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«مشتی ممدلی»ها ترمز بریدند!

افت  ۳۴درصدی ورودی
سدهای تهران

ارزش واقعی سکه
 ۲میلیون تومان است

س شورای عالی کانون صرافان ،ارزش واقعی
رئی 
ســکه تمام بهار آزادی را  ۲میلیــون تومان اعالم
کرد .سعید مجتهدی با اشاره به اینکه قیمت سکه
روز گذشته تا  2میلیون و  500هزارتومان افزایش
یافته گفت :این تفاوت رقم فعلی سکهبا عدد واقعی
آن ،رقمی نزدیک به  500هزار تومان حباب است.
او بــا اشــاره به گرایش ســرمایه هــای مردم
برای تبدیل به ارز و ســکه اظهار داشت :به دلیل
تصمیمات جدید دولت برای ارز ،سرمایه های مردم
به سمت خرید سکه ســوق پیدا کرده که همین
افزایش تقاضا نسبت به عرضه ،سبب ایجاد حباب
در قیمت سکه شده است.
رئیس شورای عالی کانون صرافان ،بانک مرکزی
را متولی ایجــاد آرامش در بازار دانســت و ادامه
داد :بانــک مرکزی همواره برای کنترل بازار تالش
کرده اســت در حال حاضر نیز باید برنامه هایی در
راســتای واقعی کردن قیمت ســکه در بازار انجام
دهــد .مجتهدی با بیان اینکه صرافان دارای مجوز
رســمی از بانک مرکزی اجازه عرضه سکه را دارند
افزود :مردم باید برای متضرر نشدن و دریافت سکه
تقلبی بجای ســکه طال فقط از صرافی های مجاز
خریــد و از صرافی فاکتور رســمی دریافت کنند.
او مقصد پولهای ســرگردان در بازار را خرید سکه
دانست و گفت :امیدواریم بانک مرکزی با تمهیدات
خود بازار را آرام کند.
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اوج گیری دوباره صدای اعتراض به احتکار ،افزایش قیمت و بی کیفیتی خودروهای داخلی

اخبار بانک

در حالــی که در دو ماه گذشــته بــارش های
مناســبی در اســتان تهــران صــورت گرفته اما
گزارشهــا از مخازن ســدهای پنج گانه نشــان
میدهــد که حجم ذخیره آب در این ســدها ۲۵
درصد افــت دارد و صفر بودن ذخیره برف ورودی
به سدها را  ۳۴درصد کاهش داده است .بهگزارش
فارس ،کاهش بارشها نسبت به سال گذشته باعث
شده تا وضعیت ورودی آب به مخازن سدها نیز از
افت قابل مالحظهای برخوردار شود و علیرغم بارش
های مناســب در فروردین و اردیبهشــت مخازن
سدهای تهران از افت  25درصدی برخوردار شود.
گزارشها حاکی از این اســت که بارندگیهای
مناسب ســال  97به ویژه در اردیبهشتماه باعث
شــده تا افت  45درصدی بارشها در ابتدای سال
جاری هم اکنــون به منفی  27درصد برســد .از
میــان  164میلیمتر بارندگی که از ابتدای ســال
آبــی جاری(ابتدای مهرماه) تاکنــون رخ داده 64
میلیمتر از ریزشهای جوی مربوط به دو ماه اخیر
بوده است.
بارشهــای مناســب دو ماه اخیــر در برخی از
مناطق کشــور موجب شــده تا حوضههای آبریز
دریاچه ارومیــه و دریای خزر به مراتب شــرایط
بهتری را نسبت به ســال گذشته تجربه کنند به
طوری که این دو حوضه آبریز به ترتیب با افزایش
 44.6و  13.1درصدی بارندگیها نســبت به سال
گذشته روبه رو هستند .افت نزوالت جوی در پاییز
و زمستان سال گذشته موجب شده تا ورودی آب
به سدهای استان تهران در سال آبی جاری کاهش
 34درصدی نسبت به سال  96پیدا کرده و حجم
ذخیره آب سدها با افت  25درصدی روبهرو شود.
افت  34درصدی آب ورودی به مخازن سدها
حجــم پایین ذخیره برف در اســتان تهران نیز
باعث شده تا ورودی آب به سدهای پنج گانه تهران
نیز افت قابل توجهی داشــته باشد.بررسی آخرین
آمار مربوط به وضعیت ســدهای پنجگانه اســتان
تهران (الر ،طالقــان ،کرج ،لتیان و ماملو) حکایت
از افت  34درصدی آب ورودی به مخازن ســدها
دارد .کاهش بیسابقه بارندگیها در سال گذشته و
به طبع آن افت ذخیره برفی استان موجب شده تا
کل حجم آب ورودی به ســدهای تهران از ابتدای
سال آبی (ابتدای مهرماه) تاکنون به  919میلیون
مترمکعب برسد .عددی که سال گذشته در همین
بازه زمانی در حدود یــک میلیارد و  387میلیون
مترمکعب بوده است.
خروجــی آب از ســدهای پنجگانه اســتان هم
مقــداری کمتر از ورودی به آنها اســت به طوری
که در حال حاضر کل حجم آب خروجی سدهای
تهران از ابتدای ســال آبی تاکنون به  911میلیون
مترمکعب رســیده اســت که در مقایســه با یک
میلیــارد و  76میلیون مترمکعب خروجی ســال
گذشته افت  15درصدی داشته است.
در این میــان بارشهای مناســب دو ماه اخیر
در تهران موجب شــده تا شرایط منفی منابع آبی
اســتان تا حدودی بهبود پیدا کند و از نگرانیهای
تامین آب تابستان پایتخت بکاهد .در حال حاضر
حجم ذخیره کنونی آب در سدهای پنجگانه استان
تهران  837میلیــون مترمکعب بوده و  44درصد
حجم این سدها نیز پر اســت و در این بین ادامه
این روند موجب شــده  98درصد سدی همچون
کرج در آســتانه ورود به فصل تابســتان پر باشد.
به رغم بارندگیهای مناســب سال  97که موجب
شده حجم مخازن سدهای استان از  578میلیون
مترمکعب اواخر اسفندماه سال گذشته هم اکنون
به  837میلیون مترمکعب برســد ولی مخازن این
پنج سد متاثر از کاهش بارندگیهای بیسابقه پاییز
و زمســتان سال گذشته و به موجب آن افت ورود
روان آبهــا ،با حجم مخزن یــک میلیارد و 121
میلیون مترمکعبی ســال گذشــته فاصله دارند و
کاهش  25درصدی آب ذخیره شــده را نسبت به
سال گذشته تجربه میکنند.
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نادر قاضی پور ،نماینده ارومیه :پول بنز می دهیم اما پراید سوار می شویم

همدلی| فاطمه آقاییفرد -این بیت معروف
که میگوید چه بگویم که «گفتنش بهتر اســت
زبان در دهان پاسبان سر است» مصداق اوضاع
این روزهای بازار خودرو در کشــور اســت .گویا
در توصیف این همه آشــفتگی در بازار خودرو،
تنها باید به همین یک بیت سعدی علیه الرحمه
بسنده کرد و بس؛ شاید در ظاهر بتوان ،اما مگر
میشود از این همه اتفاق بد و هرج و مرج در این
بازار به این سادگیها گذشت و سکوت کرد؛ آنهم
زمانی که شورای رقابت مجوز گرانی  5.6تا 7.1
درصدی را به محصوالت سه شرکت خودروساز
داخلی صادر کرده اســت تا تیرماه زمان همین
گرانیهای آزاردهنده با وجود بیکیفیتی باشد.
بهنظر میرسد کمترکسی باشد که دلخوشی
از خودروســازهای ایرانی داشــته باشد؛ همان
شرکتهاییکه همچنان با قانون انحصار سروکار
دارند تا زحمت هیچ رقابتی با محصوالت مرغوب
خارجی را به خود نداده ،اما برای افزایش قیمتها
مجوز بگیرند ،یا با وجود اینکه تولیدشان در تیراژ
باالیی دارد ،به مشتریهای خود بگویند که تولید
نداریم و درب ســایتهای ثبت نامی را به روی
مشتریها ببندند.
اینروزها دیگر موتور جستجوی گوکل گزینه
خوبی برای پرسیدن از احوال بازار خودرو نیست.
تنها یک نــگاه کوتاه و گذرا به تیتر روزنامههای
انباشته شده در روی کیوسک پیادهروهای شهر
یا باال و پایین کردن شبکههای اجتماعی محبوب
در میان مردم هم کافی است تا از این همه احوال
بد در بازار خودروهای داخلی باخبر شد.
اما انــگار انبوه این همه خبــر هم حاال دیگر
برای هر خوانندهای خستهکننده است؛ «شورای
رقابت مجوز گرانی را از تیرماه صادر کرد»« ،زیان
انباشت گروه خودروسازی سایپا از  4هزار میلیارد
تومان گذشــت» ،یا این بخشنامه که اخیرا از
ســوی مدیر عملیات فروش سایپا منتشر شده
« افرادی که خودرو ساندرو با گیربکس پیشرفته
 JHOبا موعد تحویل اردیبهشــت ماه را ثبت
نام کرده اند ،باید تندر  90با همین آپشــنها را
تحویل بگیرند» ،همان خبرهای تلخ و بیمزهای
هستند که برای هر شنوندهای آزاردهندهاند.
هر چه هســت ،صنعــت خــودرو اینروزها
صدای همه را در آورده اســت؛ از بهارستانیها
گرفته تا مردم .انگار هر کســی که در گوشــه و
کنار این ســرزمین زندگــی میکند حاال دیگر
ســینه پردردی از خودروسازان ایرانی دارد .این
را میتوان از گفتوگوهــای معمول مردمی در
مکانهای عمومی شــهر و حتی نشســتن پای
صحبتهای بهارستانیها هم به خوبی درک کرد.
همیــن دو روز پیش هم یک عضو کمیســیون
صنایع مجلس با اشاره به کیفیت پایین و قیمت
باالی محصوالت دو خودروســاز بزرگ کشور به
خبرگزاری صدا و ســیما گفته بود «:پول بنز و
بی ام و می دهیم ،ســوار پرایــد و پژو و پیکان
می شویم».
در میــان این هجمهها ،عــدهای از خریداران
انتقــاد میکنند و عدهای هم از خودروســازان؛
انتقادهایی از این دســت که چرا کیفیت را باال

نبرده ،بر طبل گرانی میکوبند ،سایتهای ثبت
نامی خود را میبندنــد و از ثبت نام متقاضیان
جلوگیری میکنند یا اینکــه چرا اصال حوصله
یا انگیزهای برای رقابت با شرکتهای غولپیکر
خارجی را ندارند و همچنــان انحصارگرایانه به
تولید محصوالت خود میپردازند.
شاید شما هم اگر مخاطب هر روزه اینستاگرام
باشید ،با هشتک کمپین نخریدن خودروی گران
به خوبی آشنا باشید؛ همان گروهی که حاال هر
روز بر تعداد افراد این لیســت اضافه میشوند تا
با نخریدن به مدت کوتاه ،خودروسازان را مجبور
بــه کاهش قیمتها کنند؛ هــر چند میگویند
که امیــدی به نتیجه نیســت .در این میان اما
عدهای از مردم هم هســتند که بــه ناچار و به
گفته خودشــان از ترس بار سنگین مالیای که
زندگی بر دوش آنها قرار داده ،همچنان در صف
خریداران خودورهای ارزان ایرانی دیده میشوند؛
همانهاییکه برای جبران کاستیهای زندگی،
تا میتوانند بر پدال سفت و خشک گاز یا کالج
پراید فشار وارد میآورند و بیکیفیتی خودروهای
داخلی را هر روز به خودشان یادآوری میکنند.
پس نظارت کجا رفته است؟
چند وقتی است که بازتاب خبرهای خودرویی
رسانهها را شــلوغتر کرده و صحبتهای منفی
درباره این بازار حسابی خبرساز شده است .چند
وقتی هم است که این موضوع به بهارستان هم
ورود کرده و نمایندگان مردم صدا به صدای ملت
دادهاند تا از این همه آشــفتگی بگویند .دوشنبه
همین هفته بــود که یکی از نمایندگان مجلس
از علت اینکه خودورها به بازار عرضه نمیشوند
گالیه کرد و از نهادهای نظارتی خواســت تا به
تخلفات خودروسازان رسیدگی کنند.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،محمد
عزیــزی ،عضــو کمیســیون صنایــع و معادن
در راســتای ایــن انتقادها روز دوشــنبه گفت:
«خودروسازان میگویند خودرو تولید نمیکنند
ولی مگر چنین موضوعی امکانپذیر است؟ پس

چگونه هزینه هایشان را تامین میکنند؟»
او افزود« :قطعا خودرو تولید شــده و میشود،
اما به بازار عرضه نمیشود ،بنابراین سازمانهای
نظارتی همانگونه که برای افزایش قیمت میوه و
لبنیات ورود و متخلف را جریمه میکنند در این
موضوع نیز باید وارد صحنه شوند.
چرا سایت ثبتنامی بسته است؟
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای
اســامی با ابراز تاســف از اقدام خودروســازان
داخلی در بســتن سایتهایشان و جلوگیری از
ثبت نــام متقاضیان خودرو این موضوع را عامل
شکلگیری بازار سیاه و سرگردانی مردم دانست و
گفت« :خودروسازان خودروهایی را که با قطعات
خرید قبل تولید شــده انــد ،عرضه نمیکنند و
همین موجب آشفتگی بازار خودرو شده است».
او بــا تاکید بــر این که وزارت صنعــت باید به
ایــن موضوع رســیدگی کند ،گفــت« :یکی از
دالیلــی که باعث شــد مجلــس رای خوبی به
آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت بدهد،
بحث بازرگانی و تنظیم بــازار وی بود ،با وجود
این مشاهده میشود خودروسازان هر کار دلشان
میخواهد انجام میدهند».
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در تشریح
بهانه جوییها بــرای افزایش قیمت خودروهای
تولیــد داخــل گفــت« :از یک طــرف وزارت
صنعــت می گوید ارز مورد نیــاز تامین قطعات
خودروسازان در حال تامین است و از طرف دیگر
خودروســازان می گویند ارز در اختیار آنها قرار
نمی گیرد ،باید در این بین مشخص شود کدام
یک درست صحبت نمیکند».
دولت متولی گرانی خودرو است
او بــا تاکید بر این که دولت خود متولی گران
شدن خودرو شــده گفت« :در این باره وقتی به
خودروساز میگوییم چرا خودرو عرضه نمی کنی
میگوید منتظر اعالم نرخ های جدید هستیم ،خب
نتیجه چنین اقدامی هم مشخص است خودرویی
چون سراتوی  100میلیون تومانی در حال حاضر

 150تــا  160میلیون تومان عرضه میشــود.
عزیزی در ادامه به این خبرگزاری میگوید« :در
جلسه از رئیس کمیســیون صنایع تقاضا کردم
وزیر را برای تذکر به کمیســیون بخواهیم چرا
که کاهش قیمتی که باال رفته کار بسیار سختی
است و کسی که حواله اش را باقیمت باال خریده
دیگر با قیمت پایین حاضر به فروش نیســت .
او همچنین خواستار ورود آقای رئیس جمهور و
شخص وزیر صنعت به این موضوع شد و گفت:
ما فقط تماشــاگر این مسائل شدیم حال آن که
مردم در فشــارند و آزار می بینند در حالی که
چنین وضعیتی در شان مردم نیست.
نماینده مردم در مجلس شــورای اســامی
همچنین خواســتار ورود ضربتی کمیســیون
صنایع با برگزاری جلســه فوق العاده و با حضور
متولی صنعت کشور شد و گفت« :امیدوارم وزیر
در جلســه روز سه شــنبه حرفهای جدیدی
برای گفتن داشته باشند و از تحویل حرفهای
تکراری به مردم پرهیز کنند».
بازار را از بالتکلیفی نجات دهید
به راستی که خودروسازان در ایران از موقعیت
خوبی برای جــوالن محصوالت خــود در بازار
برخوردار هســتند .بهنظر میرسد هنوز قانونی
برای رصــد کیفیت خودروهــای داخلی وجود
ندارد ،و تعرفههای گمرکی آنچنان باال هســتند
که هر کســی قدرت خریــد خودروهای لوکس
وارداتی را ندارد و این چنین با اجبار محصوالت
داخلی را سوار میشود.
به باور بسیاری از منتقدان افزایش تعرفههای
گمرکی باعث شده است تا خودروسازان داخلی
با خیالی آسوده دیگر دل به رقابت با محصوالت
خارجی ندهند و تا میتوانند قیمتها را افزایش
دهند .چند روز گذشته هم حمید رضا فوالدگر،
عضو کمیســیون صنایع مجلس به خبرگزاری
صدا و ســیما از این موضوع گلــه کرده و گفته
بــود« :چگونگی اتخاذ تدابیــر وزارت صنعت از
توقف چندماهه ثبت ســفارش واردات تا اعمال

تعرفههای جدید که نابسامانی بازار خودرویی را
موجب شده اســت ،در قالب گزارشی به صحن
مجلس ارائه میشود».
به گفته این نماینده مجلس «:نابســامانیها
از اواخر ســال  95شــروع و ابتدا مقرر شد تنها
شــرکتهای دارای نمایندگــی مجــاز به ثبت
ســفارش خودروهای خارجی شوند و سپس در
تیر 96ثبت سفارش واردات خودرو کامال متوقف
شــد که در همان مقطع نیز  5تا  6هزار دستگاه
خودرو غیرقانونی ثبت ســفارش شد و چند ماه
بعد تعرفــه های جدید به اجرا درآمد که همین
نابســامانی بازار خودروهای خارجی تاثیرش را
روی خودروهای داخلی هم گذاشت».
رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی
در بخش دیگری از سخنانش درباره علت عرضه
نکردن محصــول خودروســازان داخلی گفت:
خودروســازان می گویند چــون هنوز قیمتها
رســما تایید نشــده محصول عرضه نمی کنند
و از همین رو سایتهایشــان را نیز بســته اند و
معتقدند اگر ســایت را باز کننــد بعدها باید به
دستگاههای نظارتی پاسخگو باشند.
او با یادآوری این که بنــا بود در هفته جاری
موضوع تعیین قیمت خودروها مشخص شود و
شــورای رقابت رویه قیمت گذاری بدهد گفت:
نظر ما این اســت که باید بازار از این بالتکلیفی
خارج شــود چرا که هر چه عرضه متوقف بماند
فاصله رســمی و قیمتهای غیررسمی بیشتر و
فضای داللی ،رانت و ســوء استفاده بیشتر می
شود.
نماینده مردم اصفهان گفت :به همین منظور
در تالشیم زودتر گزارشمان را در کمیسیونهای
ویژه حمایت از تولید داخل و صنایع آماده کنیم
تــا از بعد نظارتی بتوانیم این موضوع را پیگیری
کنیم که در همین باره هم ســه شنبه با حضور
وزیر و خودروســازان بحث قیمــت خودروها را
پیگیری می کنیم.
فوالدگر با بیان این که خودروهای داخلی زیر
 45میلیــون تومان انحصــاری و نرخ جدید آن
را شــورای رقابت تعیین تکلیف می کند گفت:
«بــرای خودروهای باالی  45میلیون هم قیمت
رقابتی بــا تعیین قیمت خودروســاز و نظارت
سازمان حمایت انجام می شود که در هر صورت
ما خواستاریم مسئوالن هر چه زودتر بازار خودرو
را از وضعیت نابسامان فعلی نجات دهند».
حرف آخر   
میگویند سزای گران فروشی نخریدن است،
قبول اما مگر میشــود این گفته را در خصوصی
خودرو که یکی از اصلی ترین کاالهای مورد نیاز
مردم اســت انجام داد .واقعیت آن اســت که به
دلیل شرایط بد اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه
فراغ از آنکه چه تحصیالت و موقعیت اجتماعی
دارند ،چند شــغله هستند ،از قضا مسافر کشی
راحت ترین شغلی است که میتواند درآمدهای
ناچیز آنها را جیران کنــد .حاال چطور میتوان
این قشر از جامعه را مجبور به نخریدن خودروای
گــران و بــی کیفیت داخلی کرد .ایــن خانه از
پایبست ویران است...

گوشه

آمار
مرکز آمار

 ۶۰درصد از کارکنان کارگاهها بدون مزد کار می کنند!
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران ،حدود
 ۶۰درصد از کارکنان کارگاههای بازرگانی
و خدماتی را کارکنان بدون مزد و حقوق
تشکیل می دهند.
طبق اعــام مرکزآمار ایــران ،طرح
جامع آمارگیری از کارگاههای بازرگانی
و خدمات یکــی از طرحهای نوین مرکز
آمار ایران است که با هدف تهی ه اطالعات
مناسب از ویژگیهای کارگاههای بازرگانی
و خدمات ،در سطح کشور توسط مرکز
ن برنامه
آمار ایران و با همکاری ســازما 
و بودجه اســتانهای کشــور به اجرا درآمده اســت تا در
برنامهریزیهای اقتصادی به کارگرفته شود .این طرح شامل
 ٣٠کد طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی ایران اســت که
قسمت اعظم کارگاههای بخش بازرگانی و خدمات کشور
را شامل میشود.
مطابق با گزارش مرکز آمار ایران از آخرین نتایج این طرح
در سال  ١٣٩٤نشــان میدهد که در این سال حدود ٨٣
درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد
و  ١٧درصد را کارکنان زن تشکیل میدهند .کارگاههای با
فعالیتهای مربوط به سالمت انسان دارای  ٥٦درصد کارکن
زن و بیشترین سهم در بین فعالیتهای بخش بازرگانی و
ت تعمیر وسایل
خدمات بوده است و کارگاههای دارای فعالی 
نقلیه موتوری با یک درصد ،کمترین سهم را در سهم زنان
شاغل دارا میباشند.
همچنین  ۶۰درصد از کارکنــان کارگاههای بازرگانی
و خدمــات را کارکنــان بدون مزد و حقــوق و  ٤٠درصد
کارکنان در این کارگاهها ،مزد و حقوقبگیر هستند .بیش

از  ٣٨درصد از ارزش افزوده کارگاههای
بازرگانی و خدمــات مربوط به فعالیت
خردهفروشی بجز وسایل نقلیه موتوری
و موتورسیکلتاست.
بهرهوری کارکنــان این کارگاهها در
ســال  ١٣٩٤به ازای هر کارکن معادل
 ٢١٩میلیــون ریال بودهاســت .میزان
بهرهوری کارکنان هم به ازای هر ساعت
بیــش از  ٩٠هزار ریال و دســتمزد به
ازای هر ســاعت به طور متوسط حدود
 ٥٦هزار ریال بوده است .بر اساس نتایج
به طور متوســط هر کارکن  ٥١ساعت در هفته به فعالیت
مشغول است.
نتایج طرح نشــان میدهد که ضریب نفوذ رایانه در این
کارگاهها  ٢٨درصد میباشــد کــه کارگاههای با فعالیت
تولید فیلم ســینمایی ،ویدئویی و برنامههای تلویزیونی و
فعالیتهای خدمات مالی بجز تامین وجوه بازنشستگی با
ضریب نفوذ  ١٠٠درصد دارای باالترین نسبت از این حیث
در کارگاههای مورد بررسی اســت ٢١ .درصد از کارکنان
کارگاههای مورد بررســی نیز از اینترنت برای فعالیتهای
خود در داخل یا خارج از کارگاه استفاده نمودهاند.
 ٩درصــد از مدیران کارگاههای مورد بررســی را زنان
تشــکیل دادهاند کــه فعالیتهای آموزش بــا  ٥٠درصد
بیشترین ســهم را از این حیث دارا میباشد ٨٢ .درصد از
کارگاههای بازرگانی و خدمات از ابزارهای الکترونیکی برای
پرداخت و دریافت خود بهره بردهاند که فعالیتهای جنبی
خدمات مالی و فعالیتهای بیمه با  ٩٨درصد باالترین میزان
استفاده را در این زمینه دارا بودهاند.

بدهی های دولت  10تا  13برابر آب رفت!
تابناک| دولت برای ساماندهی و تعیین
تکلیف میــزان بدهی خود ،طبق قانون از
ســال  94مجموعه ای را تشکیل داد .این
مجموعــه در ابتدا توســط وزارت اقتصاد
تشــکیل شد و سپس در ســال جاری به
ســازمان برنامه و بودجــه انتقال یافت .با
انتقال این مجموعه به ســازمان برنامه و
بودجه ،به تازگی معاون این سازمان اعالم
کرده است که میزان بدهی های دولت 50
تا  60هزار میلیارد تومان است که این رقم
با رقم اعالمی وزارت امور اقتصاد و دارایی
در بهمن ماه  1395تفاوت چشــمگیری
دارد!
در بهمن ماه  1395بود که وزارت امور اقتصاد و دارایی
طی گزارشــی ســعی کرد تا به شفاف ســازی وضعیت
مطالبــات و بدهی های دولتی بپردازد و به همین منظور
اعالم کرد که رقم بدهی های دولتی کشــور تا پایان دی
ماه سال  1395به  700هزار میلیارد تومان رسیده است
که این رقم شامل بدهی های دولت ،بدهی های شرکت
های دولتی و بدهی دولت به شرکت های دولتی است.
در حالی که بسیاری حجم بدهی های دولت را معضل
اصلی اقتصاد می دانســتند وزارت اقتصاد و امور دارایی
اعالم کرد که معضل اصلی مشــخص نبودن میزان دقیق
بدهی های دولت و ترکیب آن است .معضلی که می تواند
موجــب رکود در بازپرداخت بدهــی ها و تعمیق کمبود
نقدینگی در اقتصاد شــود؛ بنابرایــن صرف وجود بدهی
های دولتی به عنوان صورت مســئله محسوب نمی شود
بلکه برآورد دقیق از حجــم بدهی ها و به تبع آن اتخاذ
راهکارهایــی نظیر تهاتر ،اوراق خزانه اســامی و به طور

کلی ایجاد بــازار بدهی دارای اهمیت
و اولویت است.
در قانون رفع موانع تولید ،در ســال
 1394پیشنهاد داده شد که برای رفع
این مشکل و شفاف سازی بدهی های
دولــت ،یک مجموعــه ای در وزارت
اقتصاد و امور دارایی تشــکیل شود.
ایــن مجموعه که با نــام مرکز پایش
بدهی های دولت در وزارت اقتصاد و
امور دارایی تشکیل شده بود در سال
جاری و به گفتــه حمید پورمحمدی
معاون سازمان برنامه و بودجه به این
سازمان انتقال یافته است.
نکته حائز اهمیت در ایــن انتقال این بود که با انتقال
این دفتر به سازمان برنامه و بودجه به یکباره رقم بدهی
هــای دولت  10تــا  13برابر آب رفــت .پورمحمدی در
زمینه میزان بدهی های دولــت گفت :اگر رقم بدهی از
سوی سازمان حسابرســی اعالم شود مورد تایید است و
این سازمان رقم بدهی های دولت را بین  50تا  60هزار
میلیارد تومان اعالم کرده است و هنوز ارقام باالتر از این
رقم ها اثبات نشده است!
وی ســپس توپ افزایش میزان بدهی های دولت را در
زمین دســتگاه ها و نهادها انداخت و گفت :بســیاری از
ارقامی که از سوی دستگاه های مختلف درباره رقم بدهی
های دولت اعالم می شــود ،اغراق شده است زیرا برخی
از این دســتگاه ها با اعالم این گونه آمارها ،ضعف خود و
برخی عملکردهای غلط خود را می پوشــانند! وی ادامه
داد که برخی از دســتگاه ها زیان خود را در قالب بدهی
دولت نشان می دهند.

