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 مدرس خیابانی: 
تولیدکنندگان نگران نباشد

توســعه ایرانی- تولیدکننــدگان نگران 
نباشد، ارز تولید تحت هر شرایطی تامین می شود. 
سرپرست وزارت صمت با تاکید بر اینکه ارز مورد نیاز 
تولیدکنندگان، تحت هر شرایطی تامین خواهد شد، 
گفت: اصناف کشور همچون همه مقاطع حساس 
کشور، در کنار مردم، بازار را مدیریت خواهند کرد. 
حسین مدرس خیابانی ســتاد تنظیم بازار  افزود: 
مقوله بازار برای مردم به لحاظ امنیت روانی و ذهنی 
و برای دولت فوق العاده مهم اســت و خوشبختانه 
متولیان بخش بازار و بزرگان تشکل های صنفی بارها 
ثابت کرده اند که بیشتر از همه دغدغه اداره و آرامش 
بازار را دارند؛ به نحوی که اصنــاف در دوران کرونا 
حماسه آفریدند و نشان دادند که بیشتر از همه به 

فکر مردم هستند.
    

 قیمت سکه 
به کانال ۱۰ میلیونی برگشت

بازار طال دیروز شاهد کاهش قابل توجه قیمت ها 
بود و ســکه تمام بهار آزادی مجــددا در کانال ۱۰ 
میلیون تومانی معامله شــد. هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید با کاهشی ۵۵۰ هزار تومانی 
نسبت روز گذشته به قیمت ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان به فروش رسید. ســکه تمام طرح قدیم  نیز 
کاهشی یک میلیونی را نشان داد در کانال ۹ میلیون 
با قیمت ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شــد.  
نیم سکه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی 

یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین قیمت خورد.
    

 آغاز عقب نشینی قیمت دالر 
در بازار

توسعه ایرانی- نرخ فروش دالر در صرافی های 
بانکی دیروز کاهش ۵۰۰ تومانی داشت و به بهای 
۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شــد. کاهش بهای 
ارز در خصوص یــورو هم صورت گرفــت و دیروز 
در صرافی های بانکی هر یورو به بهــای ۲۵ هزار و 
۱۰۰تومان به فروش رســید و به قیمت ۲۴ هزار 
و ۱۰۰تومان خریداری شــد. که حاکی از کاهش 
۳۰۰تومانی در قیمت فروش و ۵ تومانی در قیمت 

خرید یورو در صرافی های بانکی است.
    

ورود شاخص بورس به کانال 
یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد

توسعه ایرانی- شاخص بورس دیروز برای 
نخستین بار وارد کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزار 
واحد شد. معامالت دیروز  بازار سرمایه در حالی 
به پایان رسید که شاخص کل این بازار با ۵۹ هزار 
و ۷۷۰ واحد رشد به رقم یک میلیون و ۹۲۴ هزار 
واحد رسید. شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با 
۱۱ هــزار و ۲۷۲ واحد صعود رقــم ۵۱۲ هزار و 
۴۶۹ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار یک 
میلیون معامله به ارزش ۱۹۰ هزار و ۱۹۰ میلیارد 
ریال انجام دادند. پاالیش نفــت اصفهان، فوالد 
مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
پارس خودرو، ایران خودرو، سرمایه  گذاری گروه 
توســعه ملی و معدنی و صنعتی گلگهر نســبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی 
بورس گذاشتند و گلوکزان، بانک تجارت، فوالد 
مبارکه اصفهان، سرمایه  گذاری غدیر، گسترش 
سرمایه گذاری ایران خودرو، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس و گــروه دارویی برکــت نمادهای 

پربیننده این بازار بودند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

کوپن بعد از یک وقفه ۱۰ ساله دوباره 
به اقتصاد ایران برمی گردد. نمایندگان 
مجلس از تهیه طرحــی برای تصویب 
در صحن علنی مجلــس می گویند که 
بر اســاس آن توزیع کاالهای اساسی با 
کوپن های الکترونیک انجام می شود. 
آنها درباره تصمیم شان مبنی بر بازگشت 
کوپن به فساد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اشــاره می کنند و معتقدند کــه یارانه 
دالری باید در اختیار مصرف کنندگان 

قرار بگیرد و نه واردکنندگان.  
 طرح بازگشت کوپن 

به جریان افتاد 
نمایندگان مجلس در نشست علنی 
خود دو فوریت بازگشت کوپن را تصویب 
کردند. براساس این طرح، دولت ملزم 
می شود تا کاالهای اساسی مورد نیاز را با 
استفاده از کاالبرگ یا کارت الکترونیکی 
یا روش های مشابه دیگر در اختیار مردم 

قرار دهد. 
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاســبات مجلس، 
گفته اســت که طرح دوفوریتی نحوه 

توزیع کاالهای اساسی از سوی برخی از 
نمایندگان تدوین شده و با جمع آوری 
امضا تقدیــم هیات رئیســه مجلس 

می شود.
او در این باره توضیح داده است که با 
تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانه ای 
از دســتور کار دولت خارج شــده و ارز 

واردات با قیمت آزاد پرداخت می شود. 
محمدرضا میرتــاج الدینی، نایب 
رئیس کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاســبات مجلــس هم چنــد وقت 
پیش اعالم کرده بود که طرح تضمین 
دسترسی دهک های متوسط و پایین 
جامعه به کاالهای اساسی و دارو از سوی 
برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف 
این طرح تضمین دسترســی آســان 
گروه های هدف یعنی اقشــار متوسط 
و پایین جامعه به کاالهای اساســی و 

دارو است.
میرتــاج الدینی با تاکیــد بر اینکه 
کاالهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰تومانی 
و بعضا نیمایی تهیه می شود و دولت در 
توزیع این اقالم همیشــه با مشکالتی 
روبــه رو بوده اســت، امــا در این طرح 
کاالها کدبندی می شــود و به صورت 

کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار 
سرپرســتان خانوار قــرار می گیرد که 
بتوانند کاالهای اساســی مانند برنج، 
گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط 

این کارت ها با قیمت دولتی تهیه کنند.
نماینــدگان مجلس دربــاره علت 
تصمیم شان برای بازگشــت کوپن به 
اقتصاد ایــران از  ناکارآمدی و فســاد 
توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانــی می گویند و 
معتقدند که این یارانــه باید در اختیار 
مصرف کننــدگان قــرار بگیــرد و نه 

واردکنندگان. 
کوپن نوستالژی سال های جنگ 

کوپن از دی ماه ســال ۵۹ و با شروع 
جنگ تحمیلی به اقتصاد ایران راه پیدا 
کرد. در آن روزهایی که شعله های جنگ 
زبانه می کشید مدیران اقتصادی ایران 
که نگران کمیاب شدن کاال در بازار کشور 
بودند، تصمیم گرفتند که توزیع کاالهای 
اساسی را با کاالبرگ های کاغذی انجام 
دهند که در اختیار خانواده های ایرانی 
قرار گرفته بــود و بر مبنــای آن اقالم 
اساســی با نرخ دولتی در تعاونی های 

مصرف توزیع می شد. 
کوپن چیزی نزدیک بــه ۳ دهه در 

کیف پــول ایرانی ها بود و در ســال ۸۹ 
آخرین شــماره کوپن قند و شکر اعالم 
شد و دیگر خبری از اعالم کوپن جدید 
نشد. در سال ۹۰ مهدی غضنفری، وزیر 
صنعت محمود احمدی نژاد به صورت 
رسمی اعالم کرد که کار کوپن به پایان 
رسیده اســت و باید با سیستم کوپنی 

خداحافظی کرد. 
پس از این مــدت دولت برای تامین 
کاالهای اساسی ارز دولتی را در دستور 
کار قرار داد و به واردکنندگان کاالهای 
اساســی دالر را با نرخی ارزان تر از بازار 
آزاد پرداخت می کــرد. این موضوع در 
شــرایطی اتفاق افتاد که نرخ ارز دولتی 
با بازار آزاد تفاوت چندانی نداشت و بازار 
ارز ثبات نسبی را تجربه می کرد. در سال 
۹۷ و پس از خروج امریکا از برجام معادله 
عوض شد و دالر جهش های پی در  پی را 

به ثبت رساند. 
 شکست دالر جهانگیری 

در نجات بازار کاالهای اساسی
جهش های پی در پی دالر موجب شد 
که نگرانی برای گرانی افسارگسیخته 
کاالهای اساســی بار دیگر باال بگیرد. 
نتیجه آن شــد که شــبی اســحاق 

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
در قــاب تلویزیون ظاهر شــد و اعالم 
کرد کــه ارز ۴۲۰۰ تومانــی در اختیار 
واردکنندگان قــرار می گیرد تا قیمت 
انواع کاال جهش نداشته باشد. این اتفاق 
اما هرگز به کنترل قیمت در بازار کمک 
نکرد و انواع کاال با نرخ دالر آزاد به مردم 

فروخته شد. 
همین مســاله شــکایات و بگیر و 
ببندهایی در بازار ایجاد کرد. تعزیرات 
انبارهــای احتــکار کاال را بســت و 
قوه قضاییــه واردکنندگان متخلف را 

دستگیر کرد. 
دســتگیری قریــب بــه اتفــاق 
واردکنندگان موبایل، تصمیم دولت را 
برای اختصــاص دالر ۴۲۰۰ تومانی به 
تمام واردکنندگان عوض کرد و این بار 
اعالم شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به 
واردکنندگان کاالهای اساســی و دارو 
تعلق می گیرد. با این حال دوباره مرکز 
پژوهش هــای مجلس اعــالم کرد که 
تخلفات بی شــماری در تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی انجام شده است و برخی 
شرکت های صوری برای دریافت دالر 

یارانه ای ایجاد شده است. 
در ایــن گــزارش حتــی برخــی 
واردکنندگان کاالهــای غیرضروری 
مانند اسباب بازی و گل مصنوعی و مربا 
و ... دالر ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند که 
همین مساله انتقاد گسترده فعاالن آنها 
معتقد بودند که دالر ۴۲۰۰ تومانی به 
دلیل فاصله زیادی که با بازار آزاد دارد، 
رانت های گسترده ای ایجاد کرده است.

دولت اعــالم کرده بود که ســاالنه 
حدود ۱۴ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی 
پرداخت کرده اســت اما تقریبا تمامی 
کاالها با نــرخ دالر آزاد در بازار فروخته 

شده بود. 
تصمیم دوباره برای بازگشت کوپن

طرح این مســایل موجب شد که 
بحث کوپن یا کاالبــرگ الکترونیکی 
دوباره از تابستان سال ۹۷ و با افزایش 
چشــمگیر قیمت کاالهای اساســی 
از ســوی وزارت کار، تعــاون و رفــاه 

اجتماعی مطرح و قرار شود. 
اواخر ســال ۹۷ هم کمیســیون 

تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن 
الکترونیکــی را تصویب کــرد اما در 
نهایت تابستان ســال گذشته وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم 
کرد که کاالی اساسی به اندازه کافی 
در کشــور وجود دارد و فعال برنامه ای 
برای توزیع آن به صــورت کوپنی در 
دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته 
و بنابراین طرح تامین کاالی اساسی 
در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به 

جریان نیفتاده است.
طرح تامین کاالهای اساســی در 
حالی از سوی مجلس مطرح شده که 
برخی از تحلیلگران، ســهمیه بندی 
کاالها را راه مطمئنی برای حمایت از 
اقشار ضعیف می دانند، اما در مقابل، 
برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن 
به اقتصــاد را راهــکاری ناکارآمد در 

شرایط فعلی عنوان می کنند.
علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد 
اســت: در مورد کاالهای اساســی 
من فکــر می کنم کوپنــی کردن 
کاالها راه حل بهتری اســت. البته 
کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل 
استفاده از کوپن الکترونیکی. این به 
نظرم هم فســاد کمتری دارد و هم 
 اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن 
بیشتر است. از آن ســمت مخالفان 
کوپن می گویند که کاالی چند نرخی 
در بازار فساد ایجاد می کند مگر آنکه 
سیســتم توزیع کوپن کامال شــفاف 
باشــد و کوپن به صورت الکترونیکی 

توزیع شود. 

فساد ارز 4200 تومانی نمایندگان را بر آن داشت تا تصمیم تازه ای برای توزیع کاالهای اساسی بگیرند

برگشت به نوستالژی کوپن
نمایندگان مجلس در 
نشست علنی خود دو 

فوریت بازگشت کوپن را 
تصویب کردند. براساس این 

طرح، دولت ملزم می شود 
تا کاالهای اساسی مورد 

نیاز را با استفاده از کاالبرگ 
یا کارت الکترونیکی یا 

روش های مشابه دیگر در 
اختیار مردم قرار دهد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان 
اینکه واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است 
از شناســایی فردی با مالکیت ۱۹۵ واحد در تهران خبر داد و 
گفت: کسانی که احتکار و سوداگری می کنند باید مالیات آن 
را بپردازند. به گزارش  »توســعه ایرانی«، »پروانه اصالنی« در 
خصوص شناسایی خانه های خالی افزود: واحدهای خالی به 

تفکیک استان در حال شناسایی است.
 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان 

اینکه شناســایی خانه های خالی و میزان مالکیت در تهران و 
استان ها در حال انجام است، گفت: به عنوان نمونه در تهران 
مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با یک هزار واحد، شناسایی 
شده است. وی درباره آخرین وضعیت بهره برداری از سامانه 
امالک و اسکان، توضیح  داد: این سامانه راه اندازی شده است 
و وزارت راه و شهرسازی هم اکنون از سامانه استفاده می کند. 
به دنبال فرصتی مناســب هســتیم تا بعد از عبور از بحران 
کرونا، عملیات اجرایی آن را آغاز کــرده و در آیینی عملکرد و 

ویژگی های سامانه و خروجی هایی که از سامانه به دست می آید 
را برای مردم تشریح کنیم.  مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرساز با بیان اینکه سیاست وزارت راه این است تا برای 
احتکار و ســوداگری مالیات اخذ کند، گفت: احتکار مسکن، 
عملی ناپسند اســت و با آن برخورد می شود. هیچ خانه خالی 

نباید وجود داشته باشد و الزم است تا فورا خانه های خالی به 
بازار مسکن عرضه شود. اصالنی تاکید کرد: کسانی که احتکار و 
سوداگری می کنند دو راه پیش رو دارند. یا باید واحدهای خود را 
به بازار عرضه کنند و مالیات نپردازند و یا چنانچه تمایل به عرضه 
واحدهایشــان را ندارند، مالیات آن را بپردازند. مدیرکل دفتر 
اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون صاحبان 
مالکان خانه های خالی شناسایی نشدند؟ گفت: دیوان عدالت 
اداری در مقطعی الزام کد رهگیری در ثبت معامالت مسکن را 
غیر اجباری کرد. در عین حال، کد رهگیری معامالت جدید را 
نشان می دهد و درخصوص معامالتی که در گذشته انجام شده، 
اطالعات وجود نداشت. به همین منظور الزم بوده تا مجموعه ای 
از پایگاه داده های اطالعاتی که نشان دهنده وضعیت مالکیت، 
استفاده از خدمات شهری، و سکونت افراد است، بررسی شوند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه  خبر داد: 

شناسایی فردی با مالکیت ۱۹۵ واحد مسکونی

خبر

وزیر نفت گفت: قرارداد اصلی میدان فرزاد به 
زودی با شــرکت ایرانی امضا می شود. االن هیچ 

کشور خارجی با ما حاضر به همکاری نیست.
به گزارش »توســعه ایرانی«، خبرگزاری ها 
دیروز سخنان مهم زنگنه را در خصوص قرارداد بلند 
مدت با چین مخابره کردند  .زنگنه، در آیین امضای 
قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی 
و احداث واحد فرآورش مرکزی )CTEP( گفت: 
اولویت ما همواره میادین مشترک غرب کارون 
)نفت( و پارس جنوبی )گاز( بوده و هست. دولت به 
دالیلی با قیر رایگان مخالف است و دلیل آن، تنها 
مساله مالی نیست. وی افزود: در توافق بلندمدت 
با چین در حوزه نفت، بحث همکاری در توســعه 
صنعت نفت در بخش باالدست و پایین دست است 
و با هر دولت دیگری جز اسراییل هم در این حوزه ها 

حاضر به همکاری هستیم.
زنگنه تصریح کــرد: درباره طرح ســهمیه 

خانواری بنزین باید دولت نظر خود را اعالم کند 
و هر چه مجلس ابالغ کند، ما اطاعت می کنیم.

زنگنه افزود: تولید غــرب کارون از ۷۰ هزار 
بشکه به حدود ۴۰۰ هزار بشــکه بوده است. کار 
خوبی در این میدان و ســایر میادین مشــترک 
همانند پارس جنوبی انجام شده است. وی اظهار 
داشت: قرارداد میدان گازی فرزاد بزودی امضاء 
خواهد شــد. افزایش بازیافت از مخازن اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. اکنون نمایندگان و ملت 
بر روی میادین مشــترک حساسیت ویژه دارند 
که باید همین حساسیت را بروی بازیافت مخازن 
داشته باشــند. وی گفت: در آزادگان جنوبی ۲۷ 
میلیارد بشکه ذخیره درجای اســت اما اکنون 
می توانیم ۱.۵ میلیارد برداشت کنیم یعنی بیش 
از ۲۵ میلیارد نمی توانیم برداشت کنیم و بدون 
استفاده می ماند که ضعف فناوری است. وزیر نفت 
گفت: هیچ کس حق ندارد جلوی افزایش بازیافت 

مخازن را بگیرید. افزایش بازیافت ضروری است و 
تحت هیچ شرایطی از آن کوتاه نخواهم آمد. وی 
ادامه داد: ما برای تمام میادین نفتی یک دانشگاه 
در نظر گرفتیم که همانند پزشــک در کنار آنها 
خواهد بود. نفت ثروت ملی است. این چیزی است 
که من آرزوی آن را داشتم. وی گفت: در سال ۷۶ 
تعداد کل مدرســین در بخش باالدستی ۷ نفر 
نبودند االن در یک انستیو ۵۷ نفر متخصص کار 
می کنند. زنگنه تصریح کرد: تاکید می کنم با شعار 
نباید ثروت ملت به باد داده شــود. به عنوان مثال 
دانشگاه شریف در میدان کوپال، دانشگاه صنعت 
نفت در میدان گچساران، دانشگاه امیرکبیر در 
میدان دارخوین و... به عنوان پژوهشــگر حضور 
دارند. ما نباید با شعار منافع ملت ایران را به هدر 

بدهیم.
زنگنه اظهار داشت: پتروپارس ۲۳ میلیارد دالر 
کار درست و خوب و در کالس بین المللی در پارس 

جنوبی انجام داد. که بــه تمام زجرهایی که برای 
شکل گیری آن کشــیده می ارزید و از این به بعد 
هم خواهیم کشید.  وی گفت: خوشحالم حدود 
۱.۳ میلیارد دالر امروز قرارداد امضا می شود. این 
حجم از قرارداد سبب افزایش اشتغال و استفاده 
از توان شرکتهای داخلی را به همراه خواهد داشت.
وی گفت: این طــرح )آزادگان جنوبی( را در 
وضع بدی تحویل گرفتیم اما خیلی خوب عمل 
شد. این روزها درباره این میدان و برخی دیگر از 
میادین مانند فرزاد حرف زیاد می زنند اما یک برگ 
سند ارائه نمی دهند. باید برای حرف هایمان سند 

و مدرک داشته باشیم.  زنگنه افزود : می گویند 
چرا قرارداد با هند برای توسعه فرزاد امضا نشد 
در حالیکه قرارداد نبود تفاهمنامه بود اگر من 
قرارداد مشارکت در تولید امضا می کردم همین 
مجلس پوست را می کند. من قرارداد IPC امضا 
می کنم اذیت می کننــد. وی همچنین گفت: 
بدون ادعا ما نوکر ملت هستیم. به هیچ کشور 
خارجی عالقه ندارم و اگر هم با شــرکت های 
خارجی مذاکره می کنم تنها بخاطر منافع ملت 
ایران است. ما مقتدر محکم و سربلند برای منافع 

ملت ایران ایستادیم.

توضیحات زنگنه درباره قرارداد بلندمدت با چین: 

هیچ کشور خارجی حاضر به همکاری با ما نیست 


