
با پایان زمــان تعیین شــده برای تعییــن تکلیف 
خودروهای وارداتی حدود ۱۵۰۰ دســتگاه از آن ها 
که مجوز قانونی برای ترخیــص را دریافت نکردند، 

متروکه شد.
به گزارش ایسنا، ۲۶ شهریورماه پایان آخرین مهلت 
برای تعیین تکلیف خودروهــای وارداتی موجود در 
گمرک بود و طبق اعالم گمرک ایران دیگر امکان اظهار 

و ترخیص خودروها وجود نداشت.
از حدود ۱۲ هزار و ۲۶۰ دســتگاه خودرویی که طی 
ســال های گذشــته وارد و با توجه به تغییر مقررات 
واردات خــودرو و ممنوعیــت ثبت ســفارش آن و 
همچنین تغییر شرایط ارزی در گمرک و بنادر مانده 
بودند، از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ طی رایزنی های صورت 
گرفته دولت مهلتی را برای تعیین تکلیف این خودروها 
طبق ضوابطی مشخص کرد که به تدریج این مهلت تا 
چهار دوره تمدید شد و آخرین فرصت آن از ۲۶ خرداد 

تا ۲۶ شهریورماه امسال بود.

این در حالی اســت که در فرصت آخر حدود ۳۷۰۰ 
دســتگاه دیگر در گمرک باقی مانده بود که بیش از 
۲۰۰۰ دســتگاه دارای پرونده قضایی بودن و طبق 
مصوبه هیات وزیران برای ترخیــص هیچ نیازی به 
تمدید زمان نداشت و فقط بعد از حکم برائت امکان 
ترخیص داشــتند، اما از ســوی دیگر حدود ۱۱۰۰ 
دستگاه فاقد ثبت سفارش بوده و باید برای ترخیص 
آن ها وزارت صمت نسبت به باز کردن ثبت سفارش 
اقدام می کرد. در عین حال که بیش از ۷۰ دســتگاه 
خودروهای ساخت و سفارش آمریکا بودند که طبق 

ضوابط واردات خودرو، واردات آن ها ممنوع بود.
در حالی زمان آخر به پایان رسیده که خودروهای فاقد 
مجوز برای ترخیص مشمول قوانین متروکه شدند. 
تازه ترین گزارش لطیفی - سخنگوی گمرک ایران- از 
این حکایت دارد که حدود ۱۵۰۰ دستگاه به دلیل دارا 
نبودن مجوزهای الزم و پایان مهلت های قانونی متروکه 
خواهند شد و برای تشریفات قانونی در اختیار سازمان 

اموال تملیکی قرار می گیرند که از این تعداد ۱۱۰۰ 
دستگاه فاقد ثبت سفارش است.

همچنین در نیمه اول ســال جاری گمرک اقدام به 
ترخیص ۱۱۹۰ دســتگاه انواع خودرو به ارزش ۲۲ 
میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۹۰ دالر کرده است که از این 
تعداد  ۶۷۰ خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو بود 
که به دلیل داشتن شاکی در گمرک متوقف بودند اما 
با هماهنگی قضایی از گمرک خارج شد تا مقام قضایی 

خارج از گمرک به موضوع رسیدگی کند.
مابقی خودروهای ترخیص شده نیز خودروهای متوقف 
در گمرکات کشور بودند که  تشریفات گمرکی آنها در 
مهلت قانونی گذشته به پایان نرسیده بود  و با مصوبه 
اخیر هیات وزیران فرصت اتمام تشــریفات گمرکی 
برایشان فراهم شده بود. در حالی ۱۵۰۰ دستگاه خودرو 
متروکه اعالم شده که با توجه به ممنوعیت واردات آنها 
و مغایرت با مقررات واردات ، احتمال اینکه به ضبط 

دولت درآید وجود دارد.

عراق از ابتدای ماه میالدی جاری نفت بیشتری نسبت 
به میانگین روزانه ماه گذشــته صادر کرد که مانع از 
تحقق پایبندی کامل این کشور به پیمان کاهش تولید 

اوپک پالس خواهد بود.
به گزارش ایسنا، عراق که سابقه طوالنی در عمل به 
کاهش تولید توافق شــده میان اعضای گروه اوپک 
پالس داشته است، به شرکایش در این گروه قول داده 
بود با کاهش بیشتر تولید نفت در اوت و سپتامبر، مازاد 
تولیدی که در ماههای پیش داشت را جبران خواهد 
کرد و بر همین اساس، هدف تولید نفت عراق حدود 

۳.۴ میلیون بشکه در روز قرار گرفت.
بررســی آمار نفتکشها توســط بلومبرگ نشان داد 
صادرات نفت عراق در ۱۵ روز نخست سپتامبر به ۳.۲۶ 
میلیون بشکه در روز رسید که هشت درصد باالتر از 
میانگین روزانه ماه گذشته بود. با در نظر گرفتن ۶۵۰ 
هزار بشکه روز نفتی که پاالیشگاههای عراق استفاده 
کرده اند، تولید نفت این کشور بسیار باالتر از سهمیه 

اش بوده است. با گذشــت ۶۰ سال از تاسیس، اوپک 
برای احیای بازار نفت از تبعات شیوع بیماری کووید 
۱۹ با ســایر تولیدکنندگان بزرگ متحد شده است. 
کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پالس به ریاست 
عربستان سعودی و روسیه روز پنج شنبه به منظور 
ارزیابی وضعیت بازار و پایبندی اعضا به توافق کاهش 
تولید دیدار خواهد داشــت و زمان انتشار آماری که 
افزایش صادرات عراق را نشان می دهد، برای این کشور 
نامناسب بوده است. عراق اوایل ماه میالدی جاری گفته 
بود ممکن است به زمان بیشتری برای جبران مازاد 

تولیدش نیاز داشته باشد.
اوپک همچنین در حال حاضر با نقض پایبندی از سوی 
امارات متحده عربی به سهمیه کاهش تولیدش روبرو 
شده است. این کشور در اوت به دلیل تقاضای باالتر 
برای تولید برق، حداقل ۱۰۰ هزار بشکه در روز باالتر 
از سهمیه اش نفت تولید کرده است. سایر منابع مازاد 
تولید امارات را بسیار باالتر تخمین زده اند. با این حال 

این کشور قول داده که با کاهش صادرات در اکتبر و 
نوامبر، مازاد تولیدش را جبران کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اگرچه آمار نفتکشها سطح 
تولید نفت یک کشور را نشان می دهد اما عوامل دیگر 
هم ممکن است بر تولید اثرگذار باشد و آمار واقعی را 
پایینتر یا باالتر ببرد. کشورها ممکن است از ذخایرشان 
نفت بفروشند که جز محدودیت تولید به حساب نمی 
آید. همچنین گاهی سایر محصوالت نفتی را با نفت 

یکی کرده و آمار صادراتشان را باالتر می برند.
در شــرایطی که قیمت نفت تحت تاثیر افت تقاضا و 
افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا، با موج کاهشــی 
دیگری روبرو شده است، امارات متحده عربی سیگنال 
جدیدی درباره جبران مازاد تولید دو ماه اخیر ارسال 
کرده است. شــرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( که 
تقریبا همه نفت امارات را تولید می کند، به پاالیشگاهها 
و بازرگانان اعالم کرده که کاهش صادرات نفت برای 

اکتبر تا پایان نوامبر ادامه پیدا می کند.

در شرایطی که تا پایان سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۷۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام 
بود هم اکنون این تعداد به ۵۰ هزار واحد رسیده است.

به گزارش ایسنا، بر اســاس اعالم مســئوالن حدود ۵۰ هزار واحد مسکن مهر 
نیمه تمام به استثنای واحدهایی که دارای مشکالت حقوقی هستند وجود دارد. 
اسفند ماه ۱۳۹۵ قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفته بود که 
تعداد واحدهای نیمه تمام مسکن مهر ۲۷۰ هزار واحد است. ۱۷ خرداد ماه امسال 
وزیر راه و شهرســازی این تعداد را ۶۶ هزار واحد و قائم مقام او ۱۰ شــهریورماه 
واحدهای نیمه کاره مهر را ۶۰ هزار واحد اعالم کرده بود. بنابراین از ۱۷ خردادماه 

تاکنون ۱۶ هزار واحد تکمیل شده است. البته آمار و ارقام نشان می دهد ۳۱۱ هزار 
و ۹۰۰ واحد مســکن مهر غالباً دارای پیشرفت فیزیکی مناسبی هستند و هنوز 
تحویل نشــده که علت اصلی آن به ضعف دستگاه های خدمات رسان در تامین 
انشعابات  مربوط می شود. از ســال ۱۳۸۶ تاکنون ۲ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۸۶۸ 
واحد مسکن مهر تعریف شده است. البته آمار بانک مسکن از سال ۱۳۸۸ تا کنون 

از تامین اعتبار ۲ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۵۴۱ واحد حکایت دارد.
به هر ترتیب تا امروز ۲ میلیون و ۵۹ هزار و و ۶۴۱ واحد مسکونی مهر در شعب 
بانک مسکن تعیین تکلیف شــده که به معنای  تحویل واحد است. این تعداد تا 

ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر  ۲ میلیون و ۲۴ هزار و ۲۶۸ واحد بود. بدین ترتیب 
۳۱۱ هزار و ۹۰۰ واحد باقی مانده که یا دارای پیشرفت فیزیکی مناسبی هستند 
و تا پایان سال جاری واگذار می شــوند یا به دلیل مشکالت حقوقی از پیشرفت 
کمتر از ۳۰ درصد برخوردارند و بانک مسکن نمی تواند آنها را به مرحله فروش 

اقساطی برساند.
گفته می شود بخش زیادی از واحدهای نیمه تمام در استان تهران و البرز در سه 
شهر پردیس پرند و هشتگرد قرار دارد. در شهر پردیس از حدود ۸۵ هزار واحد 
تاکنون ۴۵ هزار تحویل شده و ۱۴ هزار واحد آماده واگذاری است. تا پایان آبان ماه 

نیز ۷۰۰۰ واحد دیگر آماده افتتاح خواهد شد. احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام 
وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر خطاب به دست اندرکاران مسکن مهر 
در سراسر کشور گفت: همانطور که پیش از این نیز اعالم کرده ایم، برای تحویل 
واحدها به متقاضیان نباید منتظر افتتاح رسمی بود و با توجه به گرفتاری مردم 

باید هرچه سریعتر واحدها را به متقاضیان و مالکان تحویل دهند.
او افتتاح بیش از ۲۰ هزار واحد مسکن مهر را در آبان ماه جاری نوید داد و با بیان 
اینکه آماده سازی این تعداد واحد،  بی نظیر است، ابراز امیدواری کرد: افتتاح این 

واحدها با حضور مقامات ارشد کشوری در آبان ماه انجام شود.

ادامه بدقولی های عراق به اوپک پالس ۱۵۰۰ خودرو وارداتی متروکه شد

مسکن مهر نیمه تمام به ۵۰ هزار واحد رسید
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 فروش ارز پتروشیمی ها 
در صرافی ها آزاد شد

تسهیالت 
ودیعه مسکن  به 
۱۲ هزار متقاضی
 پرداخت شد

اسالمی: 

مدیران مدارس، 
مسئول رعایت کامل 

دستورالعمل های 
بهداشتی هستند
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

مالیات خواری 
بورس بازان

ثبات نرخ ارز 
با  کنترل  تورم

کشف قیمت خودرو 
در بازار آزاد

نخستین مســاله در مورد 
وضعیت اقتصادی این است 
که باید خلق پول توســط 
شــبکه بانکی کنترل شود. 
سیاست کوتاه مدت برای این کار می تواند افزایش 

نرخ سود سپرده باشد...

    بیژن عبدی، کارشــناس 
اقتصادی

    سید کمیل طیبی، اقتصاددان

    امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو
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پیش فروش خودرو 
بازار  را  تنظیم  نمی کند

رئیس سازمان خصوصی سازی:
هر ماه یک عرضه اولیه 

خواهیم داشت

با عرضه 440 میلیون یورو، رکورد معامله هفتگی ارز در سامانه نیما شکست

ارزپاشی   برای مهار  سرکشی دالر
صفحه4

صفحه3

گرانی  در  وضعیت  قرمز
نوسانات   ارزی   بهانه ای   برای   افزایش   بی دلیل   قیمت ها

انفعال  مسئوالن   در  برابر گرانی   و گران فروشی   ادامه   دارد

به دلیل گرانی های بیش از اندازه و سرسام آور و تاثیر 
نرخ خودرو بر قیمت تمام کاالهای مصرفی تدوین 
طرح ساماندهی بازار خودرو توسط مجلس در مراحل 
نهایی قرار گرفته و این طرح در کمیسیون صنایع و 
معادن در حال بررسی بوده و ظرف هفته های آینده 
به هیات رئیسه مجلس تقدیم می شود.  از آنجا که در 
حال حاضر قیمت و کیفیت خودرو به یکی از اصلی 
ترین دغدغه های مردم تبدیل شــده، تدوین طرح 
مذکور در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار 
گرفت. طرح ساماندهی بازار و وضعیت تولید خودرو 
محورهای مختلفی از جمله کیفیت، کمیت، شیوه 
عرضه، قیمت گذاری، هزینه های سربار و... دارد. از 
آنجایی که نمایندگان درباره کیفیت، خدمات پس از 

فروش، عرضه خودرو، نحوه...

رئیس سازمان خصوصی سازی از آماده سازی ورود 
۱۲ بنگاه دیگر از جمله ســه هلدینگ نیروگاهی 
در بورس خبر داد. علیرضا صالح با اشــاره به آماده 
سازی شــرکت ها برای ورود به بازار سرمایه، اظهار 
داشت: تا پایان سال، هر ماه عرضه اولیه در بورس 
خواهیم داشت.رئیس ســازمان خصوصی سازی 
افزود: سازمان خصوصی سازی در یک سال گذشته 
سیاست واگذاری شــرکت ها را از طریق بورس در 
دستور کار خود قرار داده و همه تالش خود را برای 
واگذاری از طریق بازار سرمایه می کند.وی ادامه داد: 
عالوه بر سهام شرکت های موجود در تابلوی بورس، 

۱۲ بنگاه که سه هلدینگ...



اقتصاد2
ایران وجهان

شرایط پالک فعال برای خانوار 
در ثبت نام فــروش فوق العاده 

برداشته شد
طبق اعالم مدیر کل صنایع حمل ونقل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در شــرط نداشتن 
پالک فعال خانوار برای ثبت نام خودرو در طرح 
فروش فوق العاده تجدید نظر شده و باتوجه به 
مشکالتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد 

کرد، برداشته شد.
به گزارش ایســنا، طبق اعالم وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، ســهیل معمارباشی ضمن 
یادآوری مصوبــات آخرین جلســه کمیته 
خودرو برگزار شده، مبنی بر اینکه اجرای طرح 
واگذاری حدود ۱۵۲ هزار خودرو به صورت هر 
دو هفته یک بار تا پایان سال جاری؛ اظهار کرد: 
با تجدید نظر در شــرط نداشتن پالک فعال 
خانوار برای ثبت نام خودرو، باتوجه به اینکه 
این شرط یکی از محدودیت ها برای ثبت نام در 
طرح فروش فوق العاده مدنظر قرار گرفته بود، 
در آخرین جلسه کمیته خودرو این محدودیت 
به سبب مشکالتی که برای برخی از متقاضیان 
ایجاد شد، برداشته شــد. در حال حاضر تنها 
موضوع پالک فعال، برای  شــخص متقاضی 
مطرح است و شخص متقاضی ثبت نام نباید 

پالک فعال داشته باشد.
مدیر کل صنایــع حمل ونقل وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت )صمت( ادامــه داد: بر این 
اساس که افزایش فروش فوق العاده خودروها 
از جمله برنامه هایی اســت که برای کمک به 
تثبیت آرامش در بازار خودرو است، در همین 
راستا با دســتور سرپرســت وزارت صمت و 
تصویب کمیته خودرو مقرر شد طرح واگذاری 
حدود ۱۵۲ هزار خودرو را برگزار کنیم. یکی 
از شــروط واگذاری خــودرو در این طرح ها 
پرداخت ۱۰ درصد قیمت رسمی خودرو در 
هنگام ثبت نام خواهد بود که برای اطمینان از 
خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا 

این شرط منعقد شده است.
وی افزود: ایــن مبلغ در هنــگام ثبت نام به 
حســاب واســطی که توسط شــرکت های 
خودروساز اعالم می شــود، باید واریز گردد. 
این ۱۰ درصد مبلغ خــودرو از زمان ثبت نام 
تا زمان اعالم منتخبان قرعه کشی در حساب 
واســط، در یک حســاب بانکی به اسم فرد 
متقاضی خواهد ماند و در صورت عدم برنده 
شدن متقاضی در قرعه کشــی، این مبلغ که 
در حساب فرد بلوکه شده بود، قابل برداشت 

خواهد شد.

تخم مرغ ارزان می شود
صادرات بی رویه علت گرانی بود

وزیر جهاد کشــاورزی با بیــان اینکه تمهیدات 
الزم در نظر گرفته شــده تا قیمت تخم مرغ به 
حالت تعادل بازگردد، گفــت: صادرات بی رویه، 
بازار تخم مرغ را به هــم ریخته و موجب افزایش 
قیمت شده اســت.کاظم خاوازی اظهار داشت: 
در کشــور به اندازه کافی تولید تخم مرغ داریم 
و ساالنه یک میلیون و ۳۰ هزار تن تخم مرغ در 
کشور تولید می شود که ۶۰ هزار تن آن مازاد بر 
مصرف داخلی است.وزیر جهاد کشاورزی ادامه 
داد: در هفته های اخیر، تقاضــای صادرات زیاد 
بوده و صادرات بی رویه بــازار تخم مرغ را به هم 
ریخته و موجب افزایش قیمت شــده است.وی 
گفت: در همین راستا رئیس جمهوری به معاون 
اول دســتور پیگیری دادند و در نهایت مقرر شد 
صدور مجوز صادرات تخم مرغ در اختیار وزارت 
جهادکشــاورزی باشــد تا بین تولید و صادرات 
توازن ایجاد شود.وزیر جهاد کشــاورزی افزود: 
در همین راســتا صادرات تخم مــرغ به میزانی 
صــورت می پذیرد که قیمت تخم مــرغ در بازار 
داخلی متعادل شود.وی گفت: قیمت تخم مرغ 
در بازار باید به گونه ای باشد که هم مردم قدرت 
خرید داشته باشد و هم صنعت مرغداری آسیب 
نبیند.خاوازی اضافه کرد: جلســات مختلفی با 
تشــکل های مربوطه برگزار و تمهیدات الزم در 
نظر گرفته شــده تا قیمتی که بی دلیل افزایش 
پیدا کرده پایین آید و به حالت تعادل بازگردد.وی 
با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ به اندازه قابل 
مالحظه ای کاهش می یابد، تصریح کرد: صادرات 
به اندازه ای صورت می پذیرد که بازار داخلی اشباع 
شــده و قیمت ها به حالت تعادل در بیایند.وزیر 
جهاد کشاورزی ادامه داد: با هماهنگی های انجام 
شده مقرر شد وزارت صمت و جهاد کشاورزی به 
صورت ماهانه قیمت تخم مرغ را تجزیه و تحلیل 
کنند تا هم مصــرف کننده و هــم تولید کننده 

نگرانی هایشان در مورد قیمت، برطرف شود.

خبر

هنوز بازارها آرام نگرفته است؛ 
این موضوع را می شود به طور 
محســوس در بازارهای طال، 
سکه و ارز مشاهده کرد، اما به 
گفته رییس کل بانک مرکزی، 
نرخ های ارز در بازار اقتصادی نیستند و دوام نخواهند داشت.

به گزارش خبرآنالین، عبدالناصر همتی تاکید دارد مردم 
دارایی خود را در معرض ریســک بازار ارز قرار ندهند. این 
اظهارات رییس کل بانک مرکزی از آنجا نشات می گیرد 
که سیاســت گذار پولی در هفته جاری سه تصمیم مهم 
در جهت تعادل بخشــی به بازار ارز انتخاب کرد: »حذف 
رانت ارزی بــا نزدیک کــردن قیمت صرافی بــه بازار«، 
»حذف ســقف قیمتی در معامالت ســامانه نیما« و در 
 گام آخر »صدور مجــوز عرضــه دالر صادرکنندگان به

 صرافی ها«.
در همین خصوص رییس کل بانــک مرکزی در آخرین 
پست اینستاگرامی خود درباره بازار ارز، نوشت: ثبات بازار 
ارز برای بانک مرکزی اولویت دارد و در حاشــیه نرخ بازار 
نسبت به عرضه ســنگین اقدام و اجازه آربیتراژ و نوسان 

گیری نخواهد داد.
همتی تاکید کرد: بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار 
ثانویه تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار 
به پتروشیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها اعالم کرد که آنها نیز 
می توانند ارز حاصل از صادرات خود را عالوه بر صرافی های 
بانکی، مستقیم به صرافی های مجاز جهت واردات کاالهای 

دارای تخصیص ارز بفروشند.
پیش از این رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی عنوان 
کرده بود: من و همکارانم با وجود تمام ســختی ها مصمم 
به کنترل تورم و دســتیابی به پایداری بازارها و تامین ارز 
برای ملزومات مردم به عنوان اولویت های اصلی هستیم. 
امیدوارم بعد از این که با ســرافرازی از این شرایط بیرون 
آمدیم، مردم را در جریان اقدامات و سختی های راهی که 

آمده ایم، قرار دهم.

نقطه پایانی بر رانت ارزی
در حال حاضر رشد قیمت دالر در صرافی های بانکی و رفتن 
آن به کانال ۲۶ هزار تومانی، به باور تحلیلگران اقتصادی، 
سد راه نوســان گیران برای افزایش بیشتر قیمت این ارز 
در بازار آزاد شــده و نقطه پایانی بر رانت ارزی خواهد بود.

در واقع افزایش قیمت دالر بر تابلوی صرافی های بانکی، 
دو امکان محدودکننده برای نوسان گیران ایجاد می کند؛ 
نزدیک کردن قیمت های بازیگران رســمی بــه بازار آزاد 
موجب می شود که صرافی ها انگیزه بیشتری برای عرضه 
ارز و فروش دالر داشته باشــند.در وهله بعدی، فروش ارز 
در نرخ های باالتر باعث می شود که ریال بیشتری در دست 
بازیگران رسمی بازارساز قرار بگیرد؛ این ریال هم می تواند 
بخشی از هزینه های جاری را پوشش دهد و هم در صورتی 
که قیمت دالر افت کــرد، توان صرافی ها بــرای خرید و 
جایگزین کردن ارز فروخته شده را باالتر ببرد.از سوی دیگر، 
تحلیلگران اقتصادی باور دارند برداشته شدن سقف قیمتی 
در سامانه نیما، زمینه ساز رفتن دالر نیمایی به کانال ۲۶ 
هزار تومانی شد. این افزایش از جهت آنکه کمک می کند، 
جریان تبادالت تجاری سرعت بگیرد و زمینه ساز افزایش 

عرضه ارز صادرکنندگان شود، می تواند در روزهای آینده، 
اثر کاهشی در بازار آزاد داشته باشد.بازاری ها این موضوع 
را با عنوان جبران یکی از اشتباه های بازارساز برشمرده و 
می گویند: یکی از اشتباهات بازارساز در سامانه نیما جبران 
شد. این امید می رود که دیگر شاهد اشتباه های این چنینی 
که در گذشته نیز اتفاق افتاده بود، نباشیم.همچنین گفته 
می شد با توجه به افزایش قیمت دالر صرافی های بانکی، 
امکان آربیتراژ قیمتی از بین رفته است؛ در نتیجه عرضه 
ارز به هر فرد در میزان۲ هزار و ۲۰۰ دالر می تواند از ســر 
گرفته شود.پیش از این جمال رزاقی، رییس اتاق بازرگانی 
شیراز در یادداشتی عنوان کرده بود: وجود شکاف بیش از 
۲ هزار تومانی در بازار آزاد و صرافی های بانکی باعث افزایش 
تقاضای آربیتراژی دالر در بازار ارز شده که خود به افزایش 
قیمت دالر منجر شده است. بانک مرکزی بایستی برای 
اثرگذاری عرضه ارز، قیمت های باالتری را ارائه دهد.به اعتقاد 
وی، همچنین ریزش شاخص سهام و ورود تقاضاهای جدید 
به بازار ارز و همچنین نگرانی ها از بازگرداندن تحریم های 
شورای امنیت سازمان ملل بر صعودی بودن روند نرخ ارز 

موثر بوده است.

رشد قیمت دالر متوقف شد
پیگیری ها نشــان می دهد که این اقدامات باعث شده تا 
رشد قیمت دالر در بازار متوقف شود؛ اگرچه روند قیمت 
هنوز نزولی نشده اســت. در حال دالر در کانال ۲۶ هزار 
تومان قرار دارد و افزایش قیمت دالر تا ۲۶ هزار تومان در 
شرایطی است که گزارش ها از روند بازار نشان می دهد که 
از ابتدای ســال تاکنون دالر با افزایشی در حدود ۱۲ هزار 
تومان روبه رو شده است و در این میان، برخی از جریان های 
بازار، از هدایت قیمت ها به ارقامی باالتر صحبت می کنند. به 
عبارتی، سفته بازان و دالالن در بازار و نیز در فضای مجازی، 
تحرکات برای قیمت سازی را باال برده بودند.اما با تصمیمات 
اخیر بانک مرکزی، برخی فعاالن اقتصادی عنوان می کنند 
که ریزش قیمت دالر آغاز شده است؛ چراکه اقدامات مهمی 
همچون از سرگیری فروش ارز سهمیه ای، برداشتن سقف 
قیمت در سامانه نیما و همچنین صرافی های بانکی، باعث 
شد بازار تا حدی تحت کنترل در آید.علی شریعتی، عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با پیش بینی کاهش قیمت 
دالر حداقل تا ۲۳ هزار تومان، اظهار داشت: با ورود جدی 
بازارساز به بازار و برداشتن ســقف دالر نیمایی و کاهش 
آربیتراژ قیمتی صرافی ملی و بازار، نوید دیدن روند کاهشی 
قیمت ارز در بازار متصور است.وی با بیان این که این شرایط 
به نفع صادرکننده و به ضرر دالالن تمام خواهد شد، افزود: 
۲۳ تا ۲۳ هزار تومان، کف مقاومتی قیمت دالر خواهد بود.

شریعتی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما به دولت 
برای کنترل قیمت ارز چیست، متذکر شد: حذف سریع 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان، در 
کنترل قیمت ارز بسیار موثر خواهد بود.علی اصغر سمیعی، 
رییس اســبق کانون صرافان نیز در پاسخ به این پرسش 
که آیا نرخ ارز پایین می آید، گفت: هیچ امری غیرممکن 
نیست، حتی پایین آمدن قیمت ها، ولی هر اتفاقی نیاز به 
دلیل دارد.وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید به دو وظیفه 
اصلی خود عمل کند، اول دالیلی که باعث باال رفتن نرخ ارز 
شده را رفع کرده و باعث ثبات بازار شود، و در وهله دوم با 
تنظیم نرخ بهره، باعث ایجاد شغل و کم شدن نرخ بیکاری 

در کشور شود.

رانت ارزی به پایان می رسد؟

۳ تصمیمی که شرایط بازار ارز را تغییر می دهد

رییس جمهوری:
مدیران مــدارس، مســوول 
رعایت کامل دستورالعمل های 

بهداشتی هستند
رییس جمهوری در جلسه روسای کمیته های ستاد 
ملی مقابله با کرونا، مدیران مدارس را مسوول رعایت 
کامل دستورالعمل های بهداشتی دانست و افزود: حفظ 
ســالمت دانش آموزان و دانشجویان اولویت نخست 
اســت و کالس ها در چارچوب شرایط هر منطقه، به 
صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می شود.حسن 
روحانی روز پنجشنبه در جلسه روسای کمیته های 
ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به گزارش کمیته های 
آموزش و درمان از شروع سال تحصیلی در مدارس و 
دانشگاه ها و میزان رعایت پروتکل های بهداشتی، تاکید 
کرد: حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان اولویت 
نخست است و در همین راســتا قرار است کالس ها 
در چارچوب شرایط هر منطقه، به صورت حضوری 
و غیرحضوری برگزار شود.رییس دولت تدبیر و امید 
از وزیر آموزش و پرورش و وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی خواســت بر رعایت دستورالعمل ها 
نظارت الزم اعمال شــود و مدیران مدارس، مسوول 
رعایت کامل دستورالعمل ها هستند و باید از رعایت 
دســتورالعمل ها اطمینان حاصل کنند.روحانی در 
همین ارتباط به انتشار برخی اخبار غیرصحیح از میزان 
ابتالی دانش آموزان به بیمــاری کرونا در دوره کوتاه 
بازگشایی مدارس اشاره و تاکید کرد که با توجه به زمان 
کوتاهی که از آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه ها گذشته 
است، هنوز هیچ آمار دقیقی از میزان آمار مبتالیان 
در محیط های آموزشی وجود ندارد و اخبار منتشره 
ناصحیح و بیشتر گمانه زنی است.رییس جمهوری به 
کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا 
ماموریت داد ضمن رایزنی با رســانه ها، اثرات انتشار 
اینگونه اخبار جعلی بر ایجــاد نگرانی در خانواده ها و 

تشویش در جامعه، گوشزد شود.

اسالمی: 
 تســهیالت ودیعه مسکن به
 ۱۲ هزار متقاضی پرداخت شد

وزیر راه و شهرسازی از آمادگی بانک ها برای پرداخت 
تسهیالت به بخش مسکن خبر داد و گفت: بر اساس 
آخرین آمارها ۱۲۰ هزار متقاضی برای دریافت وام 
ودیعه مســکن به بانک ها معرفی شدند که تاکنون 
تسهیالت به ۱۲ هزار متقاضی پرداخت شده است.

به گزارش وزارت راه وشهرسازی، »محمد اسالمی«   
افزود: در جلسه  اخیر با بانک ها مقرر شد تا در پرداخت 
وام ودیعه مسکن و همچنین ارائه تسهیالت به طرح 
اقدام ملی مسکن، تسریع داشته باشند تا مستاجران 
زودتر بتوانند به ودیعه مورد درخواست خود برسند.

وی همچنین درباره ضمانت های وام ودیعه مسکن، 
اعالم کرد: در جلســه با بانک ها، مقرر شد تا مطابق 
مصوبه ستاد ملی کرونا عمل شود، یعنی برای وام های 
۱۵ میلیون تومان بدون ضامن غیر و تنها با ضمانت 
خود شــخص وام گیرنده، تســهیالت وام مسکن 
پرداخت شــود و وام های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی با 
یک ضامن، پرداخت شود.  اسالمی توضیح داد: با توجه 
به مشارکت بانک ها در تامین منابع تسهیالتی طرح 
اقدام ملی، مقرر شد جلساتی اختصاصی با هریک از 
بانک ها برگزار شود و درخصوص چگونگی تخصیص 
منابع و نحوه پرداخت، نتیجه ای واحد اتخاذ شود.وی 
ادامه داد: همچنین مقرر شد تا در کنار بانک مسکن، 
سایر بانک ها در حوزه مســوولیتی بخش مسکن، 
کمک دهنده باشند و تعداد بیشتری از متقاضیان برای 
اخذ تسهیالت مسکن پوشش داده شوند.به گزارش 
ایرنا، رقم ودیعه مسکن برای مستاجران تهرانی ۵۰ 
میلیون تومان، برای سایر کالن شهرها ۳۰ میلیون 
تومان و برای شــهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان 
است. سود این تسهیالت ۱۳ درصد تعیین شده است. 

عرضه ۲۱ بنگاه دیگر در بورس
هر ماه یک عرضه اولیه خواهیم داشت

رئیس سازمان خصوصی سازی از آماده سازی ورود 
۱۲ بنگاه دیگر از جمله ســه هلدینگ نیروگاهی در 
بورس خبر داد.به گزارش صدا و سیما، علیرضا صالح 
با اشاره به آماده سازی شــرکت ها برای ورود به بازار 
سرمایه، اظهار داشت: تا پایان سال، هر ماه عرضه اولیه 
در بورس خواهیم داشت.رئیس سازمان خصوصی 
سازی افزود: ســازمان خصوصی سازی در یک سال 
گذشته سیاست واگذاری شرکت ها را از طریق بورس 
در دستور کار خود قرار داده و همه تالش خود را برای 
واگذاری از طریق بازار سرمایه می کند.وی ادامه داد: 
عالوه بر سهام شرکت های موجود در تابلوی بورس، 
۱۲ بنگاه که سه هلدینگ نیروگاهی را در خود جای 
داده در حال آماده ســازی برای ورود به بازار سرمایه 
است.صالح گفت: ۳ شرکت مجتمع صنعتی اسفراین، 
اپال پارسیان بنگان و عمران و مسکن سازان ایران، در 

مهر ماه پذیرش و کشف قیمت خواهند شد.

اخبار
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بانــک مرکــزی مجــوز فــروش ارز صادراتی 
شرکت های بزرگ معدنی و فوالدی و پتروشیمی 
به صرافی های غیربانکی در نیما با نرخ رقابتی را 

صادر کرد.
به گزارش تسنیم، محدودیت فعالیت های صرافی 
های غیربانکی یکی از گالیه های فعاالن ارزی در 
بازار بود چراکه طبق اذعان این افراد در شــرایط 
تحریم باید از ظرفیت شــبکه صرافی های کشور 
کمک گرفت و با تهدید و تحریم امریکا مقابله کرد.

طبق تصمیم اخیر بانک مرکزی که بخشنامه آن 
نیز دیروز ابالغ شده، امکان فروش ارز پتروشیمی 
ها و ایمیدرو به صرافان غیر بانکی فراهم شــده 

است.
بنابراین در طی روزهای اخیر بانک مرکزی برای 
مقابله با نوســانات ارزی ضمن افزایش عرضه در 
بازار ثانویه "نیما" در راستای تسهیل و تسریع در 
تأمین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی 
ها، فوالدی ها و معدنی هــا اعالم کرد که آنها نیز 

می توانــد ارز حاصل از صادرات خــود را -عالوه 
بر صرافی های بانکی مســتقیماً به صرافی های 
مجاز- جهت واردات کاالهای دارای تخصیص ارز 
بفروشند.صرافی ها معتقدند این تصمیم مهم باعث 
کاهش کارمزد انتقاالت، افزایش سرعت در نقل و 
انتقال ارز، افزایش سودآوری شرکت های عرضه 
کننــده ارز در نیما و واردکننــدگان و همچنین 

تسهیل ثبت سفارش می شود.
فعاالن بازار ارز همچنین معتقدند با مجوز فروش 

ارز صادراتی شرکت های بزرگ معدنی و فوالدی و 
پتروشیمی به صرافی های غیربانکی در نیما با نرخ 
رقابتی شاهد افزایش عرضه و کاهش اختالف بین 

بازار و قیمت ارز پایه نیما خواهیم بود.
 شــرکت های بزرگ پتروشــیمی تا کنون مجاز 
به فروش ارز با نرخ پایــه )میانگین موزون حواله 
سنا( صرفا به ۲۲ صرافی بانکی با نرخ پایه بودند 
که عموما بین ۱۰% تا ۲۰% ارزانتر از نرخ رقابتی 

مزایده نیما بود.

کارشناس بازار ســهام گفت: دارایی سهامداران 
مستقیم سهام عدالت ۱۷ میلیون تومان و دارایی 
سهامداران غیر مستقیم متفاوت است به عنوان 
مثال در خراســان جنوبی ۲۴ میلیــون و قم ۱۷ 
میلیون تومان است.به گزارش مهر، سهام عدالتی 
که از ســال ۸۵ به ۶ دهک پایین درآمدی جامعه 
تعلق گرفته بود در اردیبهشت ماه ۹۹ با پیشنهاد 
ریاست جمهوری و دستور مقام معظم رهبری آزاد 
شد. برای آزادسازی سهام عدالت از همان ابتدا دو 
روش تعیین شد، روش اول، آزاد سازی و مدیریت 
مستقیم ســهام عدالت و روش دوم، آزاد سازی و 
مدیریت غیر مستقیم سهام عدالت از طریق دادن 
وکالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی و در 
مقابل، سهامدار این شــرکت ها شدن بود.افرادی 
که روش آزادسازی مســتقیم را انتخاب کردند 
از همان روزهای ابتدایی می توانســتند نسبت به 
فروش ۳۰ درصد از ســهام عدالت خود از طریق 
بانک ها و کارگزاری ها اقدام کننــد که این عدد 
در روز عید غدیر به ۶۰ درصد رســید. افرادی که 
روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند نیز با ورود 
شرکت های استانی خود به بورس می توانند سهام 
خود را به فروش برسانند.در این مدت ارقام باالیی 
از سهام عدالت ثبت ســفارش فروش شد که رقم 
قابل توجهی از آن نیز به فروش رفته است. حسین 
فهیمی، سخنگوی سهام عدالت پایان ماه مرداد 
اعالم کرد ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب 
فروشندگان ســهام عدالت – حدود ۱ میلیون و 
۹۰۰ هزار نفر – واریز شــده است.در این مدت ۴ 
ماه، مشــکالتی اعم از فروش قطره چکانی، عدم 
امکان ثبت ســفارش برای برخی از سهامداران، 
تأثیر ســهام عدالت بر افت شاخص بورس و – در 
زمینه فروش سهام عدالت مطرح بود که برخی از 

آنها حل شده اما برخی هنوز پابرجاست.

درچه مشکالتی از سهام عدالت بر طرف 
شد؟

احسان همتی، کارشــناس بازار سهام در گفتگو 

با خبرنگار مهــر گفت: در فروش ســهام عدالت 
مشکالت زیادی وجود داشــت که برخی از آنها 
مرتفع شــده اما برخی دیگر هنوز پابرجاست به 
عنوان نمونه در گذشته مشــکالت زیادی درباره 
اشتباه بودن شماره تماس سهامداران ایجاد شده 
بود اما در حال حاضر، ویرایش اطالعات در سایت 
ســهام عدالت در حد قابل قبولی بهتــر از اوایل 
آزادسازی شده است و مردم می توانند به راحتی 

اطالعاتشان را ویرایش کنند.
وی با اشاره به رفع مشــکل دیگری از سهامداران 
عدالت، گفت: مسئله فروش سهام عدالت زیر ۱۸ 
ساله ها نیز تا حدودی حل شده است و افراد زیادی 
توانسته اند سفارش فروش خود را برای فرزند زیر 
۱۸ سال خود در سامانه های فروش سهام عدالت 

کارگزاری یا بانک ها قرار دهند.
همتی ادامه داد: یکی از مشــکالت فروش سهام 
عدالت، واریز قطره چکانی و عدم اطالع به سهامدار 
مبنی بر واریز وجه مورد نظر بود که این مشــکل 
تاحدودی برطرف شده و کارگزاری ها تاریخ و وجه 
واریزی را در سایشــتان به نمایش می گذارند اما 
هنوز اطالع نمی دهند که رقم واریزی برای فروش 

چه تعداد از چه سهامی بوده است.
وی بیان داشت: تغییر کارگزاری نیز از معضالت 
دیگری بود که برخی دچار آن شده بودند. به عنوان 
نمونه فردی خرید و فروش سهام را در حالت عادی 
با یک کارگــزاری انجام می داد امــا به هر دلیلی 
ثبت نام برای فروش سهام عدالت را در کارگزاری 
دیگری انجام داده بود این فرد نمی توانست به هیچ 
طریقی کارگزاری ناظر فروش سهام عدالت خود 
را تغییر داده و به کارگزاری اول خود بازگردد در 
قابلیتی که جدیداً کارگزاری ها در سایتشان ایجاد 
کرده اند اگر فرد هنوز سفارش فروش نداده باشد 

می تواند کارگزاری ناظر خود را تغییر دهد.

۱۸ شرکت سرمایه گذاری استانی درج 
نماد شده اند

این کارشناس بازار سهام گفت: با توجه به اینکه 
اکثر سهامداران، روش غیر مستقیم آزادسازی را 
انتخاب کردند، ورود شرکت های استانی به بورس 
از اهمیت باالیی برخوردار است. شرکت سرمایه 
گذاری استانی خراســان جنوبی اولین شرکتی 
بود که وارد بورس شد و شرکت های بعدی نیز به 

مرور وارد بورس خواهند شد.وی درباره افرادی که 
روش غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند 
با بیان اینکه در این روش نیز تا ۶۰ درصد سهام را 
می توان فروخت، گفت: در حال حاضر ۱۸ عدد از 
این شرکت ها درج نماد شده اند اما معامالت تعداد 

محدودی از این شرکت ها آغاز شده است.

مقایسه دارایی سهامدار مستقیم و غیر 
مستقیم سهام عدالت

وی بیان داشــت: در روش غیر مستقیم سرمایه 
گذاری هر سهامدار ۱۲۷ هزار سهم از شرکت خود 
را سهامدار می شود که قیمت آن در بازار مشخص 
می شــود به عنوان مثال در حال حاضر ســهام 
شرکت سرمایه گذاری اســتان خراسان جنوبی 
با قیمت ۱۹۴ تومان معامله می شود که جمعاً هز 
سهامداری که سهام ۵۳۲ تومانی دارد دارایی سهام 
عدالتش جمعاً بیش از ۲۴ میلیون تومان است. در 
استان قم نیز هر ســهم به ۱۳۵ تومان رسیده که 
دارایی هر سهامدار به بیش از ۱۷ میلیون تومان 

می رسد.
همتی در مقایســه ارزش دارایی های سهامداران 
مستقیم و غیر مستقیم سهام عدالت، بیان داشت: 
در حال حاضر هر سهامدار سهام عدالتی که روش 
مستقیم را انتخاب کرده است حدود ۱۷ میلیون 
دارایی دارد در حالی که افرادی که سهامدار غیر 
مستقیم سهام عدالت هستند بسته به استانشان 
دارایی متفاوتــی دارد. به عنــوان نمونه دارایی 
شــرکت اســتانی قم حدود ۱۷ میلیون تومان و 

خراسان جنوبی ۲۴ میلیون تومان است.
وی همچنین تاکید کرد: ســهامداران باید حتی 
المقدور ســعی کنند ســفارش فروش ســهام 
عدالتشان را از طریق بانک ها ثبت نکنند چرا که 
سفارشــات از طریق بانک ها به کارگزاری ارسال 
می شــود و همین باعث می شود که فروش سهام 
عدالت زمانبر باشد و مردم معطل شوند به همین 
دلیل بهترین راه، فــروش از طریق کارگزاری ها 

هستند.

تصمیم مهم بانک مرکزی برای بازار ارز

 فروش ارز پتروشیمی ها در صرافی ها آزاد شد

مقایسه دارایی سهامداران مستقیم و غیر مستقیم

گروه اقتصاد ایران وجهان
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دولت برای کمک به معیشت اقشار آسیب پذیر 
جامعه، اجرای پوشــش بیمه  اجتماعی رایگان 
۱.۴ میلیــون خانوار روســتایی و عشــایری را 
مصوب کرد تا از ایــن طریق در جهت مهاجرت 
معکوس از شــهر بــه روســتا و تامیــن آتیه 
روستاییان و عشــایر گام بردارد.برابر اصل ۲۹ 
 قانون اساســی برخورداری از تامین اجتماعی 
حقی همگانی اســت و دولت موظف است طبق 
قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای 
حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های 
مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

با توجه به اهمیت بیمه های اجتماعی برای حفظ 
جوامع انسانی و توسعه، مناطق روستایی و عشایر 
به واسطه موقعیت خاص اکولوژیک و اقتصادی 
اجتماعی همــواره حائز اهمیت بوده اســت و 
دولت نیز برنامه های خاصــی در این خصوص 

داشته است.
از جمله اقدامات مهم دولت در پوشــش بیمه 
روستائیان و عشایر می توان به رشد ۸۸ درصدی 
بیمه شــدگان در دولــت تدبیر و امید اشــاره 
کرد. به این صــورت که در ابتــدای آغاز به کار 
دولت یازدهم ۶۳۹ هزار و ۶۲۲ نفر بیمه شــده 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشــایر بودند و این رقــم در پایــان تیرماه 
 امســال به یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۹۶۲ نفر

رسیده است.
همچنین دولت طرح پوشــش بیمــه ای برای 
خانوارهای روســتایی فاقد بیمه در نظر گرفته 
اســت و »محمد شــریعتمداری« وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی در حســاب کاربری خود 
در توئیتر از پوشــش بیمه  اجتماعــی رایگان  
همگانی برای یک میلیــون و ۴۰۰ هزار خانوار 
روســتایی محروم از بیمه اجتماعی خبرداد.به 
گفته وزیــر تعاون با این اقدام ضریب پوشــش 
بیمه ای در صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
 روســتاییان و عشــایر ۱۵۰ درصــد افزایش 

خواهد یافت.
براســاس این گزارش تمامی روستاییان تحت 
پوشش بهزیســتی،  قالیبافان فاقد بیمه، زنان 
سرپرست خانوار روســتایی، شاغلین در صنایع 

دســتی روســتاییو مددجویان روستایی تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمینــی)ره( تحت 
پوشــش این بیمه قــرار می گیرند.همچنین بر 
اساس موافقت ســازمان برنامه و بودجه، دولت 
پرداخت حق بیمه کامل ایــن افراد را برای یک 
سال برعهده خواهد داشــت به عبارتی در این 
طرح گروه هــای هدف در ســال اول به صورت 
کامال رایگان بیمه خواهند شــد و از سال های 
بعد به تدریج اقدام بــه پرداخت حق بیمه خود 

خواهند کرد.
مبنای پرداخت حــق بیمه در صنــدوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روســتاییان و عشایر۱۵ 
درصد اســت که از این میزان ۵ درصد توســط 
شخص و ۱۰ درصد باقی مانده را دولت پرداخت 
می کند.پیش از این »علی شیرکانی« مدیرعامل 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشــایر درخصوص زمان اجرا شدن این طرح 
گفته بود که کلیات این طرح با همکاری سازمان 
برنامه و بودجه به تصویب رســیده اســت و فاز 
اول آن که تامین مالی اســت انجام شــده، اما 
برای فــاز دوم با نهادهای مربوطــه مانند مرکز 
ملی فرش ایران برای تحت پوشــش قرار دادن 
قالیبافان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی به منظور تحت پوشش قراردادن 
شاغالن صنایع دستی و سازمان بهزیستی تفاهم 
نامه ای منعقد شــده و در مرحله اخذ اســامی 
هستیم و به محض اعالم اسامی، پیش ثبت نام 
 صورت خواهد گرفت و ســپس بیمه آنها جاری 

خواهد شد.
با اجرای طرح پوشــش بیمه ای یــک میلیون 
و چهارصد هــزار خانوار روســتایی فاقد بیمه، 
گامی اساســی در جهت تحقق اصل ۲۹ قانون 
اساســی و عدالت اجتماعی برداشــته خواهد 
شد. در سال های اخیر بســیاری از روستاییان 
به امید کسب رفاه و شــرایط بهتر زندگی عازم 
شــهرهای بزرگ شــدند، اما اجرای طرح هایی 
حمایتــی مانند خدمــات بیمه ای مــی تواند 
زمینــه مانــدگاری روســتاییان و همچنین 
 بازگشــت مهاجــران بــه روســتاها را فراهم 

کند.  

دبیر انجمن  شرکت های هواپیمایی گفت: هنوز 
تسهیالت کرونایی شــرکت های هواپیمایی در 
گیر و دار شــرایط عجیب و غریب بانکی اســت 
 که برای وثایق بانکــی بایــد میلیاردها تومان 

خرج کنند.
در پی شیوع ویروس کرونا و ضرر و زیان هنگفت 
در حوزه حمل و نقل، ســتاد ملی مقابله با کرونا 
تســهیالتی را برای جبران این خسارت به این 
بخش و دیگــر صنایع و مشــاغل اختصاص داد 
و قرار شد تا تســهیالت کرونایی به بخش های 
مختلف حمل و نقل از راننــدگان تا حمل و نقل 
ریلی و هوایی در تیر ماه پرداخت شود اما به نظر 
می رسد این وعده برای حوزه هوانوردی محقق 

نشده است.
مقصــود اســعدی ســامانی - دبیــر انجمن  
شــرکت های هواپیمایی - در این بــاره گفت: 
بــا وجــود گذشــت ماه هــا هنوز تســهیالت 
کرونایی به شــرکت هــای هواپیمایی پرداخت 

نشــده اســت و ایرالین ها همچنــان در گیر و 
 دار بانک هــا و شــرایط عجیب و غریب شــان 

هستند. 
وی افــزود: بانک هــای عامل به شــرکت های 
هواپیمایــی اعــالم کرده اند که اگر قرار اســت 
هواپیماها ضمانت وام های آن ها باشــد باید در 
محضر به صورت رسمی ثبت شود و هزینه ثبت 
هواپیماها به ازای هــر فروند ۱.۵ میلیارد تومان 

است.
دبیــر انجمــن  شــرکت های هواپیمایی گفت: 
این در حالی اســت کــه هواپیماهــای تخت 
مالکیــت ایرالین هــای داخلــی در ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری ثبت می شــوند و نقل و 
انتقال آن هــا نیز در ســازمان انجام می  شــود. 
بنابراین و با توجــه به این قانــون بانک ها بهتر 
اســت به جای تحمیل ایــن هزینه های گزاف 
 به ایرالین هــا از طریــق ســازمان هواپیمایی

 اقدام کنند.

ســخنگوی گمرک ایران گفت: از خرداد ســال 
جاری، تعداد ۱۱۹۰ دستگاه خودرو از گمرکات 

اجرایی ترخیص شده است.
ســید روح اله لطیفی اظهار داشت: در نیمه اول 
ســال جاری گمرکات کشــور اقدام به ترخیص 
۱۱۹۰ دستگاه انواع خودرو به ارزش ۲۲ میلیون 
و ۲۱۵ هــزار و ۴۹۰ دالر کرده اســت که از این 
میزان نزدیک به ۶۷۰ خــودرو متعلق به رامک 
خودرو بود که به دلیل داشتن شاکی در گمرک 
متوقف بودند که بــا هماهنگی قضائی از گمرک 
خارج شد تا مقام قضائی خارج از گمرک به موضوع 
رسیدگی کند و مابقی خودروهای ترخیص شده 
نیز خودروهای متوقف در گمرکات کشور بودند 
که تشریفات گمرکی آنها در مهلت قانونی گذشته 
به پایان نرسیده بود و با مصوبه اخیر هیئت وزیران 
 فرصت اتمام تشــریفات گمرکی برایشان فراهم 

شده بود.
ســخنگوی گمرک ایران در خصوص بازه زمانی 
ترخیص این خودروها، گفــت: این خودروها در 
بازه زمانی اول خرداد ۱۳۹۹ تا ۲۶ شــهریور ماه 
ســال جاری از گمرکات کشــور ترخیص شده 
اند.وی خاطر نشان کرد: بر اساس اعالم گمرک 
ایران، مهلــت ترخیص بخشــی از خودروهای 
دپو شــده و کاالهای گروه چهارم در گمرکات 
اجرایی کشــور -که با توجه به کاهش عملکرد 

دســتگاه های اجرایی ناشی از شــیوع کرونا و 
برخی مشــکالت اجرایی فرآیند ثبت سفارش 
و ترخیص کاالها توســط هیئت وزیران تمدید 
 شده بود- در تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال جاری به

 اتمام رسید.
دبیر شورای اطالع رســانی گمرک اضافه کرد: 
ترخیــص کلیه کاالهــای تجــاری دارای ثبت 
ســفارش معتبر اعم از گروه ۴ و خودرو، منوط 
به اخــذ و ارائه کــد رهگیری بانــک و رعایت 
کلیــه قوانیــن و مقــررات مربوطــه از جمله 
ارائه مجوزهــای قانونی و مقرراتی الزم اســت 
 که این امــر به تمامــی گمرکات کشــور ابالغ 

شده است.
لطیفی افزود: بیــش از ۲۰۰۰ خــودرو دارای 
پرونده قضائی هســتند که به محض ارائه حکم 
برائت از سوی دادگاه رســیدگی کننده و بدون 
محدودیت زمانی می توانند با ادامه تشــریفات 
گمرکی و پرداخت حقوق دولتــی خودروهای 
خود را ترخیص کنند.ســخنگوی گمرک ایران 
در پایان گفت: حدود ۱۵۰۰ خودرو نیز به دلیل 
دارا نبودن مجوزهــای الزم و پایان مهلت های 
قانونی متروکه خواهند شــد و برای تشــریفات 
قانونی در اختیار ســازمان امــوال تملیکی قرار 
 می گیرند که از این تعداد ۱۱۰۰ خودرو فاقد ثبت 

سفارش هستند.

به دلیل گرانی های بیش از 
اندازه و سرســام آور و تاثیر 
نرخ خــودرو بر قیمت تمام 
کاالهای مصرفــی تدوین 
طرح ساماندهی بازار خودرو 
توسط مجلس در مراحل نهایی قرار گرفته و این طرح 
در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی بوده و 
ظرف هفته های آینده به هیات رئیسه مجلس تقدیم 

می شود. 
از آنجا که در حال حاضر قیمت و کیفیت خودرو به 
یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم تبدیل شــده، 
تدوین طرح مذکور در دستورکار کمیسیون صنایع 
و معادن قرار گرفت. طرح ساماندهی بازار و وضعیت 
تولید خودرو محورهــای مختلفی از جمله کیفیت، 
کمیت، شیوه عرضه، قیمت گذاری، هزینه های سربار 
و... دارد. از آنجایی که نماینــدگان درباره کیفیت، 
خدمات پــس از فروش، عرضه خــودرو، نحوه ورود 
خودرو به بازار انتقاداتی دارند مقرر شد با تدوین طرح 
مذکور تا حدودی مشکالت و نابسامانی های صنعت 

خودروسازی ساماندهی شود. مبنای این طرح، اصالح 
روش توزیع و فروش خودرو است و این امر با عرضه 
این محصول در بــورس کاال محقق می گردد. تالش 
می شود با عملیاتی شــدن این موضوع، روش های 
توزیع خودرو صفر به غیر از مســیر بورس کاال بسته 
شــود تا خودروســازان نتوانند از درب های پشتی، 
خودرو را به فروش رسانند. با فروش خودرو در بورس 
کاال، عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می کند 

و عمال قیمت گذاری دستوری به دلیل ناکارآمد بودن 
حذف می شــود. ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس درباره طرح مذکور می گوید: در این 
میان فقط ۱۰ درصد برای پاداش به خودروسازان در 
نظر گرفته شده تا اگر عرضه خودروی آن ها باال بود 
به تشخیص شورای رقابت به خودروسازان تعلق گیرد 
و به این ترتیب تالش شده سود خودروساز صرفاً در 

افزایش تولید قرار گیرد.

قیمت خودرو هر دو سال یا نهایتا یکسال 
یک بار بازنگری شود

عضو کمیسیون صنایع مجلس در این رابطه گفت: 
افزایش بی رویه قیمت خــودرو با هدف ایجاد ثبات 
اقتصادی در کشور کامال منافات داشته و بهتر است 
آقایان تصمیم گیرنده در ابتدا به عواقب تصمیمات 
خود بیشتر فکر کنند، چرا که خودرو یک الگو بوده 
و هرگونه نوســان در نرخ آن بر قیمت همه کاالهای 
مصرفی مردم تأثیر می گذارد. قیمــت خودرو باید 
هر دو سال یا نهایتا هر یکسال یک بار مورد بازنگری 
قرار گیــرد و  بنابراین تصمیمات شــورای رقابت به 
نابســامانی بازار خودرو دامن می زند. قطعا مجلس 
و کمیســیون صنایع در اولین فرصــت به موضوع 
 افزایش بی رویــه و زودهنگام قیمت خــودرو ورود 

خواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس نیز در این رابطه 
گفت: پیش فروش خــودرو نه تنها بــازار را تنظیم 
نمی کند بلکه به هم می ریزد. مقررات فعلی در زمینه 
خودروسازان فقط جنبه اخالقی دارد، ضمانت اجرا 
ندارد. در طرح جدید مجلس، خودروســازان اگر به 
تعهداتشــان عمل نکنند، حق پیش فروش جدید یا 

عرضه خودرو ندارند. 

مجلس به افزایش بی رویه قیمت خودرو ورود كرد

پیشفروشخودروبازارراتنظیمنمیکند

کشف قیمت خودرو در بازار آزاد
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

پیش فروش، مکانیزم کنترل بازار نیست و فقط برای جمع آوری منابع مالی برای خودروساز است. برای اینکه چرخ کارخانه ها بچرخد پیش فروش انجام می شود واال تاثیری در کاهش قیمت ها و کنترل بازار ندارد. پیش فروش ها در ایران به این دلیل که برای بازه های زمانی 
طوالنی و سالهای آینده در نظر گرفته می شوند چراکه میزان تولید جوابگوی نیاز نیست، موجب بهم ریختگی بازار می شود. پیش فروش برای شش ماه طبیعی است و نباید بازه زمانی طوالنی برای تحویل خودرو در نظر گرفته شود. حتی فروش فوری هم که فقط اسم آن فوری 
است و با دو سه ماه تاخیر تحویل داده می شود نیز تاثیر منفی در بازار خودرو می گذارد. همچنین تولید خودروی کشور نصف تقاضا و حتی کمتر از آن است و چون قیمت گذاری دستوری هم داریم بنابراین هیچ کدام این طرح ها بازار را کنترل نخواهد کرد و تاثیرات آن موقتی و 
به سود دالالن و واسطه ها خواهد بود.  اما در رابطه با ساماندهی بازار خودرو و طرحی که مجلس برای آن در نظر دارد باید اشاره شود که با تمام مالحظات و نظارت هایی که بر بازار خودرو وجود دارد موضوع فروش خودرو از درب های پشتی در یک سال اخیر به طور کامل منتفی 
شده است. به هر حال طرح ورود خودرو به بورس طرح بسیار خوبی است به شرط اینکه به موقع اجرا و با اصالحاتی همراه شود. طرح ورود خودرو به بورس همان تاکید همیشگی برای آزادسازی قیمت خودرو و تعیین قیمت توسط بازار است که امروز با عنوان خودرو در بورس 
کاال از آن نام برده می شود. بردن در بورس موضوع خوبی است اما در اجرای آن تردید وجود دارد چراکه از زمان االن و تصویب هر طرحی در کشور تا اجرای آن مدت زمان بسیار زیادی به طول خواهد انجامید و شرایط بازار به طور کلی عوض خواهد شد. کشف قیمت در بازار آزاد 
یا همان بورس خودرو موجب کنترل قیمت می شود. بنابراین راهکار ساماندهی بازار خودرو افزایش تولید و آزادسازی قیمت است. چه این تعیین قیمت را ورود خودرو به بورس بگذاریم چه اجازه بدهیم بازار قیمت ها را تعیین کند.  اما یک نگرانی در رابطه با سود ۱۰ درصدی 
وجود دارد که در شرایطی که کشور با ابر تورم روبرو شده می تواند محل اختالف شود. اینکه پول چه موقع می خواهد به دست خودروساز برسد نگران کننده است و در شرایط فعلی که هر روز بر هزینه ها افزوده می شود اعالم این قیمت پایه دردسرساز خواهد شد. در شرایط فعلی 
شاهد رشد روزانه قیمت مواد اولیه، قطعا، ورق فوالد و موارد دیگر مرتبط با خودروسازی هستیم که قطعیت سود ۱۰ درصدی برای خودروساز نگران گننده خواهد شد. این اقدام موضوعی برای رانت و فساد است و همین تفکیک می تواند حساب و کتاب کار را تحت تاثیر قرار دهد.  
نتیجه اینکه وقتی قیمت را آزاد کنیم حاشیه سود تضمین شده هم دیگر وجود ندارد. در حال حاضر با قیمت گذاری دستوری بین ۵۰ تا ۱۰۰ حاشیه سود در بازار خودرو وجود دارد و تمام سود آن نصیب دالالن می شود. اگر آزادسازی قیمت صورت بگیرد خودروساز و قطعه 
ساز نفس راحتی خواهند کشید و می توانند افزایش ظرفیت تولید را داشته باشند. با این اقدام سود داللی خواهد خوابید و در شش ماه تا یک سال بازار خود به خود کنترل خواهد شد. خودروسازی رونق پیدا خواهد کرد و مجموعه صنعتی کشور درآمدزا می شود. خودروسازی 

و ۳۰ صنعت دیگر با این اتفاق تکان خواهند خورد. در حالی که در حال حاضر ارز آفرینی بازار خودرو نصف شده و همچنین به جای تولید داللی سودآور است. ما تولید می توانیم داشته باشیم اما قفل زده ایم به تولید و صادرات.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

افزایش نقدینگی و گرانی
مسعود دانشمند، اقتصاددان

آنچه بازار کاالهای اساسی را دچار مشکل کرده، مدیریت ضعیف و خواب دستگاه های نظارتی است . در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریم های بین المللی را مقصر تمام آشفتگی ها می داند اما اینکه بازار در چنین شرایطی 
قرار دارد، حاکی از مدیریت ضعیف دولت است که باعث شده حتی خرید کوچکترین مایحتاج نیز به دغدغه مردم تبدیل شود. جای تعجب است که چرا دولت در شرایط فعلی از نظرات بخش خصوصی برای تنظیم بازار استفاده 
نمی کند. در صورتی که این وضعیت ادامه یابد، فقرا افزایش می یابند و فاصله طبقاتی مردم همچنان زیادتر خواهد شد که این موضوع تبعات منفی برای دولت خواهد داشت. به گفته مسووالن آنها صرفا در حال رصد قیمت ها 
هستند اما برنامه ای برای کنترل قیمت ها ندارند. در واقع دولت نمی تواند با وضعیتی که در پیش گرفته از پس افزایش قیمت ها برآید  مگر اینکه دست از سر اقتصاد بردارد و روابط اقتصادی جدیدی را تعریف کند. در غیر این صورت 
وضعیت بد امسال شاید به سال بعد هم برسد. همچنین وقتی تولیدی صورت نگیرد و اشتغال هم نداشته باشیم، دولت درآمدی ندارد و در این صورت ناچار به چاپ پول خواهد بود و وقتی پول چاپ کند افزایش نقدینگی و پایه 
پولی ایجاد می شود که اینها خود موجب افزایش تورم و گرانی خواهند شد. تورم بیکاری ایجاد می کند و بیکاری مجدداً دولت را مجبور به چاپ پول می کند و دقیقاً مثل چیزی که در این سال ها اتفاق افتاده و این سیکل معیوب 
هم چنان ادامه می یابد. دلیل این که چرا دولت به تولید توجه نمی کند این است که اصوالً دولت ما در هیچ زمانی به تولید اهمیت نداده است و هر زمانیکه پول داشتیم بازرگانی کرده و هیچگاه تولید نکرده ایم. وقتی تولید افزایش 
پیدا کند در نتیجه اشتغال افزایش پیدا می کند، افزایش تولید و اشتغال شاخص های اقتصادی کالن یعنی تولید ناخالص داخلی، سرانه و ... را باال می برد، تولید افزایش یابد صادرات بیشتر می شود، صادرات افزایش یابد ارز وارد 

کشور می شود و این چرخه معیوب که گرانی نیز جزو آن است اصالح خواهد شد. 

مشاهدات میدانی در سطوح 
مختلف بازار از عمده فروشی 
تا خرده فروشی حاکی از آن 
اســت که از ابتدای ســال تا 
کنون روند افزایش قیمت ها 
به دالیل و بهانه های مختلف ادامه داشته است. باوجود 
وعده های فراوان بــرای نظارت جدی بر بــازار کاالها 
بخصوص کاالهای اساسی باز هم شاهد تخلفات گسترده 
ای در این زمینه مانند گران فروشی، درج نشدن قیمت 

بر کاالها و تقلب هستیم که البته بنا به گفته مسئوالن 
"بسیاری از این موارد "گرانی است نه گران فروشی". 

طی ماه های اخیر، قیمت برخی کاالها و اقالم واسطه ای 
یا مصرفی متأثر از جو روانی نرخ صعودی ارز رو به افزایش 
گذاشته است و شاهد گرانی افسارگسیخته ای در برخی 
گروه های کاالیی هســتیم و مســلماً نقش نظارت در 
جلوگیری از سو استفاده های احتمالی برخی سودجویان 
از شرایط تحریمی و اقتصادی کشور بسیار پر رنگ است.

گرانی تخم مرغ، برنج، موز، آناناس، حبوبات و... نمونه 
هایی از گرانفروشــی در کاالهای اساسی است که به 
عقیده رئیس اتاق اصناف تهران موضوع گرانی است 
و ربطی به گرانفروشی اصناف ندارد. به دلیل افزایش 

قیمت ها در بازارهای سرمایه گذاری و بهم ریختگی 
قیمت ها امروز در دیگر بازارها نیز تاثیر این نوسانات 
قیمتی دیده می شــود. رئیس اتاق اصناف تهران در 
این رابطه گفته است که گرانی ربطی به اصناف ندارد 
و آن چیزی که مردم در بازار می بینند "گرانی است نه 

گران فروشی".
به گفته قاسم نوده فراهانی، منبع گرانی اصناف نیست و 
قیمت کاالها را قبل از کمبود و گرانی باید مدیریت کرد. 
گرانی و گرانفروشی هرکدام جایگاه خود را دارد اما به طور 
کلی گرانی به اصناف ربطی ندارد و اصناف نمی توانند 
کاال را گران کنند. آنچه مردم در بازار می بینند به ظاهر 
گرانفروشی است اما این گرانی است نه گرانفروشی. به 

طور مثال گرانی تخم مرغ باید قبل از اینکه در بازار  دیده 
شود مدیریت شود. نکته ای که در این شرایط قابل  توجه 
است و اخیرا بسیار هم در مورد آن تاکید می شود آنکه 
بین گرانی و گران فروشی فاصله بسیار است این گونه که 
شاید قبل از نوسانات نرخ ارزی و قبل از تحریم ها علت 
گران فروشی مربوط به تخلفات صنفی می شد اما اکنون 
ریشــه بســیاری از گرانی ها در مبدأ و ناشی از افزایش 
هزینه های تولید در بخش های مختلف اســت. اتفاقی 
که اکنون افتاده و کامال محســوس است آنکه گرانی و 
گران فروشی دو مقوله جدا از هم است که ادغام شده اند و 
اگرچه سعی دولت مقابله با گران فروشی است ولی بازهم 

مشکل گرانی ها و درد مردم سرجای خود باقی است.

انفعال  مسئوالن   در  برابر گرانی   و گران فروشی   ادامه   دارد

گرانیدروضعیتقرمز
نوسانات ارزی بهانه ای برای افزایش بی دلیل قیمت ها

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بیمه رایگان روستائیان، گامی در جهت مهاجرت معکوس

سخنگوی گمرک ایران خبر داد

ترخیص ۱۱۹۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور

دبیر انجمن شركت های هواپیمایی انتقاد كرد:

شرایط میلیاردی بانک ها برای تسهیالت کرونایی ایرالین ها
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احراز هویت آگهی های اینترنتی خودرو و مسكن از 
مهرماه الزامی می شود

احراز هویت آگهی های اینترنتی خودرو و مسکن از مهرماه الزامی می شودمعاونت 
امور فضای مجازی دادستانی کل کشور: پلتفرم های آگهی آنالین از ابتدای مهر ملزم 

به احراز هویت کاربران و کاالهای ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
به گزارش شهرآرانیوز، پیشرفت تکنولوژی و گســتردگی استفاده از اینترنت و 
شبکه های اجتماعی، جامعه بشری را با مفهومی تحت عنوان »هویت مجازی« 
آشنا کرد که همین موضوع سبب سواستفاده برخی از سودجویان شد. به نحوی 
که بزهکاران با استفاده از هویتی غیر از هویت واقعی خود در فضای مجازی اقدام به 
انجام کالهبرداری و سرقت اینترنتی می کنند و با توجه به غیرواقعی بودن هویت 

مجازی آنان، ردیابی این بزهکاران گمنام همواره با مشکل مواجه است.
از طرفی برخی از ســودجویان و یا اصطالحا دالل ها، برای کنترل بازار و افزایش 
قیمت ها به منظور کسب سود بیشتر، با استفاده از هویت گمنام و کاالی گمنام، 
اقدام به انتشار ســازمان یافته آگهی هایی غیرواقعی به منظور تشدید قیمت ها 

می کنند که این امر در بازار خودرو و در نوسانات اخیر به وضوح مشهود بود.
شفافیت هویت مجازی کاربران و کاالها، از جمله مواردیست که دنیا به سمت آن 
در حال حرکت است و پلتفرم های ارائه خدمات که در بستر وب فعالیت می کنند، 
سعی می کنند تا به اشکال گوناگون هویت کاربران خود را صحت سنجی کنند؛ چرا 
که این اقدام سبب کاهش کالهبرداری ها و اقدامات مجرمانه ای می شود که بستر 

وقوع آن ها در بستر اینترنت و فضای مجازی است.
اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادســتان کل کشــور به منظور پیشگیری از 
وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم های 
آگهی آنالین، ابالغیه ای برای این پلتفرم ها داشته است؛ به طوری که در قدم اول، 
پلتفرم های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کاالهای ارائه 

شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص ضرورت 
و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کاالهای ارائه شده در دو حوزه یاد شده در گفت 
وگو با میزان بیان کرد: با بررســی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی 
داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی در فضای مجازی بود و باعث 
می شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی به دست آورده 
به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای 

مجازی داشته باشد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خاطرنشان کرد: در واقع رابطه 
معنادار و مســتقیمی بین گمنامی و جرایمی که در حوزه فضای مجازی اتفاق 
می افتد وجود دارد و طبیعی اســت که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می شود که 
پیگرد وی با مشکل مواجه می شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم 

پیدا می کند.
وی تصریح کرد: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم 
وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گالیه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم 
و در خیلی از مواقع حتی با کاالیی موهوم مواجه بودند و موجب می شد تا شاکی 
و زیان دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند 
سایر کشورها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی در این فضا داشته باشیم؛ 
چرا که کاهش گمنامی در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از 

بزهکاری در این فضا کاسته می شود.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پایان تاکید کرد: این کار برای 
خود پلتفرم ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می شود تمرکز بیشتری در کسب 
و کارهای خود داشته باشند تا به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده ای بزهکار 

و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی خود باشند.

توسط یک شتابدهنده دانش بنیان صورت گرفت
تخصيص 1.5 ميليارد تومان برای شتاب دادن به 

طرح های استارتاپی كرونا
یک شتابدهنده دانش بنیان با تخصیص یک و نیم میلیارد تومان سرمایه، به دو طرح 
استارتاپی در زمینه آموزش همگانی مبارزه با کرونا و حمایت از کسب و کارهای 

آسیب دیده از کرونا شتاب داد.
امیر سرکندی بنیانگذار و رییس شتابدهنده دانش بنیان سیوان روز چهارشنبه 
در گفت وگو با خبرنگار دانشــگاه و آموزش ایرنا در این خصوص توضیح داد: این 
شــتابدهنده در مدت پاندمی کرونا در راستای مسئولیت های اجتماعی خود در 
زمینه ارتقای سالمت جامعه از طریق ابزارهای دیجیتال و همچنین بهبود وضعیت 
معیشتی مردم از دو استارتاپ با عناوین »سفیران سالمتی« و »۱۰۰ بازار« حمایت 

کرده است.
وی بیان کرد: سفیران سالمتی، توانسته گام موثری را در آموزش همگانی و فرهنگ 
سازی مبارزه با کرونا بردارد و به عنوان کارگزار ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری،  در مدت کوتاهی همراهی سازمان های مختلفی همچون 
وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، هالل احمر، صدا و سیما، نظام پزشکی و 

شهرداری تهران را جلب کند.
سرکندی افزود: این استارتاپ تاکنون بیش از ۱۵ هزار محتوای مرتبط با کرونا شامل 
ویدئو، متن، اینفوگرافیک، انیمیشن و صوت را تجمیع و در دسترس عموم قرار داده 
است. عالوه بر حوزه اطالع رسانی این اپلیکیشن در خصوص فرهنگسازی مسابقات 
عکس و فیلم نیز برگزار کرده که تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار اثر در قالب فیلم، عکس 

و نقاشی برای این مسابقات ارسال شده است.
وی یادآور شــد: همچنین تاکنون حدود ۴۰ مســابقه با موضوعات مناسبتی و 
بهداشتی در این اپلیکیشن برگزار شده است. این استارتاپ که توانسته بیش از ۳.۵ 
میلیون نصب در مدت کمتر از ۴ ماه جذب کند، حدود ۶۰۰ هزار کاربر دانش آموز 
نیز دارد.سرکندی افزود: استارتاپ دیگری که توسط شتابدهنده دانش بنیان سیوان 
در مدت کرونا به منظور حمایت از کسب و کارهای خرد آسیب دیده مورد حمایت 

قرار گرفت، استارتاپ ۱۰۰ بازار است.
وی گفت:  این استارتاپ، بازارگاهی برای فروشندگان از اصناف مختلف است و به 
همین منظور غرفه هایی را به صورت رایگان در اختیار فروشندگان اصناف مختلف 
قرار می دهد. این فروشندگان می توانند با استفاده از اپلیکیش به معرفی و فروش 
کاالهای خود بپردازند. این سامانه از سوی دیگر از طریق اپلیکیشنی که در اختیار 

کاربران عمومی قرار دارد، خریدی آسان را برای کاربران به ارمغان می آورد.
رییس این شتابدهنده دانش بنیان گفت: قرار است بیش از پنج هزار صنف موجود در 
کشور در این استارتاپ به فروش محصوالت بپردازند. این استارتاپ خدمات خود را 
به صورت کامال رایگان در اختیار عموم قرار می دهد و دستفروشان، کسب و کارهای 
آسیب دیده، کسب و کارهای کوچک که به دنبال گسترش فعالیت های خود هستند 
از مخاطبان این استارتاپ هستند.ســرکندی یادآور شد: در حال حاضر به دنبال 
شناسایی فرصت هایی هستیم که به کسب و کارهای آسیب دیده کمک می کنند.

وی در خصوص فعالیت این شتابدهنده توضیح داد: اساسا شناسایی فرصت هایی 
که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد و می تواند منجر به ایجاد کسب و کارهای 
دانش بنیان شود و حمایت از این کسب و کارها، استفاده از دانش روز دنیا و روش 
های ابتکاری حل مساله برای فرصت یابی و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان 
با توجه به خروجی های موفقی که داشته، باعث شده است تا این شتابدهنده به 
عنوان یک شتابدهنده دانش بنیان که روش های هوشمندانه ای برای حل مساله 

دارد، معرفی شود.

اخبار

سردرگمی مردم در پی تعدد سامانه های احراز هویت معتبر
معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از وجود سامانه های متعدد احراز هویت در فضای مجازی کشور گفت: ایجاد موازی سامانه احراز هویت توسط دستگاههای اجرایی، خالف مصوبه شورای عالی 

فضای مجازی است. امیر ناظمی با بیان اینکه تعدد سامانه های احراز هویت، سردرگمی مردم و نارضایتی بخش خصوصی را به همراه دارد، گفت: سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی 
)سماوا( با وظیفه تطبیق کدملی و شماره تلفن همراه افراد، هم اکنون فعال است و وجود سایر سامانه های متعدد احراز هویت در کشور توسط دستگاههای اجرایی موازی کاری و خالف مصوبه 

شورای عالی فضای مجازی است.

تداوم ســه سیاســت بانک 
مرکزی برای کنترل بازار ارز 
در شرایطی انجام می شود که 
کارشناسان آینده مبهمی را 
برای آن پیش بینی می کنند. 
»حذف رانت ارزی با نزدیــک کردن قیمت صرافی به 
بازار«، »حذف سقف قیمتی در معامالت سامانه نیما« 
و در گام آخر »صدور مجوز عرضه دالر صادرکنندگان 
به صرافی ها« سه اقدامی اســت که از روز چهارشنبه 
اجرایی شد تا سرکشی کلیدی ترین متغیر اقتصاد ایران 

یعنی دالر را مهار کند. 

آیا قیمت دالر به ثبات می رسد؟
بررسی »کســب و کار« از معامالت دو روز اخیر ارز در 
بازار آزاد نشــان می دهد هرچند از صعود چشمگیر 
قیمت ارز و به ویژه دالر کاسته شده؛ اما همچون آتشی 
زیر خاکستر در انتظار یک جرقه است زیرا تحت تاثیر 
سیاست های بازارســاز حالتی روانی در بازار به وجود 
آمده است. در بازار ارز اصطالحی به نام حراج هلندی 
وجود دارد یعنی بازارساز برای کاهش قیمت در بازار 
ارز از باال به پایین می آید. قیمت را به بازار آزاد نزدیک 
می کند تا خریدار احساس کند که جنس در بازار زیاد 

است، از طرفی عرضه هم در قیمت باال بیشتر می شود. 
در همه حراج ها قیمت از پایین به باال است اما این حالت 
برعکس آن است. این کار حالتی روانی در بازار ایجاد 
می کند تا فعاالن احساس کنند در بازار کمبودی وجود 
ندارد. از این طریق هم با ارزپاشــی روی منابع بانک  
مرکزی فشاری نمی آید، هم با جوسازی قیمت پایین 
می آید. باید این را هم مورد توجــه داد که این روش 
همیشه جواب نمی دهد و همه چیز به شرایط روز بازار 

بستگی دارد.

۲۳۹ میلیون دالر روز پنج شنبه عرضه شد
طی روزهای گذشته عرضه های ســنگین ارز در بازار 
ادامه داشته و امروز نیز ۲۳۹ میلیون دالر در نیما عرضه 
شده است. همزمان با تشدید نوسانات ارزی بازارساز نیز 
سعی دارد با سیاست های ارزی و البته تعادل در عرضه 
و تقاضا از تنش های ارزی بکاهد.یکی از اقدامات بانک 
مرکزی در روزهای پرتنش بازار ارز مدیریت عرضه و 
تقاضا بوده که از طریق عرضه های سنگین در بازار نیما 
انجام داده اســت؛ اما در روزهای اخیر بعد از برداشتن 
سقف فروش در ســامانه نیما عرضه های ارز از سوی 
صادرکنندگان نیز نسبت به قبل با افزایش همراه شده 
است.برهمین اساس روز پنج شنبه نیز ۲۳۹ میلیون 
دالر در بازار نیما عرضه شده که ۱7۰ میلیون دالر آن 
مورد معامله قرار گرفته است؛ درحالی قباًل عرضه های 
 ســنگین در بازار از ســوی بازارســاز انجام میشد در 

هفته ای که گذشــت ســهم صادرکننده ها و فعاالن 
اقتصادی در میزان عرضه در بازار نیما بســیار بیشتر 
بوده اســت.فعاالن بازار ارز می گویند: سیاست های 
اخیر ارزی بانک مرکزی بخصوص برداشته شدن سقف 
فروش نیما و آزادشدن فروش ارز توسط پتروشیمی ها 
در صرافی های آزاد منجر به افزایش عرضه ارز در بازار 
شده است.تشدید نوسانات ارزی و ورود دالر به کانال 
۲7 هزار تومان موجب شــد تا بازارساز تصمیم جدی 
برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اســاس 
عالوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش 

در ســامانه نیما، از ســرگیری فروش ارز سهمیه ای و 
کاهش اختالف دالر در بازار رســمی و آزاد مقدمات 

کاهش قیمت ها را در بازار ارز فراهم کرد.
عالوه براین بانک مرکزی با ابالغ بخشــنامه جدیدی 
اعالم کرد که فروش ارز پتروشیمی ها در صرافی های 
مجاز غیربانکی آزاد شده است و فعاالن بازار ارز بر این 
باورند که این تصمیم می تواند اثرات خوبی در کاهش 

تنش های ارزی داشته باشد.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، تبعات 

ارزپاشی را بررسی می کند. 

با عرضه 440 ميليون یورو، ركورد معامله هفتگی ارز در سامانه نيما شكست

ارزپاشی  برای مهار سر کشی دالر 
فروش ارز پتروشيمی ها در صرافی ها آزاد شد

ثبات نرخ  ارز با کنترل تورم
سید کمیل طیبی، اقتصاددان

برای اینکه تعادل در هر بازار دارایی به وجود بیاید باید هر دو کفه عرضه و تقاضا به طور متناسب وجود داشته باشد. طبیعی است که در شرایط حال حاضر که نرخ ارز روند شتابنده ای به خود گرفته، عرضه آن ازسوی بانک مرکزی 
یا منابع دیگر می تواند قیمت تعادلی یا ثبات را در مقطعی کوتاه به وجود بیاورد؛ اما با توجه به مشکالت ریشه ای که  در بازار ارز وجود دارد، مجددا نوسانات بازخواهد گشت و طبیعی است که عرضه سنگین ارز ازسوی بازارساز 
نمی تواند درنهایت کارساز باشد؛ این سیاست هرچند می تواند به عنوان یک ُمسکن در کوتاه مدت عمل کند؛ ولی تجربه یکی، دو ماه اخیر نشان داده که این سیاست در پایان نتیجه مورد انتظار را به دست نمی دهد؛ به دالیل 
مختلف اعم از اینکه: انتظارات تورمی که در بازار شکل گرفته و ناشی از التهاب بازار است، دوم به دلیل آینده نامعلومی که نسبت به شرایط اقتصادی وجود دارد. مورد سوم اینکه منابع اصلی عرضه ارز در کشور ما بسته شده است 
زیرا منبع اصلی تامین کننده ارز ما صادرات نفتی بوده و در حال حاضر قطع شده، صادرات غیرنفتی هم که به عنوان منابع عرضه ارز است به دالیل مختلف ازجمله شرایط نابسامان اقتصادی و نوساناتی که در بازار ارز اتفاق افتاده، 
بیماری کرونا و به ویژه تحریم ها دچار مشکل شده و منابع ارزی که باید به موقع به کشور برمی گشت، در کشورهای مختلف ازجمله عراق و کره جنوبی بلوکه شده است. همچنین عدم قطعیتی که در اقتصاد شاهد آن هستیم و 
نگرانی های ناشی از اقتصاد سیاسی بین الملل که وجود تحریم ها و تشدید شدن آنهاست و مسائل داخلی مثل نرخ تورم، نقدینگی باال و درنهایت ریزش بازار بورس می تواند دالیل محکمی باشد برای اینکه عرضه ارزی که توسط 
بانک مرکزی اتفاق می افتد را خنثی کند. اگر ما بخواهیم امیدوار باشیم به اینکه دیرزمانی ثباتی نســبی در بازار ارز اتفاق بیفتد، این کار تنها با کنترل تورم امکان پذیر خواهد بود زیرا وقتی تورم باال هست و نرخ شتابنده ای هم 
دارد، طبیعتا ارزش پول داخلی نیز با شتاب زیادی کاهش پیدا می کند و بنابراین هر کسی که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود است، همزمان که انتظارات تورمی بازار شکل می گیرد آن را تبدیل به دارایی می کند که این دارایی 

بتواند ارزش منابع ریالی او را حفظ کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

بررســی های وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات نشــان 
می دهد که از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور 7۲ درصد 
کسب وکارهای نوپا دچار خســارت شده اند.سازمان فناوری 
اطالعات ایران، به عنوان دبیرخانه تسهیالت وجوه اداره شده 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در گزارشی به اقدامات 
انجام گرفته در راستای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده 
از ویروس کرونا و فراهم آوردن شرایط الزم برای پشتیبانی از 
شرکت  های متقاضی پرداخته اســت. بر اساس این گزارش، 
حمایت ها در قالب پرداخت تســهیالت کم بهره )۹ درصد( 
برای شرکت هایی انجام شــده که در حوزه خدمات فروش 
بلیط، تور و گردشگری، پلتفرم های ارائه خدمات تحویل غذا و 

پلتفرم های ارائه خدمات در محل و تولید نرم افزار فعال هستند.
این گزارش می افزاید ســازمان فناوری اطالعات به منظور 
دسترسی همگانی، شرایط ثبت نام در سامانه نوآفرین را به 
گونه ای طراحی کرده که کلیه متقاضیان بتوانند تقاضای خود 
را از طریق سامانه یاد شده ارائه کنند. همچنین، شرکت هایی 
که در این چهار حوزه فعال نباشند، این شانس را داشتند تا پس 
از بررسی در کمیته سه نفره، چنانچه آسیب آنها از کرونا احراز 

شود، تسهیالت یاد شــده را دریافت کنند. بر اساس گزارش 
ســازمان فناوری اطالعات، پس از اعالم عمومی طرح، ۱77 
شرکت فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تقاضای 
خود را از طریق این سامانه ارائه کردند که پس از ارزیابی  های 
الزم و طرح موضوع در کارگروه وام وجوه اداره شــده وزارت، 
تعداد 7۵ شرکت حائز شرایط الزم تشخیص داده شدند. در 
مجموع پرداخت مبلغ ۱۵۰،۹۰۰ میلیون ریال به آنها مورد 

موافقت قرار گرفت و مراتــب به منظور طی مراحل نهایی به 
شرکت پست بانک ایران منعکس شد.عالوه بر این هماهنگی 
هایی نیز با صندوق نوآوری و شکوفایی به عمل آمده است و 
۲۲ شرکت نیز که حائز شرایط صندوق بودند، برای دریافت 
تسهیالت به صندوق مذکور معرفی گردیدند و مقرر گردید 
جمعاً مبلغ ۶۴۱،7۵۰ میلیون ریال نیز تســهیالت کم بهره 
به شرکت های مذکور پرداخت گردد که مراحل اداری آن نیز 
در حال انجام است.۸۰ شرکت دیگر نیز که ثبت نام کرده  اند 
به دلیل عدم کفایت و نقص مدارک ارســالی واجد شــرایط 
تشخیص داده نشــده اند و عدم امکان پرداخت تسهیالت به 

آنها ابالغ شده است.

در شرایطی که این روزها برخی داروها در داروخانه ها نایاب شده 
اســت اما دالالن در فضای مجازی منبع همه داروها هستند.

آرنج هایش را روی زانو گذاشــته و دستانش زیر چانه قفل شده 
است. کنارش می نشــینم تا چند لحظه ای با او همکالم شوم. از 
مهسا برایم می گوید؛ دختر ۸ ساله اش که تشنج می کند و حاال 
چند روزی است داروی ضدتشنج او در داروخانه ها پیدا نمی شود. 
پدرش می گوید: »حاضرم همه زندگی ام را بدهم و هرطور شده 

دارویش را پیدا کنم«.

دارو به داروخانه نرسیده اما ...
با یکی از مسئوالن داروخانه گفت وگو می کنم. از پریشان حالی 
همراهان بیماران پریشان است و دل نگران، اما پاسخی برای درد 

آن ها ندارد و می گوید: »برخی داروها کمیاب شده و نمی دانیم 
پاسخ بیماران و همراهانشان را چه بدهیم؟«

دردم افزون می شود...
شرایط ســخت کشــور و تحریم های دارویی را درک می کنم 
و می پذیرم که چــاره ای جز مدیریت اوضاع نیســت؛ اما این را 
نمی فهمم که چطور می شــود خودمان هم بــه خودمان رحم 
نمی کنیم. روی صحبتم با اعضای یک گروه تلگرامی است که 
بعد از صحبت با پدر مهسا، پیدایشان می کنم و معامالت دارویی 
آن ها را رصد می کنم. بیش از ۳ هزار عضو دارد و خیلی از آن ها 

فهرستی از داروهای کمیاب را لیســت کرده اند. از »انسولین« 
دیابتی ها گرفته تا »رواتینکس« بیماران مبتال به سنگ کلیه، 
قرص »سلســپت« برای بیمــاران پیوندی، »مادوپــار« برای 
مبتالیان به پارکینسون و هر داروی دیگر، به قول معروف از شیر 

مرغ تا جان آدمیزاد ... .

هر دارویی که بخواهید داریم
با یکی از اعضای گروه وارد گفت وگو می شوم. فهرست کاملی از 
داروهای کمیاب را برایم می فرستد. کاری نفرت انگیز است اما باید 
خودم را جای یکی از کاســبان جان بیماران جا بزنم و اطالعات 

بیشــتری کســب کنم. به او می گویم: »برای داروهای خاص 
مشتری های زیادی دارم، اگه با هم راه بیایم، بازار خوبی میشه«. 
پاسخش این است که »باشه، هر دارویی رو که خواستین چند روز 

زودتر بگین که تهیه کنم«.

کمبود دارو و پرپرشدن بیماران
قبل از نوشتن خطوط پایانی گزارش، خبرها را مرور می کنم و 
مشاهده خبری ناگوار، تلخی این گزارش را دوچندان می کند. 
تصاویری از کودکان مبتال به بیماری پروانه ای، مات و مبهوتم 
می کند.کودکان معصومی که روز گذشته همراه با خانواده هایشان 
مقابل سازمان غذا و دارو جمع شدند تا صدای دردهایشان به گوش 

همگان برسد.

با موافقت سازمان فناوری اطالعات ایران

کسب وکارهای نوپا ۱۵۱ میلیارد ریال وام کم بهره می گیرند

و حاال ناصرخسرو در فضای مجازی

يادداشت

سرمقاله

   بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی
نخستین مساله در مورد وضعیت اقتصادی این است که 
باید خلق پول توسط شبکه بانکی کنترل شود. سیاست 
کوتاه مدت برای این کار می تواند افزایش نرخ ســود 
سپرده باشد. نرخ سود بین بانکی در شبکه بانکی افزایش 
پیدا کند، نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی 
افزایش پیدا کند، یک ارتباط و تناسب منطقی بین خلق 
پول و حجم تولید و ســرمایه های فیزیکی برقرار شود 
و دولت به سمت انضباط اقتصادی برود. یکی از نکات 
مهم این است که فرایند شبکه بانکی اصالح شود. وصل 
کردن این سرمایه ها به سمت تولید و هل دادن آن یکی 
از کارهای اساسی اســت. به این معنا که از سفته بازی 
برویم به سمت اینکه این منابع به دست تولیدکنندگان 
برسد، یا تقاضای داخلی به جای اینکه به سمت واردات 
کاالهایی باشد که مشابه داخلی هم زیاد دارند به سمت 
تقویت بنیه تولید بــرود که در داخل هســت و از آنها 
حمایت کند؛ حاال چه بحث ذائقــه مصرف کنندگان 
است و چه بحث اقتصاد کشور که بخش اعظم آن دست 
خود دولت است یعنی این تقاضا از طرف دولت که هم 
تقاضاکننده عمده ارز است و تقاضاکننده عمده کاالها 
چون اصل اقتصاد در اختیار دولت است، باید به سمت 
تولید هدایت شــود. البته وقتی می گوییم دولت تکیه 

روی نام دولتی بودن نداریم زیرا ممکن است خیلی از 
این شرکت ها شبه دولتی باشند چون بسیاری از صنایع 
کشور ظاهرا دولتی نیســتند ولی عمال دولتی اند مثل 

صنایع فوالد، پتروشیمی، نفت و سیمان و...
از همه اینها مهم تر استفاده از ابزار مالیات است. متاسفانه 
بخش اعظم اقتصادمان به سمت بورس بازی و واسطه 
گری و دالل بازی رفته که فرار مالیاتی وســیعی دارند 
یعنی مبلغ مالیاتی که این بخش پرداخت می کنند بسیار 
ناچیز است در مقایسه با آدم هایی که درآمد ثابت دارند و 
این درآمد جایی ثبت می شود مثل کارمندان و کارگران. 
در شرایطی که همه شبکه های بانکی به هم متصل است 
تمام دیتاها را دولت می تواند جمع آوری کند و اگر در یک 
مقطع معین رشد غیرواقعی داشت دو کار باید انجام شود؛ 
نخست اینکه مالیات سنگین بگیرند. اگر دولت به سمت 
اخذ مالیات از فعالیت ها برود آنگاه آن فعالیت هایی که 
ســودهای غیرواقعی دارد در همه صنف ها مجبور به 
پرداخت مالیات می شوند. دولت می تواند از درآمدهای 
مالیاتی هم نیازهای اقتصادی کشور را حل کند و هم می 
تواند آن را به  بخش هایی که پروژه های نیمه تمام دارد 
اختصاص دهد. همچنین دولت می تواند سیاست های 
تشویقی را برای صنایع تولیدی و صادراتی بگذارد. یعنی 
بنگاه هایی که تولید و صادرات دارند شامل تخفیف های 

خوب مالیاتی شوند تا تشویق شوند. کارایی ابزار مالیات 
در شرایط تورمی بیشتر از فروش اوراق، فروش سهام یا 
عرضه ســهام به قیمت الزم است. به جای اینکه دولت 
چوب حراج به ثروت های عمومی بزند و سهام عرضه کند 
که خریداران آن شبه دولتی ها هستند، به جای بازی 
هایی که فقط بورس را کمی التیام می دهد، مهم ترین 
ابزار استفاده از سیستم مالیات است. این در حالی است 
که اراده استفاده از ابزار مالیات نیست. اگر مالیات بگیرند 
هیچ نیازی به سیاست های مکمل نیز وجود ندارد. کار 
دومی که به موازات آن باید انجام شود این است که اگر 
برخی بخش ها غیرواقعی رشد می کند پرونده های آن 
را به قوه قضائیه معرفی کنند، اگر پولشویی وجود دارد 
شناسایی کرده و راه های آن را ببندند. منتها این کارها 
اراده ای جمعی می خواهد که در 7 سال اخیر چنین اراده 
ای در دولت برای اخذ مالیات ندیدم. اگر از این افرادی 
که بزرگ ترین منابع ثروت های عظیم را در اختیار دارند 
مالیات حقه گرفته شود هم خزانه پر می شود،  هم تعدیل 
ثروت صورت می گیرد و هم مردم می دانند که فعالیت 
های غیرمولد باید مالیات بیشتری بدهد و اگر به سمت 

تولید رفت مالیات کمتری بدهد. 
از طرفــی ۲۵ تــا ۲7 میلیــارد دالر ارز در اختیــار 
صادرکنندگان بزرگ است که حاضر نیستند با قیمت 

هایی که در سامانه نیما اعالم می شود ارز خود را ارائه 
کنند. این افراد می خواهند ارز خود را به قیمت کف بازار 
بفروشند. بانک مرکزی نیز تا مدت ها این صادرکنندگان 
را تحت فشار گذاشــت و آنها مقاومت کردند و در حال 
حاضر بانک مرکزی تسلیم شــده و عمال واقعیت این 
است که اگر آنها قرار باشد ارزهایی که در اختیار دارند 
را به قیمت کف بازار به مردم بفروشند به معنای تثبیت 
تورم است یعنی قیمت ۲۶ و ۲7 هزار تومان را در جامعه 
تثبیت کردیم. خوب این یک ظلم مضاعف است. اگر ابزار 
مالیات بود با این مقدار فروش و میزان ثروت باید به میزان 
مشخصی مالیات می دادند. آن زمان قطعا برای آن فرد 
صرفه نداشت که این کار را بکند. منتها چون کسی از ابزار 
مالیات استفاده نمی کند و نمی خواهند استفاده کنند 
عمال سود کالنی در حساب این شرکت ها می نشیند و 
جالب است که با حساب سازی همه نشان می دهند که 
زیان ده هستند یعنی زمانی که نوبت به حسابرسی می 
شود همه مدعی اند که ما زیان ده هستیم و حساب های 
خود را منفی نشان می دهند اما پول زیادی به جامعه 
تزریق می کنند. این جور تســلیم شدن بانک مرکزی 
مشکل اقتصاد کشور را حل نمی کند. واقعیت این است 
که اگر قیمت ارز در قیمت کف بازار کنونی تثبیت شود 

دیگر نباید امیدی به کنترل تورم داشته باشیم. 

مالیات خواری بورس بازان
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