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جنجال خزانه خالی

سیاه و سفید افزایش عرضه
گوشت در شهریورماه

انتشار نامه درخواست بودجه ای نوبخت و پاسخ تند روحانی به وی با توضیحات رئیس سابق سازمان برنامه مواجه شد
دو روی سکه تبعات انتشار و واقعیت تلخ هزینه تراشی ها را بررسی کرده ایم

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت
کشتار دام کشتارگاه های کشور حاکی از
آن است که در شهریور امسال ،تعداد الشه
انــواع دام ذبــح شــده  60درصــد و وزن این
الشه ها  40درصد نسبت به شهریور 1399
رشد داشته است .این داده ها اگر چه افزایش
عرضه و فشار برای کاهش قیمت گوشت را
نشان می دهد ،اما همچنان بیانگر وضعیت
نگران کننده تولید دام در کشور است .چرا
که طبق این آمار ،وزن دام های کشتارشده
(با توجه به رشد بیشتر تعداد الشه دام ذبح
شده نسبت به وزن الشه ها) رو به کاهش
است .بدان معنی که دام ها نسبت ًا زودتر روانه
کشتارگاه ها می شوند .از سوی دیگر گزارش
ها از جمله گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
نشان می دهــد همچنان گرانی و کمبود
نهاده هــای دامــی ،دامـــداران را مجبور به
کشتار دام های مولد می کند.

اخبار

میراث ناتمام مسکن دولت دوازدهم
دیوان محاسبات :پیشرفت فیزیکی
طرح مسکن ملی در  20استان زیر
 10درصد است
پیشرفت فیزیکی طرح اقدام ملی مسکن تا پایان
تیر سال  1400در  20استان کشور کمتر از 10
درصد است .به گزارش فارس ،دیوان محاسبات
کشور گــزارش خــود دربــاره پیشرفت فیزیکی
طرح اقــدام ملی مسکن از سال  1398تا تیر
سال  1400را ارائه کرد .بر مبنای این گزارش،
بیشترین پیشرفت فیزیکی طــرح اقــدام ملی
مسکندراستانکهگیلویهوبویراحمدباپیشرفت
نزدیک به  60درصدی به ثبت رسیده است .بر
همین اساس پیشرفت فیزیکی طرح اقدام ملی
در  20استان کمتر از  10درصــد بــرآورد شده
است .این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی
دولــت روحانی ،وعــده اتمام پــروژه طرح اقدام
ملی مسکن تا پایان سال  99را داده بود ،حاال با
گذشت چهار ماه از سال  ،1400شاهد پیشرفت
ناچیز واحدهای طرح اقدام ملی هستیم .عالوه
بر این پیشرفت فیزیکی واحدهای طرح اقدام
ملی در شش استان کشور نیز کمتر از  20درصد
برآورد شده و پیشرفت فیزیکی پنج استان بیش از
 20درصد است .پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن
ملی در تهران تنها  12درصد برآورد میشود.

خاندوزی سخنگوی اقتصادی
دولت شد
وزن وزیر اقتصاد در تیم اقتصادی
دولت بیشتر می شود؟
بر اســاس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت ،خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی
به عنوان سخنگوی حوزه اقتصادی دولت تعیین
شــد .به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی ریاست
جمهوری،سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به فضاسازی
رســانـهای و ایجاد جنگ روانــی بــرای بیثبات
جلوه دادن و افزایش کــاذب قیمتها با هدف
ناامیدی مردم ،اظهار کرد :نهادها و دستگاههای
مرتبط با عرضه ،تولید و تامین کاالها نباید بدون
هماهنگی بــا ستاد تنظیم بـــازار قیمتها را
تغییر دهند.بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی
اقتصادی دول ــت ،ستادهای تنظیم ب ــازار در
استا نها نیز باید به صــورت منظم به ریاست
استاندار تشکیل جلسه دهند و با نظارت بر
روند تولید و عرضه کاال با ستاد مرکزی در تهران
هماهنگ عمل کنند.پیش از این برخی دغدغه
ها دربــاره تعدد مسئولیت ها و نقش ها در تیم
اقتصادی دولت وجود داشت .تیم اقتصادی که
به جز وزیران و مسئوالن مرتبط با اقتصاد ،شاهد
حضور معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی رئیس
جمهور و همچنین معاون اول به عنوان هماهنگ
کننده تیم اقتصادی اســت .اکنون به نظر می
رسد با انتصاب وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی
اقتصادی دولت ،وزن خاندوزی در تصمیمات و
مواضع اقتصادی دولت افزایش یافته باشد.

انتشار نامه ای از دولت قبل به تاریخ
اوایــل مــرداد امسال دربــاره خالی
بــودن خزانه خبرساز و با واکنش
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه
و برخی کارشناسان مواجه شد.
نامهای که خبرگزاری تسنیم آن را
منتشر کرده و در آن امضای واعظی
رئیس دفتر رئیس جمهور دولت
دوازدهم دیده می شود ،نشان می
دهد روحانی در پاسخ به درخواست
نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه
و بودجه مبنی بر تخصیص بودجه به
منظور تکمیل و بهرهبرداری از پروژه
آب رسانی آبیک ،این گونه پی نوشت
کرده است« :همه موجودی خزانه
بــراســاس درخــواســت هــای جناب
عالی تخلیه شده اســت .موجودی
وجود ندارد».انتشار این نامه بازتاب
زیــادی داشت و خیلی ها روی این
موضوع که دولت رئیسی خزانه را
با وضعیت بدی تحویل گرفته تمرکز
کردند و برخی هم اصل انتشار این
نامه را کــاری غلط و گــرا دادن به
طرف های خارجی در آستانه دور
جدید مذاکرات دانستند  .در عین
حال با گذشت ساعاتی از انتشار
این نامه نوبخت هم به آن واکنش
نشان داد .به گــزارش مهر ،وی در
گفت وگویی ضمن تکذیب ادعای
خالی بــودن خزانه در ایــام پایانی
فعالیت دولت دوازدهم تاکید کرد
که موضوع نامه منتشر شده ،مربوط
بــه مــوجــودی یــک ردی ــف خــاص از
بودجه بوده است .نوبخت توضیح
داد :در دولــت قبل تصمیم گرفته
شد طر حهای عمرانی اولویتدار

در پرداخت فوق العاده های شغلی
بهگروههایمختلفکارمندیانتقاد
جدی داشتند.

را که تا پایان عمر دولت دوازدهــم
قابل اتمام بودند  ،هرچه زودتــر به
سرانجام برسانیم تا طرحهای نیمه
تمام کمتری باقی بماند .برای این
منظور ردیفی مختص طر حهای
اولویت دار نزد خزانه در نظر گرفته
شد .رئیس پیشین سازمان برنامه
و بودجه کشور با تاکید بر ایــن که
خزانه در پایان دولت دوازدهم خالی
نبوده ،یــادآور شــد :خزانه ورودی
مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی
تجمیع میشود .این بدان معناست
که خزانه هیچ وقت خالی نمیشود.
حتی اگــر چنین ادعـــای محالی
صحت داشــت ،پس چطور طی سه
مــاه گذشته حقو ق از ســوی دولت
جدید پرداخت شده است؟

▪کـــاربـــران فــضــای مــجــازی چه
گفتند؟

▪یک نامه سوال بر انگیز!

در هر حال به نظر می رسد انتشار
این نامه بسیار سوال برانگیز است.
رویکرد دولت سیزدهم نشان میداد
قرار است بر خالف دولت های قبل
که به صراحت از دریافت خزانه خالی
آن هم در بحبوحه مذاکرات هسته
ای سخن می گفتند ،بی اخالقی
هــای مــربــوط بــه گله گـــذاری های
یک طرفه و سیاسی کنار گذاشته
شــود .خبرگزاری مهر در واکنش
به انتشار این نامه توسط تسنیم در
مطلبی انتقادی نوشت :در مخدوش
بودن این نامه همین بس که عالوه
بــر ادبــیــاتــی عجیب و فــقــدان مهر
محرمانه ،نشان میدهد گویا رئیس
ســازمــان برنامه و بودجه کشور از
وضعیت خزانه مطلع نیست و باید

رئیس جمهور وضعیت خزانه را به وی
اعالم کند حال آن که علی القاعده
این رئیس جمهور است که وضعیت
خزانه را از رئیس سازمان برنامه و
بودجه خود استعالم میگیرد!این
خبرگزاری با تردید برانگیز دانستن
انتشار این نامه افزود«:انگیزههایی
که از طرفی به دنبال ارسال سیگنال
ضــعــف ب ــه دشــمــن بــــرای اعــمــال
تحریمهای بیشتر و از طرف دیگر به
دنبال ناامید کردن مردم و فعاالن
اقتصادی اســت » .در عین حال به
رغــم ایــن دیــدگــاه خبرگزاری مهر

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند
کــه اطــاعــات مــراکــز تصمیم گیر
کشورهای دیگر دربـــاره وضعیت
اقتصادی و بودجه کشور در حدی
دقیق است که خارجی ها نیاز به
ایــن گونه اطــاعــات درب ــاره خزانه
نداشته باشند.در این میان وجه دیگر
ماجرا که گالیه صریح رئیس جمهور
سابق از رئیس وقت سازمان برنامه
است نیز قابل توجه است .پیش از
این نیز برخی کارشناسان از هزینه
تراشی های سازمان برنامه در ماه
های پایانی فعالیت دولت از جمله

کاربران فضای مجازی هم به این
مــوضــوع واکــنــش نــشــان دادنــــد.
کاربری با اشاره به این نامه نوشت
«:رئــیــســی چ ــه دول ــت ــی و ب ــا چه
خزانهای را تحویل گرفت؟!» کاربر
دیگری هم نوشت «:نوبخت سال
 :92خزانه خالی تحویل گرفتیم.
نوبخت  :1400خزانه هیچ وقت
خالی نمیشود»کاربر دیگری در
مخالفت با انتشار این گونه اخبار
نــوشــت «:مــخــالــفــان روح ــان ــی به
کارگیری لفظ «خــزانــه خالی» از
سوی روحانی را هدفمند و اسم رمز
مــذاکــرات دورقبل خواندند،حاال
امــا همان ها باانتشارنامه«خزانه
خالی»در بحبوحه مذاکرات جدید
گرفتن دولت
،مانع از دســت بــاال
ِ
جدید و کسب امتیاز بیشتر از طرف
غربی می شوند،پشت پرده چه خبر
است؟»کاربر دیگری انتشار این نامه
را در راستای به حاشیه راندن خبر
برخی انتصاب های حاشیه ساز این
روزها دانسته و کاربری هم نوشته:
با فرض این که نامه درست باشه یه
سوال دارم :نامه رئیس جمهور وقت
درباره این که خزانه موجودی ندارد،
فاقد عبارت محرمانه است اما دالیل
عدم صالحیت آقــای الریجانی که
گفته خودم راضی هستم و منتشر
کنید ،محرمانه است؟

بازار خبر

رشد 83درصدی فروش
شرکتهای بورسی در نیمه
نخست امسال

فارس -مدیرعامل فرابورس ایران از رشد ۸۳
درصدی فروش شرکتها در شش ماه نخست
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر
داد و گفت :سود خالص شرکتهای حاضر در
بازار سرمایه در نیمه اول سال  ۱۴۰۰نسبت به
سال قبل رشد  ۷۲درصدی را نشان میدهد.

مسترکارت رمزارزها را تکان داد
ایسنا -خبر ورود مسترکارت غــول پرداخت
آمریکایی به بازار رمزارز باعث تقویت جایگاه این
ارزهــا شد .بر این اساس پس از سه روز ریزش،
همه ارزهـــای دیجیتالی مهم صعود کردند.
مسترکارت در حــال همکاری با پلتفرم بکت
است تا امکان ارائه خدمات مبتنی بر رمزارزها
را در بنگاه های تجاری و بانک های کوچک برای
مشتریان خود فراهم کند .در بیانیه صادرشده
توسط مسترکارت به همین مناسبت آمده است :
مشتریان امکان خرید و فروش و نگهداری ارزهای
دیجیتالی را با استفاده از کیف پولی که معرفی
می شود ،خواهند داشت.

گاز خانگی در زمستان
قطع نمی شود
تــســنــیــم -مــدیــرعــامــل شــرکــت مــلــی پخش
فراوردههای نفتی با اعالم این که «در زمستان
امسال قطعی گاز خانگی نخواهیم داشت» ،افزود:
از آن جا که همیشه تمرکز بر رساندن گاز به بخش
خانگی بوده است ،در این بخش مشکل قطعی
ایجاد نخواهد شد و اگر سوخت گاز نیروگاهها و
صنایع قطع شود ،سوخت مایع بهاندازه مناسب
برای مصرف در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

تازه ترین ارزش سهام عدالت
دنیای بورس -بررسیها نشان میدهد ارزش
روز  37سهم موجود در پرتفوی عدالت برای
دارندگان سهام  532هزار تومانی روز سهشنبه
به  12میلیون و  969هزار تومان رسیده است.

پاسخ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی به حکم محکومیت دادگاه
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ،ورود بانک
مرکزی به بــازار فردایی به صــورت پوششی را
نتیجه درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی از رئیسجمهور وقــت ،تایید وی و ابالغ
آن به رئیسکل بانک مرکزی اعالم میکند و
میگوید :ورود به این بــازار اقــدام درستی بود
که باعث بازگشت ثبات به بازار در آن مقطع شد
و طبق حکم دادگــاه ،نه حتی یک ریال از حق
بیتالمال تضییع و نه رانتی توزیع شده است.
احمد عراقچی در گفت و گو با فارس با اشاره به
انتشار گزارش هایی از سوی بانک مرکزی در
ستاداقتصادیدولتدرسال 96کهبروزبحران
در بازار ارز کشور را هشدار داده بود ،گفت :از
مسجل شد ترامپ در
اواخر مهر ماه که تقریبا
ّ
خروج از برجام مصمم است ،آقای رئیس جمهور
روی یکی از گزارشهای ما ،موضوع را به معاون
اول رئیس جمهور ارجاع دادند و گفتند آقای
جهانگیری جلسه بگذار و موضوع را تعیین
تکلیف کــن.وی گفت :یکی از عوامل مخرب
بازار ارز که نه فقط ما بلکه دستگاههای امنیتی

درباره آن ابراز نگرانی میکردند ،همین بازار
فردایی بود .به همین دلیل جمع بندی جلسات
در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتهی به
نامهای شد که آقای شمخانی به آقای روحانی
نوشت .محتوای این نامه تحلیل بازار ارز و چند
پیشنهادبود.عراقچیافزود:متنمصوبهشورای
عالی امنیت ملی به «مداخله در بازار فردایی
بهصورت پوششی» اشاره داشت.وی با اشاره به
این که بنا بر گزارشهای دستگاههای امنیتی
روزانه تا  500میلیون دالر در بازار فردایی ارز
معامله میشد ،افــزود :دستگاههای امنیتی
بارهادربارهتاثیربازارفرداییهشدارمیدادندو
دبیرخانهشورایعالیامنیتملیبهصراحتبه
بانکمرکزیگفتهبودکهدربازارفرداییمداخله
کند.رویایننامه،آقایروحانیدستورمیدهد
و روی این دستور هم رئیس کل بانک مرکزی به
بخش ارزی دستو ِر اقدام می دهد .ما به عنوان
دستگاه اجرایی موظف به اجرا بودیم ،بماند که
این اقدام را هم در حیطه اختیارات بانک مرکزی
می دانستیم و هم از نظر کارشناسی موثر.
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