معاون وزیر راه و شهرسازیـ  اعالم کرد که اجرای 
مصوبه ستاد ملی کرونا  درباره قراردادهای اجاره 
در سال 1۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعالم رسمی پایان 
کرونا اجباری است. محمودزاده البته گفت که به 
زودی حداکثر ســقف مجاز افزایش نرخ اجاره به 

زودی اعالم می شود.
پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: بر اساس مصوبه 
ستاد کرونا در سال 1۳۹۹ قرار شد تا قراردادهای 

اجاره از تیرماه سال گذشته به مدت یک سال به 
طور خودکار و با نرخ هایی که در هر شــهر اعالم 
می شود، تمدید شــود. بنابراین قراردادهایی که 
زمان تمدید آنهــا تا تیرماه 1۴۰۰ می باشــد به 
صورت خودکار و مطابق مصوبه سال گذشته قابل 
تمدید است. اصالنی ادامه داد: بعد از تیرماه 1۴۰۰ 
نیز بر اساس تصمیمی که ستاد ملی کرونا خواهد 
گرفت، مجدداً در این باره اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی درصدد 

است تا مصوبه جدیدی را با توجه به شرایط روز، 
تدوین و به تصویب برســاند. این مصوبه جدید 
متناسب با شرایط روز و با توجه به تغییرات قیمتی 

و کاهش رشد قیمت های مسکن، خواهد بود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: 
شورای رقابت کمافی الســابق به کار خود ادامه می دهد اما در 
کمیســیون صنایع این اختالف وجود دارد که قیمت گذاری 
توسط شورای رقابت انجام شود یا طبق فرمول سازمان حمایت.

علی جدی در گفت وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت طرح 
ساماندهی خودرو و تعدد طرح ها در قیمت گذاری خوردو اظهار 
کرد: دو طرح در کمیســیون صنایع در مورد خودرو در دست 
بررسی اســت. یک طرح  از شــورای نگهبان برگشته که برای 
مجلس دهم بوده است، قرار شد که این طرح سریع بررسی شده 

و به صحن برود. یک طرح از قبل داشتیم که در مرحله بررسی 
است. البته ماده اول و دوم این طرح در کمیسیون صنایع و معادن 

تصویب شده است.
وی اضافه کرد: قیمت های بازار اختالف زیادی با قیمت های 
خودروساز دارد، ما به دنبال این هستیم که در طرح ساماندهی 
بازار خودرو به سمتی برویم که قیمت های حاشیه بازار کاهش 

پیدا کند. این طرح از ابتدای سال در دستور کمیسیون است.
نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس در مورد 
وضعیت شورای رقابت در طرح ساماندهی خودرو گفت: تا زمانی 

که قانون جدید تصویب نشود شورای رقابت به منوال گذشته به 
کار خود در قیمت گذاری خودرو ادامه خواهد داد. مجلس هم 
که هنوز قانون اجرایی ندارد، شیوه نامه وزارت صمت هم فعال در 

وزارتخانه متوقف شده است.
جدی در مورد قیمتگذاری شورای رقابت گفت: در این شیوه 
قیمت برخی خودروها را باال می برند و قیمت برخی دیگر به کمتر 
از قیمت تمام شده می رسد، بنابراین این شیوه نامه هم به جایی 
نرسید. البته شورای رقابت کمافی السابق به کار خود ادامه می دهد 
اما در کمیسیون صنایع این اختالف وجود دارد که قیمت گذاری 

توسط شورای رقابت انجام شود یا طبق فرمول سازمان حمایت.
وی با تاکیــد بر عوامل اقتصــادی موثر بــر قیمت خودرو 
خاطرنشــان کرد: در مورد خودرو فقط موضوع قیمت گذاری 
مطرح نیست، شاخص های اقتصادی هم تاثیرگذار هستند. اگر 
نرخ ارز دچار ریزش شود، تغییراتی در قیمت خودرو رخ می دهد.

جدی با بیان اینکه خودروســازان ایرانی همکاری خود با 
چینی ها را آغاز کرده اند اضافه کرد: بسیاری از خودروسازان با 
CKD کار می کنند و از ۳۰ تا ۴۰ درصد خودرو در داخل تولید 
می شوند؛ در این مورد با چین همکاری می شود و چند ماهی هم 
از عرضه خودروهای آنها می گذرد. اگر همین شیوه ادامه پیدا کند 
یعنی با افزایش عرضه، تولیدات مشترک با خارجی ها می تواند 

قیمت خودرو را بشکند.

صاحبخانه ها در تهران نمی توانند بیش از ۲5 درصد اجاره را باال ببرند

شمارش معکوس برای همکاری خودروسازان ایرانی با چینی ها


