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خط قرمز نقدینگی کجاست؟
حال و روز نقدینگی به هیچ وجه مساعد نیست.
کــم و بیش همه مــا ایــن گـــزاره را کــه افــزایــش
نقدینگی منجر به افزایش تورم می شود  ،شنیده
ایم و آن را قبول داریــم اما همه بحث بر سر این
است که چگونه می تــوان جلوی رشد بی رویه
نقدینگی را گرفت .شاید بد نباشد ابتدا نگاهی به
آمارهای نقدینگی داشته باشیم و سپس ببینیم
چرا رشد نقدینگی در ماه های اخیر بیشتر شده
است و برای مهار آن چه باید کرد؟
بــراســاس آخــریــن آمـــار بــانــک مــرکــزی ،حجم
نقدینگی در خ ــرداد امــســال بــه  2657هــزار
میلیارد تومان رسیده است .این حجم از نقدینگی
نسبت به خرداد سال گذشته بیش از  34درصد
افزایش یافته است .این افزایش در شرایطی است
که معموال رشد ساالنه نقدینگی طی سال های
مختلف بین  25تا  30درصد بوده و رشد بیش از
 30درصد نقدینگی به منزله زنگ هشداری برای
تشدید تورم است.
از انتهای سال گذشته با شیوع بیماری کرونا،
دولــت مجبور شد منابعی را بــرای حمایت از
خانوارها و واحدهای اقتصادی در نظر بگیرد.
این منابع که با کاهش ذخیره قانونی بانک ها رقم
خورد عمال منجر به افزایش نقدینگی شد ولی از
نگاهکالنوساختاری،رشدنقدینگیکشورمتاثر
از دو عامل اساسی بوده است .نخست ،ناترازی
بانک ها و دوم ،کسری بودجه دولت.
ناترازی بانک ها به این معناست که درآمدهای
بانک هــا و بــه طــور مشخص ســود دریافتی از
تسهیالت ،کفاف ســود پرداختی بانک ها به

سپرده ها را ندهد و بانک ها عمال با بدهکار شدن
به بانک مرکزی ،خلق نقدینگی کنند .این مسئله
به ویژه در سال های  93تا  95رخ داد و یکی از
دالیل اصلی رشد نقدینگی در آن دوره بود ،به
گونه ای که در بازه یک ساله منتهی به اسفند 94
نیزرشدنقدینگی 30درصددراقتصادایرانثبت
شد که با فاصله تاثیر خود را بر افزایش نرخ ارز و
سپس افزایش نرخ تورم در سال 97گذاشت .این
عامل با اقدامات سال های اخیر بانک مرکزی از
جمله حذف موسسات غیرمجاز و اصالح برخی
بانک های ناتراز که حتی به تغییر مدیرعامل و
هیئت مدیره آن بانک ها نیز انجامید ،کمرنگ
شد.با این حال عامل مهم دیگر در رشد نقدینگی،
کسری بودجه است .در شرایط معمول دولت
برای تحقق اهداف خود منابع درآمدی و مصارف
هزینه ای یکسانی دارد ولی مشخص است که
در سال های اخیر ،منابع نفتی به شدت کاهش
یافته است .منابع جایگزین نیز نیاز به اصالحات
ساختاری دارد که با وجود تاکید چندباره رهبر
انقالب بر اصالحات ساختاری بودجه ،در عمل
متولیان اصلی بودجه ریزی و مدیریت اقتصادی
نتوانسته انــد ایــن اصــاحــات را نهایی کنند.
مواردی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و اصالح
در یارانه های پنهان از این دست است هرچند در
شرایط فعلی این موارد به دلیل فضای اقتصادی
و اجتماعی شاید به راحتی امکان پذیر نباشد.
عالوه بر آن ،این اصالحات با یک فاصله زمانی
چند ماهه و بــرای ســال بعد و سا لهای بعدتر
میتواند گره کسری بودجه را بگشاید.
واقعیت تلخ این است که دولت در کوتاه مدت
در دو راهی پذیرش کسری بودجه و تبعات آن
و پولی کــردن کسری بودجه افتاده اســت .در
حقیقت تاخیر در اصالحات ساختاری اقتصادی
و اصالحات بودجه ای منجر به این مسئله شده
اســت .اکنون دو راهکار کلی در برابر بحران
کسری بودجه وجود دارد .استقراض از مردم و
استقراض از بانک مرکزی.
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آمارها نشان می دهد که استقراض از مردم طی
دو-سه سال اخیر که بودجه به تدریج با کمبود
منابع نفتی مواجه شــد ،افزایش یافته است.
امسال نیز اوراق بدهی به عنوان مهمان تازه وارد
به اقتصاد کشور تاکنون توانسته است 70 ،هزار
میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته
باشد ولی امکان افزایش این اوراق به دلیل تاثیر
آن به دلیل محدودیتی که تقاضای بانک ها و
موسسات مالی فعال در بازار سرمایه برای خرید
این اوراق دارند محدود است و شاید بیش از100
هزار میلیارد تومان نتوان روی آن حساب کرد .به
این ترتیب حتما به اقدامات دیگر برای جبران
کسری بودجه نیاز داریم.
در نهایت باید توجه داشت که برخی اقدامات
نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی و تسعیر
دارایــی های خارجی بانک مرکزی با نرخ های
جدید ارز در شرایط فعلی به منزله استقراض از
بانک مرکزی است و آثار تورمی سنگینی در پی
دارد .در این میان استقراض از مردم چه به واسطه
اوراق بدهی و چه دیگر ابزارها حتی پیش فروش
نفت اگرچه بهتر از موارد قبلی است ولی به دلیل
افزایش تعهدات آینده دولت ،در عمل دولت آینده
را گروگان تصمیمات فعلی می کند .به نظر می
رسد راهکار منطقی پذیرش ترکیبی از افزایش
استقراض از مردم با انتشار اوراق بدهی بیشتر و
حتی پیش فروش نفت به مردم یا پاالیشگاه های
کوچک (مطابق طرح جایگزینی که مجلس به
جای طرح نفتی دولت دارد) و اتکا به اصالحات
ساختاری فوری در بودجه است .در هر صورت
باید خط قرمز پررنگی دور پولی کردن کسری
بودجه و استقراض از بانک مرکزی بکشیم و به
هیچ وجه به ســراغ روش هایی که نقدینگی را
افزایش می دهد نرویم ،چرا که در شرایط تورمی
 30درصــد و رشد نقدینگی  34درصــد ،پولی
کردن کسری بودجه ،رشد نقدینگی و تورم را
به مرزهایی هولناک خواهد کشاند که تبعات
اقتصادی و اجتماعی آن سنگین خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه  :هر کجا به اخم و لبخند خارجی ها نگاه کردیم دچار مشکل شدیم
رئیس قوه قضاییه در جلسه دیروز شورای عالی
قوه قضاییه ،با انتقاد از بدعهدی آمریکا در نقض
قوانینبینالمللوحقوقمعاهدات،سیاستهای
سردمداران کاخ سفید را شکست خورده دانست
و با تأکید بر مطالبه گری از اروپاییها ،به اروپایی
ها نیز توصیه کرد به جای سخنرانی و صدور بیانیه
به تعهدات خود عمل کنند .به گــزارش میزان،

آیت ا ...رئیسی همچنین گره زدن حل مشکالت
به تحوالت خارجی را اشتباه راهبردی جدی
دانست و گفت :برخی ممکن است به لفظ نگویند
اما حل مسائل کشور را منوط به روشــن شدن
نتیجه انتخابات کشورهای دیگر می دانند اما هر
جا به دستان خارجی ها و اخم و لبخند آن ها نگاه
کردیم ،دچار مشکل و وقفه شدیم.

شوی تکراری برای فرار از افتضاح ماشه
«مایک پمپئو» ،وزیر خارجه آمریکا،یک روز پس
از آن که جامعه جهانی با بی اعتنایی محض
در قبال فعال کردن یک جانبه مکانیسم ماشه
توسط واشنگتن عمال منزوی بودن آمریکا را
اثبات کردند با اعالم اعمال تحریم های جدید
علیه کشورمان گفت :آمریکا منزوی نیست!این
در حالی است که حتی در همین فهرست هم
چند اسم تکراری مثل سازمان انــرژی اتمی
و نیکالس مــادورو که قبال تحریم شده بودند
گنجانده شده است تا لوازم این نمایش رسانهای
مهیا شود  .به گزارش فارس« ،مایک پمپئو»،
وزیــر خارجه آمریکا روزگذشته اعــام کرد:
واشنگتن تحریمهای جدیدی علیه ایران و از
جمله وزارت دفاع این کشور وضع کرده است.
در کنفرانس خبری ،عــاوه بر مایک پمپئو،
«مــارک اسپر» ،وزیــر دفــاع آمریکا« ،استیون
منوشین» ،وزیر خزانهداری این کشور و «ویلبر
راس» ،وزیر بازرگانی این کشور حضور داشتند.

برای سالح هستهای دست یابد .اگر ما از برجام
خارج نمیشدیم ،ایران به تسلیحات بیشتری
برای بمب هستهای دست مییافت .تالش ما
این است که نگذاریم ایــران تــرور را در جهان
گسترش دهد».

گردش  2هزارمیلیارد دالری پول کثیف با محوریت بانک های آمریکایی

اسناد بانکی محرمانه که به تازگی در قالب
پروژه فینسن منتشر شده حاکی از آن است که
بانکهای بــزرگ جهان در بــازه زمانی 1999
تــا  2017حــدود دو هــزار میلیارد دالر بــرای
گانگسترها ،جنایتکاران و کارتلهای مواد مخدر
به صورت کام ً
ال آگاهانه پول جابه جا کرده اند .آن
هم در حالی که گفته می شود مقامات آمریکایی
از آن آگاه بوده اند ،اما به دلیل منافع اقتصادی
گردش این پول ها برای آمریکا ،در قبال آن سکوت
کرده اند  .به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از
راشاتودی ،اسناد عظیم بانکی که به تازگی در
قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و
چند خبرگزاری به دست آمده ،حاکی از آن است
که بزرگ ترین مؤسسات مالی و بانکهای جهان
به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دالر پول
کثیف را برای جنایتکاران ،گانگسترها و باندهای
مواد مخدر جابه جا کرد هاند .این اسناد حاکی
از آن است که این بانکها به جنایتکاران اجازه
پولشویی داده و از محل این اقدامات اتفاق ًا سود
هم کرد هاند.این اسناد مربوط به گزارش های

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• لپ تاپ شده  50میلیون! دانشجو از کجا
بیاره؟
•• از شبی که واعظی گفت  ،بورس روی کانال
 ۱۶۰۰واحد خوب است ،بورس در همان
مــحــدوده کنترل شــده اســت! واقــعــا معنی
حمایت رو هم فهمیدیم!
•• آیا درد و ناله ها را جز خود ما ،مسئولی می
بیند؟ حتما نــه! چــون با ایــن همه شکایت،
استعفا می کردن یا فکری برای گرانی می
کــردن ،شاید خــارج از کشورن و بی خبر از
گرانی ها!
•• درســتــون حــرف مــردم همش ازنداشتن
وبــدبــخــتــی چ ــاپ مــی کــنــیــد! لطفاجمعه
ظهربروید رستوران های جاده طرقبه شاندیز
صف ترافیک وپــول غــذا را نگاه کنید .غذا
ساعت  3تموم میشه و جالب این که طبقه
متوسط به پایین جامعه هستند!
•• باز مردم خواستند دو روز جشن بگیرند که
بورس قرمز شد!
•• آقای رئیس اداره کار! چرا به همین حقوق
کمی هم که تصویب شده نظارت نمی کنین؟
کارفرما هر کاری که دلش می خواد می کنه.
•• آقــای روحــانــی اعــام کــرده ،قیمت مواد
غذایی منصفانه نیست .پس چرا فکری به
حال این مردم نمی کنین که جلوی خانواده
شرمنده نباشن؟ ...
••متاسفانه نــه تنها دولـــت قـــدرت هــای
اقتصادی مستقل را در کنار و فراتر از خودش
برنمیتابدبلکهباسازمانهایخیریهمستقل
هم به جد مشکل دارد.
•• اخباری که آقای رئیس جمهور به مردم می
دهد پس از رایزنی با مشاوران ارشد گفته می
شود یا به صورت فی البداهه است؟!
•• از شما که برای هرقشری از قبیل کودک و
نوجوان وسالمند یک صفحه اختصاص می
دهید متعجبم که چرا برای بانوان یک صفحه
نمی گذارید و فقط گاهی اوقات در یک ستون
از صفحه دوم زندگی سالم ،راجع به بانوان
می نویسید؟ مگر نه این که میگن از دامن
زن مرد به معراج می رود و پشت سر هرمرد

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

موفقی یک زن خوب است؟
•• یــک بــار دیگر دولــت تدبیر و امید بــا بی
تدبیری ،سهامداران بازار سرمایه را ناامید
کرد .نه بازارگردانی به میدان آمد و نه حقوقی
ها میدان دار شدند.
••چــرا دانــش آمــوزان ابتدایی باید -500
 600تومان برای تجهیزات کالس اینترنتی
بدهند؟ آیا نباید آموزش و پرورش این هزینه
ها را تقبل کند؟
•• چرا کسی روی سایت دیــوار نظارت نمی
کنه؟ به تازگی سایت دیــوار با حذف آگهی
کاربرانباعنوانمشابهتوتشخیصسیستم،
از اون ها درخواست پول برای گذاشتن آگهی
جدید میکنه! این یک نوع کالهبرداری و
کسب درآمد نامشروع محسوب میشه.
•• در صفحه ترحیم و تسلیت چقدر خوب بود
یک دعای اهل قبور هم دراول صفحه چاپ
میکردیدتاخوانندگانقبلازمالحظهعکس
مرحومان ابتدا با خواندن آن دعا برایشان
طلبمغفرتبکنند.ضمناچاپبیتیازحافظ
کــه همیشه در همشهری ســام چــاپ می
کردید چرا دیگه ادامه نداره؟ همشهری سالم
کجایی یادت بخیر!
•• مــا آقـــای روحــانــی را بــه مــقــدســات قسم
میدهیم که در این چند ماه باقی مانده ریاست
جمهوری خبر خوشحال کننده ندهد! ...
•• خدا را شکر کهیکی دو نفر از نفرا ت اول
کنکور سال ۹۹مشهدیو خراسانیهستند!
••ظاهرا گوش شنوایی برای ناله های مردم
نیست .دلیلش حذف حرف مردم از خراسان
رضوی است .از صفحه ۲خراسان هم حذفش
کنید تا خیال مردم و مسئوالن راحت شود.
••پاییز هــزار رنــگ هم رسید! امسال عالوه
بر رنگ های الــوان و رنگارنگ و شــاد ،شاهد
خودنمایی کرونا ،آنفلوآنزا و ذات الریه که
مثل برگ درختان تغییر چهره می دهند نیز
هستیم!امیدواریمباماسکزدنورعایتفاصله
اجتماعی به جای آواز خش خش برگ درختان
پاییز زده در زیر پای عابران ،صدای وحشتناک
قژ قژ کرونا در ریه ها را استماع نکنیم!

نمابر05137009129 :

•• از این که در صفحه دخل وخرج برای خرید
بعضی وسایل خانگی چند برند را معرفی
می کنید ،خوب است ولی چقدر خوب بود
این راهم متذکر می شدید که برای خرید آن
وسیله باید چه نکاتی را مدنظر داشته باشیم؟
مث ً
ال اگر به فرض کسی بخواد بخاری بخره
باید چه نکاتی را هنگام خرید آن از نظر توان
گرمایشی در نظر بگیره؟
•• در این روزهای پر تنش بازار سرمایه گرچه
حقیقی ها سعی در تعادل سازی بازار داشتند
اما متاسفانه حقوقی ها که به نوعی به دولت
وابسته اند با عرضه های سنگین به خرده
سهامداران خیانت کردند.
•• دربــاره صفحه حــوادث هم خواهشمندم
جزئیات قتل هــا را خیلی واض ــح و کامل
توضیح ندهید ،بــدآمــوزی دارد .درعــوض
نکات پیشگیرانه پلیس درستون خط زرد را
بیشتر کنید که آموزنده است.
•• چند وقتی است که هر جا می رویم ،سخن از
شرکت های هرمی است .انگار باز این سیستم
در سایه برخی شرکتهای داخلی و به اسم
بازاریابی فعالیت خود را گسترش داده اند.
•• این که معلمان و دانش آمــوزان را مجبور
کنید در شبکه شــاد حضور داشته باشند،
عمال کالس های حضوری و پخش تلویزیونی
را بی خاصیت کرده اید ،زیرا دانش آموزان
به بهانه حضور در فضای مجازی از حضور در
کالس و نشستن پای تدریس تلویزیونی شانه
خالی می کنند و این یعنی به تمسخر گرفتن
آموزش و پرورش.
••لطفا بــا ایــن وضعیت اقــتــصــادی ،پلیس
راهنمایی و رانندگی جریمه های نداشتن
معاینه فنی رو ببخشه و یک مهلت دیگه بده.
••میگن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
که بچه معلول دارن ،برای مسکن دراولویت
هستن .پــس تکلیف مــا مــددجــویــانــی که
مستاجریم ،دخــتــر وپــســر جـــوان داریـــم و
نمیتوانیم دامادشان کنیم چیه؟ چون هرچه
کار می کنیم یا باید کرایه بدیم یا بگذاریم برای
سال بعد و رهن خونه.

رافائل گروسی در شصت و چهارمین نشست
ساالنه کنفرانس عمومی آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی توضیح داد که این نهاد بینالمللی
ب ـهصــورت دایـــم اجـــرای تــعــهــدات هستهای
ایــران را ذیل برجام به شــورای حکام گزارش
میکند .به گزارش تسنیم ،وی افزود« :آژانس
به راستیآزمایی دربــاره عــدم انحراف مواد
هستهای اعالمشده توسط ایران طبق معاهده
پادمانی ادامه میدهد .همچنین ارزیابیها
دربـــاره نبود مــواد هستهای و فعالیتهای
اعــا منــشــده ادامـــه دارد ».مدیرکل آژانــس

همچنین یــادآور شد که ماه گذشته با رئیس
جمهور و دیــگــر مقامات ارش ــد ایـــران بــرای
پرداختن به پرسشهای باقیمانده و بهویژه حل
مسئله دسترسی به دو مکان در ایران ،رایزنی
کرده است .وی با بیان این که «ما درباره مسائل
اجرایی پادمانی مد نظر به توافق رسیدیم»
افزود« :آژانس سپس طبق پروتکل الحاقی به
یکی از دو مکان دسترسی یافت و بازرسان از
محیط نمونهبرداری کردند که متعاقب ًا بررسی
خواهد شد و دسترسی به مکان دوم نیز برای
این ماه برنامهریزی شده اســت ».به گزارش

ایرنا ،گروسی بر همین اساس از توافق حاصل
میان ایران با آژانس استقبال و ابراز امیدواری
کرد که این مسئله به تقویت همکاریهای دو
طرف منجر شود .آژانــس پیشتر ادعاهایی را
درباره آن چه فعالیتهای هستهای اعالمنشده
در مکانهایی در ایران خواند مطرح کرده بود،
با این حال ایــران و آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی ،ماه گذشته در پایان سفر مدیرکل آژانس
به تهران و انجام مذاکرات با مقامات ایران،
توافق کردند همکاریهای خود را بیش از پیش
تقویت کنند.

توضیحات عضو هیئت رئیسه مجلس درباره دناپالس های جنجالی

اسناد محرمانه نقش بانک های بزرگ جهان در پولشویی گسترده را فاش کرد
اقدامات مشکوک است که از سوی کارمندان
بانکها در زمان تشخیص نقل و انتقاالت دالری
مشکوک به مقامات آمریکایی ارائه شده است.
بر این اساس ،مرکز شبکه تحقیقات جرایم مالی
آمریکا ،موسوم به فینسن ،زمانی که این مدارک
را دریافت میکرد باید دربــاره آن ها تحقیقات
انجام میداد اما گزارش های رسیده حاکی از آن
است که مقامات آمریکایی اغلب به این گزارش
ها توجهی نداشتند و بانکها هم حتی به نقل
و انتقال این پو لها پس از ارســال این گزارش
ها ادامه دادند .این گونه گزارش ها البته کام ً
ال
محرمانه باقی مانده است و حتی بر اساس قانون
آزادی اطالعات هم قابل دسترسی نیستند.
رسانههایی هم که این اطالعات را به دست آورده
اند اعالم کرده اند که آن ها را منتشر نمیکنند
چــرا که برخی از آن ها حــاوی نــام شرکتها و
افراد بی گناهی هستند که در این زمینه نقشی
نداشتهاند.بانک آمریکا مریلینچ ،سیتی بانک،
جیپی مورگان و امریکن اکسپرس ،همگی در
نقل و انتقال میلیو نها دالر پول بــرای ویکتور

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

استقبال مجدد آژانس از توافق با ایران

آمریکا بعد از بی اعتنایی جامعه جهانی به فعال سازی مکانیسم ماشه فهرست جدیدی از تحریم ها علیه ایران را اعالم کرد

پمپئو در این نشست از قراردادن وزارت دفاع
ایران و «نیکالس مادورو» ،رئیسجمهور ونزوئال
در فهرست سیاه خبر داد و گفت« :تفاوتی
نمیکند چه کسی باشید .اگر از تحریمهای
تسلیحاتی علیه ایــران تخطی کنید ،با خطر
تحریم مواجه میشوید ».وزیر خارجه آمریکا
نیز با بیان این که آمریکا منزوی نشده ،افزود که
انتظار دارد فرانسه ،آلمان و انگلیس تحریمها
علیه ایــران را اجــرا کنند .ایــن صحبت های
پمپئو در حالی مطرح شد که آمریکایی ها بعد
از فعال سازی مکانیسم ماشه با بی اعتنایی
کشورهای مختلف در جهان مواجه شدند و
حتی وزیران خارجه تروئیکای اروپایی به طور
رسمی در بیانیهای اقدام آمریکا در بازگشت
تحریمهای سازمان ملل علیه ایــران را فاقد
اثر قانونی قلمداد کردند .پمپئو همچنین در
بخش دیگری از صحبت های خود مدعی شد:
«برجام به ایران امکان داد که بتواند به مواد الزم

حرف مردم

خراپانوف ،جنایتکار قــزاق ،حتی پس از آن که
اینترپل برای وی حکم تعقیب صادر کرد ،دست
داشتهاند.
▪راه باز پولشویی وقتی پای منافع اقتصادی
آمریکا در میان است

رابــرت مــازور ،بــازرس سابق آمریکایی ،میگوید
یکی از دالیل جلوگیری نکردن از نقل و انتقال
پول کثیف و پولشویی در این زمینه این است که
به این پولها اجازه نقل و انتقال داده شده چرا که
میتوانستبهرشداقتصادیآمریکامنجرشود.وی
ادامه داد حتی اگر این پولها کثیف باشد میتواند
به خرید داراییها منجر شود و در صورتی که در
حساب بانکی قرار بگیرد به افزایش ثروت آمریکا
منجر میشود .مرکز شبکه تحقیقات جرایم مالی
آمریکا اعالم کرده است انتشار بدون مجوز اسناد
مربوط به گزارش های فعالیتهای مالی مشکوک
جرم بوده و میتواند امنیت ملی آمریکا را به خطر
بیندازد و به همین دلیل رسانهها و خبرنگاران
میگویند نمیتوانند این اسناد را منتشر کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به انتشار
خبری مبنی بر تحویل یک دستگاه خودروی
دنــا پــاس اتــومــات به نمایندگان مجلس به
صورت اقساط ،اظهار کرد« :مجلس باید در
هر دوره نمایندگی دو اقــدام را انجام دهد و
بــرای نمایندگان خــودرو و مسکن تهیه کند،
چــرا که بیشتر وکــای ملت بــرای رفــت و آمد
به شهرستان حــوزه انتخابیه خود به خودرو
نیاز دارنــد تا بتوانند به روستاها سرکشی و
در جلسات شرکت کنند ».شایان ذکر است
موضوع استفاده نمایندگان مجلس از دناپالس
درفضایمجازیبهشدتموردتوجهقرارگرفت
و کاربران معتقد بودند نمایندهای که دنا پالس
را با نصف قیمت از ایرانخودرو تحویل بگیرد،
نمیتواند بر عملکرد آن ها نظارت درست
انجام دهــد .با ایــن حال به گــزارش باشگاه
خبرنگاران ،احمد امیرآبادی فراهانی افزود:
«در دورههای قبل ما  ۲۵۰خودرو در مجلس

داشتیم که به تعداد آن ها راننده وجود داشت،
این ماشینها به صورت ماهیانه  ۱۲میلیون
تومان هزینه داشتند ،بنابراین تصمیم گرفتیم
اتومبیلها در اختیار نمایندگان قرار گیرد ودر
نهایت ماهی  ۴میلیون تومان به آن ها بدهیم
تا بتوانند برای خود راننده استخدام کنند؛ که
این تصمیم ماهانه ۸میلیون تومان صرفه جویی
دارد ،یعنی در طول  ۴سال و به تعداد ۲۹۰
نماینده درمجموع حدود  ۱۱۰میلیارد تومان
در هزینههای مجلس نسبت به مجالس هشتم
و نهم صرفهجویی ایجاد میکند ».امیرآبادی با
بیان این که « برای صرفهجویی در هزینههای
مجلس خ ــودروه ــا بــه صـــورت اقــســاطــی به
نمایندگان واگذار شده است» افزود  « :اقساط
آن در طول دوره نمایندگی از حقوق وکالی
ملت کسر شود تا با کسر هزینه راننده و بنزین
قوه مقننه بتواند در هزینههای خود صرفهجویی
کند ،البته معتقدم که شفا فترین سازمان،

مجلس است چرا که هیچکس نمیداند که
فرماندار ،استاندار ،وزیــران و حتی قضات و
روســای بانکها چه تعداد خــودرو در اختیار
دارنــد ،البته مجلس یک نهاد ناظر بوده و این
حساسیتها امری مثبت تلقی میشود ».عضو
هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد« :وقتی حدود
 ۴ماه پیش تصمیم گرفتیم برای نمایندگان
اتومبیل تهیه کنیم خودروی دنا حدود ۲۲۰
میلیون تومان قیمت داشت و این نرخ در همین
مدت زمان کوتاه به  ۶۰۰میلیون تومان رسید،
البته از حدود ۳۰۰خودروی تهیه شده بخشی
پــژو پــارس و بخشی دیگر دنــا پــاس اتومات
اســت » .وی تاکید کــرد« :خودروها بر اساس
قیمت مصوب شورای رقابت و با رعایت تمام
ضوابط خریداری شدهوسندآنهابه نام مجلس
است ».درهمین حال روز گذشته دو نماینده
مجلس در نامه ای به معاونت اجرایی پارلمان از
دریافت خودروی خود انصراف دادند.

امسال دریغ از یک سانتی متر بهره برداری؛ جاده مرگ
بــا وجــود ایــن کــه طبق وعــده رئیس جمهور
مقرر شد پروژه  4خطه کردن محور بجنورد-
گلستان موسوم به جــاده مرگ تا پایان عمر
دولــت دوازده ــم به پایان برسد و همچنین
برخی مدیران دولتی نیز در خصوص اتمام
این پروژه تا پایان امسال وعده داده بودند اما
در شش ماه نخست امسال حتی یک سانتی
متر از این محور به بهره برداری نرسید .در پی
سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان و
قرار گرفتن مجدد پروژه  4خطه کردن محور
بجنورد -گلستان جزو مصوبات اولویت دار

سفر ،هر چند کارگاه های تعطیل و نیمه تعطیل
این پــروژه دوبــاره فعال شدند اما با گذشت
بیش از یک سال از سفر هیئت دولــت هنوز
این پروژه سرعت نگرفته است .پیگیری های
خبرنگار ما و گفت و گو با پیمانکاران واقع در
این مسیر حاکی از آن است که طی شش ماه
گذشته اعتبارات بیشتری نسبت به سال های
گذشته برای تکمیل این پروژه تخصیص یافته
است ،به گونه ای که هم اکنون پیشرفت پروژه
در قطعات بدرانلو و رباط قره بیل بیش از 90
درصــد پیشرفت فیزیکی دارد .مشاهدات

خبرنگار ما از قطعه  6کیلومتری روستای تاتار
به سمت بدرانلو حاکی از آن است که پروژه
در این قسمت نسبت به سال های گذشته از
پیشرفت خوبی برخوردار و پل انتهایی این
قطعه در حال ساخت است .به گفته متولیان
ایــن پ ــروژه در صــورت ادام ــه رونــد پرداخت
اعتبارات در نظر گرفته شده برای این پروژه تا
پایان پاییز این قطعه به بهره برداری می رسد تا
مسیر بجنورد تا  10کیلومتر پس از آشخانه به
صورت کامل 4خطه شود.مشروح این گزارش
را در  khorasannews.comبخوانید.

