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وعده های   دولت   در  حمایت   از   بنگاه های  آسیب دیده  از   کرونا   اجرایی  نشد

مدتی است پیشــنهاد عرضه خودرو در بورس کاال 
مطرح شده است. پیشــنهاد قیمت گذاری خودرو 
در بورس کاال در حالی این روز ها به ویژه از ســوی 
خودروسازان مطرح است که بر سر کارآیی آن به ویژه 
اثرگذاری در کاهش قیمت، اختالف نظر هایی بین 
کارشناسان وجود دارد. این طرح از زمان اعالم آن 
تا به امروز مدافعان و مخالفان بسیاری داشته است. 
برخی مدافعان این طرح معتقدند که با عرضه خودرو 
در بورس کاال، فروش خودروسازان شفاف تر و کشف 
قیمت نیز انجام خواهد شــد.  موافقان و مخالفان 
عرضه خودرو در بورس کاال اما بر ســر یک موضوع 
اتفاق نظر دارند و آن، کشف قیمت یا تک نرخی شدن 
خودروهای داخلی است. یکی از مشکالت اصلی بازار 

خودرو در حال حاضر به... 

بازار ســهام معامالت روز گذشته را که با روند نزولی 
آغاز کرده بود با ۴۷ هزار افت شاخص به پایان رساند 
تا تابلوی معامالت یکسره قرمزپوش بماند.به گزارش 
خبرنــگار مهر، شــاخص کل بورس پــس از افت و 
خیزهای متعددی که روز گذشته )شنبه ۲۹ شهریور( 
داشت، در معامالت روز گذشته )یکشنبه ۳۰ شهریور( 
یکسره کاهشی بود و از ۱ میلیون و ۶۹۹ هزار واحد 
دیروز، با کاهش ۴۷ هزار و ۲۴۹ واحدی )منفی ۲.۷۸ 
درصد( به ۱ میلیون و ۶۵۲ هــزار واحد تنزل کرد.

صف فروش در معامالت روز گذشته بسیار گسترده 
و تقریباً ۶ برابر ارزش سهام های حاضر در صف خرید 
بود.نمادهای فوالدی ها، خودرویی ها و صندوق های 
سرمایه گذاری در ردیف نخست ســهام های آماده 

عرضه بودند ولی سمت تقاضا...



اقتصاد2
ایران وجهان

رییس اتاق بازرگانی ایران:
دو سوم کسانی که ارز نیاوردند 

کارت بازرگانی ندارند
در ادامه اختالف نظرها میان بانک مرکزی و فعاالن 
بخش خصوصی درباره  نحوه ی بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به کشور، رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید 
سهم بخش خصوصی بســیار محدودتر از تصورات 
ابتدایی است.به گزارش ایسنا، با پایان یافتن مهلت 
بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال های ۱۳۹۷ 
و ۱۳۹۸ در ۳۱ تیرماه امســال بانک مرکزی اعالم 
کرد که بیش از ۲۷ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
در این سال ها به کشور بازنگشته اســت و از این رو 
صادرکنندگان متخلف باید نسبت به بازگشت ارزشان 
اقدام کننــد در غیر این صــورت تعلیق کارت های 
بازرگانی یا حتی معرفی به قوه قضاییه از گزینه های 
باقی مانده خواهد بود.با گذشــت چند هفته از این 
تهدید حاال نمایندگان بخش خصوصی پس از انجام 
بررسی هایی اعالم می کنند که سهم این بخش در 
بازنگشتن ارزهای صادراتی بسیار محدود است.پس 
از آنکه رییس اتاق بازرگانی تهران براین موضوع تاکید 
کرد حاال رییس اتاق بازرگانی ایران نیز می گوید که 
بخش قابل توجهی از ارزهای بازنگشــته ارتباطی با 
کارت های بازرگانی ندارد.شــافعی گفته برآوردها 
نشان می دهد که حدود ۱۵ هزار صادرکننده هیچ 
ارزی از محل صادرات شان به کشور بازنگردانده اند.

بررســی هایی که اتاق بازرگانی انجام داده نشــان 
می دهد که از این تعداد تنها ۵۰۰۰ کارت بازرگانی 
داشــته اند که از این عدد نیز تنها کارت ۳۱۸۱ نفر 
فعال بود به این ترتیب از میان کسانی که ارز خود را 
بازنگردانده اند دو سوم آنها عمال کارت بازرگانی ندارند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از برخوردی که در 
زمینه ی سیاست های ارزی با فعاالن واقعی اقتصاد 
می شود گفته وقتی دارندگان کارت بازرگانی متخلف 
معرفی می شــوند به صادرکنندگان واقعی اجحاف 
می شــود و در بلندمدت در صورتی که این رویه ها 
اصالح نشود به حذف صادرکنندگان با اصالت منجر 
خواهد شد.او گفته: شرایط موجود را درک می کنیم 
و متوجه فشارهای وارده بر بانک مرکزی نیز هستیم. 
آن ها هم با نگرانی های زیادی مواجه هستند؛ اما راه 
غلبه بر مشکالت، ایجاد اعتماد متقابل و همکاری و 
همگامی با فعاالن واقعی بخش خصوصی است. در 
جلسه هفته گذشته با بانک مرکزی، موضوع تشکیل 
یک کمیته مشترک میان اتاق ایران و بانک مرکزی، 
از سوی ریاست این نهاد مطرح شــد. امیدواریم با 
توســعه دامنه تعامالت و در ادامه پیگیری اقدامات 
مشترک، بتوانیم بر از حجم مشکالت موجود بکاهیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از 
اظهارات خود با انتقاد صریح از عملکرد ناموفق سازمان 
توسعه تجارت، گفت: رویکردها و عملکردهای این 
سازمان، نتوانسته پاسخگوی نیازها و تأمین کننده 
حمایت هایی باشــد که بخش تجارت ما امروز بدان 
نیاز دارد. این حوزه عماًل بی پناه رها شــده اســت و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای این مسئله 

تدبیری بیندیشد.

در جریان معامالت تابلوی بازار ســهام 
یکسره قرمز بود 

شاخص کل ۴۷ هزار واحد افت کرد
بازار سهام معامالت روز گذشته را که با روند نزولی 
آغاز کرده بــود با ۴۷ هزار افت شــاخص به پایان 
رساند تا تابلوی معامالت یکسره قرمزپوش بماند.
به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس پس از 
افت و خیزهای متعددی که روز گذشته )شنبه ۲۹ 
شهریور( داشت، در معامالت روز گذشته )یکشنبه 
۳۰ شهریور( یکسره کاهشــی بود و از ۱ میلیون و 
۶۹۹ هزار واحد دیروز، بــا کاهش ۴۷ هزار و ۲۴۹ 
واحدی )منفی ۲.۷۸ درصد( به ۱ میلیون و ۶۵۲ 
هزار واحد تنــزل کرد.صف فــروش در معامالت 
روز گذشته بسیار گســترده و تقریباً ۶ برابر ارزش 
ســهام های حاضر در صف خریــد بود.نمادهای 
فوالدی ها، خودرویی ها و صندوق های ســرمایه 
گذاری در ردیف نخست ســهام های آماده عرضه 
بودند ولی سمت تقاضا عمدتاً در صنایع خدماتی 
به وجود آمد.شاخص هم وزن نیز با کاهش ۵ هزار 
و ۶۰۰ واحدی )منفی ۱.۳۳ درصد( به ۴۲۲ هزار 
واحد ســقوط کرد.ارزش معامالت روز گذشته ۹ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و ۳ نماد شاخص ساز 
فارس، فوالد و فملی تأثیر ۴ هزار و ۳۰۰ واحدی در 
کاهش شاخص کل داشــتند.با توجه به اینکه روز 
گذشته آخرین روز مهلت فروش دارا دوم )پاالیشی 
یکم( بود، صف خرید گسترده ای از ساعت ۱۲:۳۰ 
تا ۱۴ برای این نماد در بازار تشــکیل شد و ۱۲۵ 
میلیون یونیت معادل ۱,۲۰۰ میلیــارد تومان از 
واحدهای صندوق ســرمایه گذاری پاالیشی یکم 
)ETF( به فروش رسید.بیشترین افزایش قیمت با 
۴.۹۷ درصد به نماد پترول و بیشترین کاهش با ۵ 

درصد به نماد وصنا اختصاص داشت.

خبر

در حالی بیش از ۴ ماه از اداره 
وزارت صنعت با سرپرســت 
می گــذرد کــه کنترلــی بر 
بازارهــای مختلــف از جمله 
کاالهــای اساســی و خودرو 
صورت نمی گیرد و در این میان، بحث هایی مبنی بر احتمال 
تشکیل معاونت بازرگانی در ســاختار ریاست جمهوری 
مطرح اســت تا جایگزینی برای تفکیــک وزارت صنعت، 

معدن و تجارت باشد.

بازار داغ گمانه زنی برای ســکانداری وزارت 
صنعت/بحث تشکیل معاونت بازرگانی در دولت

به گزارش فــارس، این روزهــا اخباری مبنــی بر معرفی 
وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت از ســوی دولت 
به مجلــس طی هفته جــاری به گوش می رســد و در این 
رابطه بســیاری از مردم منتظر تعیین تکلیف ســکانداری 
وزارتخانه مسئول کنترل بازارهای مهمی چون خودرو، لوازم 
خانگی و کاالهای اساسی هستند.در این میان، گزینه های 
مختلفی مانند علیرضا رزم حســینی اســتاندار خراسان 
رضوی، محســن مهرعلیزاده اســتاندار ســابق اصفهان و 
 خداداد غریب پور رئیس ســازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی به عنوان وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن 
و تجارت مطرح هســتند که هنوز هیچ کدام قطعی نشده 
است.از رزم حســینی در زمان سرپرستی حسین مدرس 
خیابانی در وزارت صنعت هم به عنــوان یکی از گزینه های 
ســکانداری وزارت صنعت نام برده می شــد، اما در نهایت، 
مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشــنهادی معرفی شد.در 

عین حال، از ماه های قبل این موضــوع نیز در دولت مطرح 
شــده که کار نظارت بر بازار و کنترل آن به بخشــی از نهاد 
ریاست جمهوری منتقل شــود و به نوعی از وزارت صنعت 
منفک شود. در این رابطه تغییر ســاختار معاونت اجرایی 
رئیس جمهور مطرح شد تا معاونت توسعه بازرگانی و خدمات 
ایجاد شــود. از این طریق هرچند تفکیک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که خواســته دولت بــود و مجلس مانع از 
اجرای آن شــد، به روش دیگری محقق خواهد شد. در این 
 خصوص، داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران 
دربــاره تفکیــک وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
 معتقــد اســت: ماه هــا روی ایــن قضیــه کار شــده و 
هزینه زیادی هم صورت گرفته، اما نباید دوباره عقب برگردیم 
و همه چیز را از صفر شروع کنیم.وی در پاسخ به این سوال 
که آیا بالتکلیفی وزارت صمت و نداشــتن وزیر تأثیری بر 
وضعیت اقتصادی و معیشــت مردم گذاشته یا خیر، اظهار 

کرد: ما اگر به جای یک وزیر شــش وزیر هم داشته باشیم، 
گرانی ها اتفاق می افتد برای اینکه این موضوع وابســته به 
دالیل و عوامل بسیار زیادی اســت. جامعه هم مانند بدن 
 انسان، یک سیستم اســت و اختالل در هر عضو آن باعث

 مشکالت در سایر بخش ها خواهد شد، لذا با به وجود آمدن هر 
مشکلی در نهاد اقتصاد، سیاست یا فرهنگ کل سیستم دچار 
اختالل خواهد شد.دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران تصریح 
کرد: اگر وزیر صمت معرفی شــود و مجلس هم رأی دهد 
قیمت دالر پایین نمی آید، همان طور که اگر رئیس کل بانک 
مرکزی را هم عوض کنیم تأثیری بر نرخ دالر نخواهد داشت 
 و وقتی هم که قیمت دالر پایین نمی آید، بقیه قیمت ها باال 

می رود.

کارها باید به بخش خصوصی سپرده شود  
مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت نیز در رابطه با تفکیک 

وزارتخانه صمت و تشــکیل وزارت بازرگانی گفت: هر دو 
روش تفکیک و ادغام با مزایا و معایبی که دارند می توانند 
اداره کشور را به دنبال داشته باشند و هیچ کدام آیه قرآن 
نیســتند که اگر به آن عمل نکنیم، گرفتار عذاب شویم.
وی با بیان اینکــه تولید بدون تعامل نزدیــک با بازرگانی 
همیشه ما را در تصمیمات دچار چالش های عدیده ای کرده 
است، گفت: این مسئله فرآیندهای فعاالن اقتصادی اعم 
از واردکننده، صادرکننده و تولیدکننده را هم با مشــکل 
مواجه می کند.غضنفری بــا تأکید بر اینکه بســیاری از 
کارها باید به دست بخش خصوصی و تشکل ها و اتاق های 
بازرگانی و تعاونی ها سپرده شود، گفت: ادغام برای ما چه 
بخواهیم چه نخواهیم یک مســیر در آینده اســت.وی با 
اشاره به تجربیات و اقدامات خود در سمت وزیر بازرگانی 
و وزیر هر دو وزارتخانه گفت: بنده »مرکز مبادله ارزی« را 
راه اندازی و کاالها را گروه بندی کردم و همه بانک ها را به 
ســاختمان مرکزی وزارت صنعت واقع در میدان ولیعصر 
بردم و اگر این تصمیمات را در همان سال های تحریمی هم 
نمی گرفتم حاال حاالها باید نامه می زدم.وزیر اسبق صمت 
ادامه داد: ما به سرعت تصمیم گیری کردیم و به وزارتخانه 
قدرتمندی برای حل مشــکالت بخش خصوصی تبدیل 
شــدیم.غضنفری گفت: مقامات باالتر می گویند این فرد 
آدم من نیســت، پس من هم معرفی نمی کنم، درصورتی 
که این خاله بازی ها ربطی به تفکیک و ادغام ندارد و ناشی از 
 شیوه غلط حکمرانی مقاماتی است که خود ما به آنها رأی

 داده ایم.
وی با تأکید بر اینکه وزیر صمت باید برخــوردار از دانش 
تخصصی و بدون البی گری سیاسی باشــد، گفت: وزارت 
صمت به عنوان یک ابزار بّرنده و قوی می تواند وزارت اقتصاد 

و بانک مرکزی را هم به خط کند.

بحث تشکیل معاونت بازرگانی در دولت چه قدر جدی است

بازار داغ گمانه زنی برای سکانداری  وزارت صنعت

روحانی: 
اگر آمریکا اقدام عملی کند، با پاسخ 

قاطع ایران روبه رو خواهد شد
رییس جمهور اعالم کرد که آمریکا نه توانست ائتالفی 
علیه ما ایجاد کند و نه توانســت تالشی که برای لغو 
محدودیت های تســلیحاتی ایران داشــت را به ثمر 
برساند.حسن روحانی طی سخنانی در جلسه امروز 
هیئت دولت با بیان اینکه همانطــور که در روزهای 
قبل پیش بینی می کردیم امروز به عنوان یک روز به 
یادماندنی در تاریخ دیپلماسی کشور خواهد بود، اظهار 
کرد: آمریکا به عنوان یک کشور زورگو در سطح جهان 
از دو سال پیش تالش سرسختانه برای تحمیل مجدد 
تحریم های شورای امنیت علیه ایران را آغاز کرد که 
امروز به نقطه شکست خود رسید.وی افزود: آمریکا 
در همه این مــدت و از روزی که از توافق هســته ای 
خارج شــدند فکر می کردند کــه می توانند اتحادیه 
اروپا را به سمت خود بکشانند یا با تحریکاتی که انجام 
می دهند جمهوری اســالمی را به جایی برسانند که 
بتوانند بهانه ای برای بازگرداندن تحریم های شورای 
امنیت داشته باشــند اما آمریکا نه توانست ائتالفی 
علیه ما ایجاد کند و نه توانســت تالشی که برای لغو 
محدودیت های تســلیحاتی ایران داشــت را به ثمر 
برساند.رییس جمهوری تاکید کرد: امروز باید گفت 
که فشار حداکثری آمریکا از لحاظ سیاسی و حقوقی 
بر ایران منجر به شکست و انزوای خود این کشور شده 
است. آمریکا در طول دو ماه گذشته سه بار برابر ایران 
شکست خورد. آنهم در جایی که فکر می کرد در آنجا 
الاقل شکست نمی خورد اما شاهد این بودیم که ۱۳ 
عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت دربرابر آمریکا ایستادند 
و از برجام دفاع کردند.روحانی با یادآوری اینکه استفاده 
آمریکا از مکانیسم ماشه هیچ مبنای حقوقی ندارد، 
اظهار کرد: کاماًل روشن بود که آمریکا در این زمینه 
دچار شکست حتمی می شود اما در عین حال شیوه ای 
که شورای امنیت در این زمینه اتخاذ کرد، ارزشمند بود 
و آنهم شیوه بی توجهی به نامه و درخواست آمریکا بود 
و حتی برای بررسی آن جلسه تشکیل نداد.وی افزود: 
ما بارها گفته ایم که در برابر ملت ایران یک راه بیشتر 
وجود ندارد و آنهم با زبان تکریم ســخن گفتن است 
و هرکس که بخواهد با قلدری ســخن گوید پاسخی 
دریافت نمی کند.رییس  جمهوری تصریح کرد: من 
به عنوان رییس جمهوری ایران اعالم می کنم که اگر 
آمریکا بخواهد از قلدری خودش استفاده کند و حرف 
نادرستی  که می گوید من توانســته ام قطعنامه ها را 
برگردانم و البته هیچکس این حرف را قبول ندارد، در 
مقام عمل اقدامی برای آن انجام دهد، حتماً با پاسخ 

قاطع ایران روبه رو خواهد شد. 
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پس از آنکه دولت در ابتدای سال ۱۳۹۷ در واکنش 
به اثرات ناشی از تحریم های آمریکا، عرضه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای کاالهای اساســی را آغاز کرد، همچنان 
و بعد از گذشــت نزدیک به دو سال و نیم تالش دارد 
که با اعمال اصالحاتــی، تامین ایــن ارز را با هدف 
حمایت از اقشار آســیب پذیر ادامه دهد.چهارشنبه 
گذشــته، رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به 
شایعاتی در خصوص حذف عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
به صراحت اعالم کرد:  »در دولت هیچ بحثی درباره 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.« این اظهارات محمود 
واعظی، خط پایانی بر این شــایعات و گمانه زنی ها 
بود.پدیــده ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه ســال 
۱۳۹۷ وارد عرصه اقتصاد ایران شــد. در آن زمان در 
موقعیتی که ترامپ در آمریکا با تحت فشار گذشتن 
شرکای تجاری ایران در جهان در حال اجرای برنامه 
تحریم های بی ســابقه خود علیه کشورمان و خروج 
از برجام بــود، دولت با هدف کنتــرل تورم کاالهای 
اساسی مورد استفاده مردم، با تصویب قیمت ۴۲۰۰ 
تومان برای دالر، سعی در حمایت از این اقشار جامعه 
داشت.این سیاست از ابتدا موافقت ها و مخالفت های 
فراوانی را در سپهر اقتصادی ایران ایجاد کرد. به همین 
دلیل به تدریج و با پیش رفتن اجرای این طرح یا به 
گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت، با کسب تجربه در 
اجرای این طرح، دولت در صدد رفع نواقص و هدایت 
دقیق تر آن به سمت هدف تعیین شده برآمد.بر همین 
اساس اگر در ابتدا، گروه های کاالیی بسیاری شامل 
دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، به تدریج طی نزدیک 
و به دو و نیم ســال گذشــته با تعیین اولویت میان 
گروه های کاالیی متفاوت و حذف موارد غیر ضرور، 
اختصاص این ارز دولتی محدودتر شــد. تا حدی که 
به گفته رئیس ســازمان برنامه و بودجــه در ابتدای 
ســال ۱۳۹۹ این ارز تنها به برنج، جو، ذرت، روغن 
خوراکی، دانه های روغنی، نهاده هــای دامی، دارو و 
چند قلم دیگر محدود بود.موضوعی که رئیس دفتر 
دولت نیز روز چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران 
ضمن تایید آن،  خبر از محدودتر شدن همین دامنه 
کاالیی داد و گفت: برخی اقالم از فهرســت دریافت 

ارز ۴۲۰۰ تومانی، مربوط به محصوالتی مانند برنج و 
چای بود که تولیدات داخلی برای آنها وجود داشت. 
بنابراین از روز اول خواسته همه تولیدکنندگان چای 
این بود که این اختصاص ارز دولتی برداشته شود، که 
انجام هم شد.اما با وجود این روند،  همانگونه که طبق 
برآوردهای انجام شــده، حتی توزیع کوپنی کاال در 
شرایط جنگ تحمیلی نیز حدود ۱۲ درصد انحراف از 
هدف اصلی داشت، اجرای طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی هم همچنان دچار انحرافاتی اســت.  تا جایی 
که برخی کارشناسان و فعاالن تجاری، خواهان حذف 
عرضه ارز دولتی هستند. اما با وجود این درخواست 
علت اصرار دولت بر ادامه تخصیص ارز دولتی به برخی 
از گروه کاالهای اساسی چیســت؟در بررسی پاسخ 
این سوال، اولین مســئله ای که نباید فراموش کرد، 
شرایطی است که منجر به اتخاذ تصمیم توزیع ارز با 
نرخ دولتی شد. تحریم ها و فشاری که اقشار کم درآمد 
از آغاز این جنگ اقتصادی از سوی آمریکا، متحمل 
شده بودند، دولت را وادار کرد تا به حمایت از این گروه 
قابل توجه از جامعه پرداخته و اقــدام به تعیین نرخ 
دولتی برای ارز کند. متاســفانه همچنان این شرایط 
جنگی بر اقتصاد ایران با شــدتی چند برابری نسبت 
به دو ســال و نیم پیش برقرار اســت. بدیهی است 
همان گونه که دهقان دهنوی، معــاون وزیر اقتصاد 
و امور دارایی، هم تصریح کرده اســت؛ بدون شک با 
رفع مشکالت، بازیابی رشد اقتصادی، کاهش فشارها 
و محدودیت های بین المللی و ایجــاد ثبات در بازار، 
دیگر نیازی به تخصیــص ارز دولتــی نخواهد بود.
بنابراین مهم ترین دلیل بر اصــرار دولت برای ادامه 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گفته علی ربیعی تالش 
برای »کنترل قیمت کاالهای اساسی« مورد نیاز توده 
جامعه است که با ادامه شرایط فشار ناشی از تحریم 
های یکجانبه آمریکا علیه ایران آسیب پذیر شده اند. در 
این شرایط اگر دولت تصمیم به حذف ارائه این یارانه 
ارزی بگیرد، این اقدام بهانه ای برای سودجویان فراهم 
می سازد تا با ایجاد جوسازی های روانی و دمیدن بر 
انتظارات تورمی جامعه، قیمت کاالهای اساســی را 

چندین برابر قیمت واقعی، در بازار عرضه کنند.

تداوم عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای اساسی

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید
 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۵۰ هزار تومان است.
قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۸۱۸ تومان و هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۵۱ دالر و ۱۴ سنت است.

بازار سهام معامالت روز گذشته را که با روند نزولی آغاز 
کرده بود با ۴۷ هزار افت شاخص به پایان رساند تا تابلوی 
معامالت یکســره قرمزپوش بماند.به گزارش خبرنگار 
مهر، شاخص کل بورس پس از افت و خیزهای متعددی 
که روز گذشته )شنبه ۲۹ شهریور( داشت، در معامالت 
روز گذشته )یکشنبه ۳۰ شهریور( یکسره کاهشی بود و 
از ۱ میلیون و ۶۹۹ هزار واحد دیروز، با کاهش ۴۷ هزار 
و ۲۴۹ واحدی )منفی ۲.۷۸ درصد( به ۱ میلیون و ۶۵۲ 

هزار واحد تنزل کرد.صف فروش در معامالت روز گذشته 
بسیار گســترده و تقریباً ۶ برابر ارزش سهام های حاضر 
در صف خرید بود.نمادهــای فوالدی ها، خودرویی ها و 
صندوق های سرمایه گذاری در ردیف نخست سهام های 
آماده عرضه بودند ولی ســمت تقاضا عمدتاً در صنایع 

خدماتی به وجود آمد.شاخص هم وزن نیز با کاهش ۵ 
هزار و ۶۰۰ واحدی )منفــی ۱.۳۳ درصد( به ۴۲۲ هزار 
واحد سقوط کرد.ارزش معامالت روز گذشته ۹ هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان بود و ۳ نماد شــاخص ساز فارس، 
فوالد و فملــی تأثیر ۴ هــزار و ۳۰۰ واحدی در کاهش 

شاخص کل داشتند.با توجه به اینکه روز گذشته آخرین 
روز مهلت فروش دارا دوم )پاالیشی یکم( بود، صف خرید 
گسترده ای از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ برای این نماد در بازار 
تشکیل شد و ۱۲۵ میلیون یونیت معادل ۱,۲۰۰ میلیارد 
تومان از واحدهای صندوق سرمایه گذاری پاالیشی یکم 
)ETF( به فروش رسید.بیشترین افزایش قیمت با ۴.۹۷ 
درصد به نماد پترول و بیشترین کاهش با ۵ درصد به نماد 

وصنا اختصاص داشت.

در جریان معامالت تابلوی بازار سهام یکسره قرمز بود 

شاخص کل ۴۷ هزار واحد افت کرد

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اخبار ناشی از گشایش های 
ارزی گفــت: در حوزه بین المللی رایزنی هــای ما در بعضی 
کشورها در آســتانه ثمردهی اســت و از طرف دیگر میزان 
صادرات نفت و فرآورده های آن بهتر شده و روند بازگشت ارز 
صادرکنندگان سرعت گرفته که هرسه این عوامل تاثیرات 
مثبتی خواهند داشــت.به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی 
در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک ها ضمن تقدیر 
از عملکرد شبکه بانکی در مقوله های کنترل نقدینگی، بازار 
بین بانکی، پرداخت تسهیالت مبارزه با کرونا، قرض الحسنه 

ازدواج جوانان و خصوصا بخش های پیشران و صنایع کوچک و 
متوسط، بر لزوم تداوم انسجام و حمیت در همه ارکان اقتصادی 
کشور برای مواجهه موفقیت آمیز با شرایط جنگ اقتصادی 
تاکید کرد.  وی به وضعیت نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره کرد 
و گفت: آمریکا تمام تالش خود را در این روزها به خرج داده 
است و نهایت جنگ روانی و فشار آنها، همین شرایطی است که 
این روزها شاهد هستیم.همتی ضمن اشاره به اخبار ناشی از 

گشایش های ارزی اظهار کرد: در حوزه بین المللی رایزنی های 
ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر 
میزان صادرات نفت و فرآورده های آن بهتر و روند بازگشت ارز 
صادرکنندگان سرعت گرفته که هرسه این عوامل تاثیرات 
مثبتی خواهند داشت؛ بر همین مبنا از بانک ها هم می خواهیم 
به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع ارزی برای نیازهای 
تعریف شــده ادامه دهند.  طبق اعالم بانک مرکزی، رئیس 

شورای پول و اعتبار تاکید کرد: آنچه نظام بانکی در شرایط 
مبارزه با کرونا انجام داد یک اقدام تحســین برانگیز بود که 
توانستند در همان ابتدای شیوع کرونا ۲۳ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت در اختیار خانوارهای یارانه بگیر قرار دهند و همین 
امر قدردانی رئیس جمهوری را به دنبال داشت.رئیس کل بانک 
مرکزی ضمن برحذر داشتن بانک ها از رشد بی محابای ترازنامه  
افزود: بانک ها باید به گونه ای عمل کنند که رشد ترازنامه شان 
را متناسب با وضعیت ترازنامه و ریسک بانک تنظیم کنند و به 

بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی کمک  کنند.

گشایش های ارزی از زبان همتی 



3 اقتصاد
ایران
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بعد از مهلت ۱۰ روزه ای که برای تحویل خودروهای 
ورود موقت به گمرک تعیین شده بود، در صورت عدم 
تحویل طبق قانون، قاچاق محســوب خواهند شد. 
طبق ضوابط مربوط به تردد خودروهای ورود موقت، 
می توانند برای مدت سه ماه به کشور وارد و بعد از این 
مدت باید از کشور خارج شوند این در حالی است که 
تمدید این مهلت منوط به موافقت گمرک ایران است.
اما ماجرا از این قرار اســت که بخشی از خودروهای 
ورود موقت که از اواخر سال گذشته وارد ایران شده 
بودند با شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها دیگر 
امکان خروج در پایان مهلت تعیین شده را نداشتند، 
ولی اتفاقی که افتاد این بود که صاحبان تعداد زیادی 
از این خودروها نسبت به تعیین تکلیف یا تمدید زمان 
به گمرک مراجعه نکرده و به بهانه بسته بودن مرزها 
همچنان خودروها را بیش از سه ماه تعیین شده نزد 
خود نگه داشتند.بر این اســاس، ۱۹ شهریورماه بود 
که مرکز واردات و امور مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی 
به گمرکات کشــور اعالم کرد که "با توجه به تداوم 
شرایط حاکم بر کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا 
باید به صاحبان خودروهای ورود موقت اعالم کنند که 
خودروهایی که با صدور پروانه ورود موقت و یا تحت 
صحابت کارنه دوپاساژ )یک مجوز تردد( به کشور وارد 
شده و مهلت اعتبار این مجوزها به پایان رسیده است 

اما به دلیل مسدود بودن مرزها امکان خروج ندارند باید 
طی مدت ۱۰ روز جهت برای تحویل این خودروها به 

گمرک مراجعه کنند".
از این رو صاحبان ایــن خودروهای ورود موقت طی 
فرصت تعیین شده باید به گمرک مراجعه می کردند و 
آنطور که مسئوالن گمرک ایران اعالم کردند با توجه 
به اینکه زمان تعیین شــده امکان تمدید نداشت در 
صورت عدم تحویل یا خروج خودرو توســط ذینفع 
مشمول اقدامات قانونی می شوند.بعد از آن بار دیگر 
از سوی گمرک اعالم شد که کلیه خودروهایی که به 
صورت ورود موقت از طریق گمرک وارد کشور شده 
و ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی خارج نشده و یا 
تحویل گمرک نشده اند براساس ماده )۱۱۳(قانون 
امور گمرکی و ماده ۸۰ آیین نامــه اجرایی آن با این 

موضوع برخورد شود.
این در حالی است که طبق قانون مربوطه در صورت 
عدم خروج یا تحویل در زمان تعیین شده، خودروهای 
سواری وارده به صورت ورود موقت در صحابه کارنه 
دوپاســاژ و یا ورود موقت مشــمول قاچاق خواهد 
شد.البته بعد از اخطار گمرک به صاحبان این قبیل 
خودروها در مدت اخیرا ظاهرا تعــداد برای تعیین 
تکلیف مراجعه کرده اند ولی گزارش کامل وضعیت 

آنها هنوز منتشر نشده است.

آنطور که معاون فنی گمرک ایــران می گوید، در حال 
حاضر حدود ۳.۵ میلیون تن کاالی اساسی در بنادر وجود 
دارد که با تسهیالت در نظر گرفته شده حدود ۲.۷ میلیون 
تن از آنها شامل پنج قلم کاالیی امکان ترخیص فوری 
دارند.مهرداد جمال ارونقی آخرین وضعیت موجودی 
کاالی اساسی در هشت قلم کاال در بنادر را تشریح کرد 
و در این رابطه توضیح داد: از چندی پیش طی توافقات 
صورت گرفته بین دستگاه های ذیربط این امکان فراهم 

شد تا پنج کاال بدون کد رهگیری ترخیص شوند.
وی با بیان اینکه برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص 
کاال، ارائه کد رهگیری بانک مرکزی که نشان دهنده تائید 
منشأ ارز است، الزامی خواهد بود، افزود: اما با تسهیالتی 
که برای ترخیص سریع کاالهای اساسی پیش بینی شد، 
صاحبان کاالهای ذرت، جو، ســویا، دانه های روغنی و 
روغن خام برای ترخیص نیاز بــه دریافت کد رهگیری 
بانک نداشته و می توانند برای انجام تشریفات گمرکی و 

ترخیص سریع کاالهای مذکور اقدام کنند.
معاون فنــی و امور گمرکی ایــران در ادامه به جزئیات 
موجودی ۳.۵ میلیون تنی کاالهای اساسی اشاره کرد 
و گفت: تا این تاریخ حدود یک میلیون و ۴۹۰ هزار تن 
ذرت، ۳۳۹هزار تن جو، ۲۳۷ هزار تن ســویا، ۳۹۵هزار 
تن روغن خام و بیــش  از ۲۵۵ هزار تن دانه های روغنی 
در بنادر موجود است.وی افزود: در این حالت حدود ۲.۷ 
میلیون تن کاال از ۳.۵ میلیون تن کاالی اساسی شامل 

پنج قلم کاالی سویا، جو، ذرت، دانه های روغنی و روغن 
خام امکان ترخیص فوری بدون نیاز به کد رهگیری را 
دارا هستند. ارونقی به وضعیت سه کاالی دیگر نیز اشاره 
کرد و افزود: تا هفته گذشته بیش از ۳۶۰ هزار تن گندم، 
۳۸۰ هزار تن شکر و حدود ۲۰۰ هزار تن برنج در بنادر 
وجود داشته است.این مقام مسئول در گمرک ایران در 
ادامه موجودی کاالهای اساسی به تفکیک بنادر را اعالم 
کرد و گفت:  از ۳.۵ میلیون تن کاالی اساسی بیش از  ۲.۳ 
میلیون تن در بندر امام خمینی )ره(، ۳۷۸ هزار تن شهید 
رجایی، ۱۱۰ هزار تن انزلی، ۳۶۸ هزار تن امیر آباد، ۱۲۳۰ 
تن شهید باهنر قرار دارند. وی ادامه داد: همچنین ۸۹۷ 
تن از این کاالها در بندر بوشهر، ۳۰ هزار تن چابهار، ۱۶۵۰ 
تن خرمشهر، ۱۵۴ هزار تن نوشهر، ۷۵ هزار تن فریدون 
کنار و ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن در آســتارا انبار شده است. با 
وجود اینکه در مدت اخیر مصوباتی در رابطه با تسهیل 
ترخیص کاالهای اساسی در دستور کار قرار گرفت اما 
همچنان برخی مشکالت پابرجاست که از مهمترین آنها 
می توان به مسایل ارزی اشاره کرد، این در حالی است که 
برخی اقالم به صورت اعتباری خریداری شده و به بنادر  
منتقل شده و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار است و 
در خصوص بخشی از این کاالها هنوز مالکیت به صاحب 
کاال منتقل نشده است.در عین حال که صاحبان پنج قلم 
کاالیی که امکان ترخیص بــدون دریافت کد رهگیری 

بانک را دارند، از این تسهیالت استقبال نکرده اند.

در حالــی بانــک مرکــزی از عــدم 
بازگشــت ارزهای حاصل از صادرات 
ســخن به میان می آورد که بسیاری 
از صادرکنندگان و برخی از مراجعان 
به بانک ها از روند اداری رفع تعهدات 
ارزی گالیه دارند. گزارش هایی که در این رابطه منتشر شده 
نشان می دهد که بانک مرکزی صادرکنندگانی را که برای رفع 
تعهد ارزی مراجعه کرده اند با موانع بسیاری مواجه ساخته و 
بروکراسی های موجود روند رسیدگی به امور صادرکنندگان 

را سخت تر کرده است. 
رفع تعهد ارزی دغدغه جدی و مهم فعاالن اقتصادی شــده و 
در این مسیر با مشکالتی روبرو هستند که گاهی آنها را دلسرد 
می کند. این در حالی است که تمام مجموعه های مرتبط باید 
تالش کنند با تعامل و همکاری، مشکالت ارزی صادرکنندگان 
را برطرف کنند تا امر مهم صادرات در دســت افراد غیر این 
حوزه نیفتد و حاشــیه و مشــکل ایجاد نکنــد. همچنین در 
شرایطی که کشــور با کمبود ذخایر ارزی روبروست تسهیل 
 روند رســیدگی به پرونده های تعهد ارزی می تواند شرایط را 

بهبود بخشد. 

متاســفانه موضوع بازگشــت ارز حاصل از صــادرات در این 
روزها بــه بحثــی پرحــرارت در محافل اقتصــادی تبدیل 
شــده اســت. هر میزان به پایان مهلــت ایفای ایــن تعهد 
نزدیک می شــویم، هشــدار دســتگاه های متولی جدی تر 
و نگرانــی و انتقاد صادرکننــدگان از رویکردهــای تنبیهی 
)بی توجه به اقتضائات موجود(، افزون تر می شــود. تا همین 
حاال، اقدام متولیان امــر در برخورد با کســانی که هنوز ارز 
صادراتی خــود را برنگردانده اند، تعلیــق کارت بازرگانی این 
گروه از تجار بــوده اســت و البته که کارت های مشــکوک 
 هم در مســیر پایش، رصــد و محرومیت هــای جدی تر قرار 

گرفته اند.
رفــع تعهــد ارزی و همچنین منــوط شــدن معافیت مالی 
صادرکنندگان به این موضوع از جمله چالش هایی به حساب 
می آید که بــه اعتقاد برخــی از تجار، صــادرات را با کاهش 
قابل توجهی روبه رو خواهد کرد. به بــاور این گروه از فعاالن 
اقتصادی، طــرح معافیت ارزی صادرکننــدگان کمتر از یک 
میلیون دالر زمینه افزایش حجم صادرات را در کشور فراهم 
کرد و باعث شد کمی از بار مشکالت صادرکنندگان کم شود. 
اما بخشــنامه اخیر بانک مرکزی در این خصوص باعث شده 
فعالیت برخی از صادرکنندگان به طور کلی متوقف شود که 
 این موضوع به طور حتم بر کاهش آمارهای صادراتی اثرگذار 

خواهد بود.

ناكارآمدی سیستم بانکی صادركنندگان را برای رفع تعهدات ارزی مستاصل كرده است

رنج  صادرات از  بروکراسی دولتی

تورم بخشنامه های ارزی
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

در کنار ستاد رفع موانع تولید ستاد صیانت از صادرات غیرنفتی هم ایجاد شده است که باید 
در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی در شرایطی که صادرات نفتی کشور کاهش پیدا کرده 
است عمل کند. بانک مرکزی با موافقت با یکسری از معافیت ها فرصتی برای صادرگنندگان 
ایجاد کرد تا بتوانند تعهدات ارزی خود را به سرانجام برسانند. در حال حاضر بانک مرکزی 20 
میلیارد دالر مطالبه خود را از تجار اعالم کرده است و بنابر اسنادی که در این نهاد موجود است 
تنها توانسته 7 میلیارد دالر از مطالبات خود را وصول کند. یعنی حتی با وجود سیاست های 
حمایتی هم مطالبات به طور کامل وصول نشده است. در این میان حتی موضوع به قوه قضاییه 

هم کشانده شد.
اما موضوعی که در این بین مهم به نظر می رسد این اســت که آیا در کنار فرصتی که را برای 
 صادرات غیرنفتی ایجاد کرده ایم بــرای تحقق درآمدها هم فرصت ایجــاد کرده ایم. باید 
تنظیم گری در سیاست ها در روابط داخلی ایجاد را کنیم تا فرصت به صادرکننده داده شود تا 
تعهدات خود را به سرانجام برساند. اگر خیال بانک مرکزی از اقدامات و رفتار صادرکنندگان 
راحت باشد رفع تعهدات موثرتر انجام خواهد شد. در حال حاضر به دلیل نوسانات ارزی بانک 
مرکزی هر روز رویه ای متفاوت را در پیش می گیرد. اتاق بازرگانی و کمیسیون تسهیل صادرات 
باید قابلیت های صادراتی کشور را ببینند و صادرات به موقع انجام و تعهدات نیز به دنبال آن 

انجام شود. 
به هر ترتیب باید شرایطی ایجاد شود که منافع ملی به نفع تمام بازیگران باشد. امروز ساختار در 
مقابل رفع تعهدات ارزی کارایی ندارد. یکی از پر سیستم ترین نهادهایی که هر روز بخشنامه 
صادر می کند بانک مرکزی است. این در حالی است که ایجاد شرایط جدید و بخشنامه های 
مکرر موجب ایجاد بروکراسی می شود. بنابراین ضرورت دارد ستاد تسهیل گری صادرکنندگان 
غیرنفتی ایجاد شود تا که در کنار رسیدگی به منافع صادرکنندگان منافع ملی را  نیز لحاظ کند. 

سد بانک مرکزی برای صادرات غیرنفتی
سید رضی حاجی آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

بانک مرکزی است یکی از موانع اصلی در ایجاد مشکالت برای تجار است. 
اینکه بانک مرکزی الزام کرده است که ارز حاصل از صادرات حتما باید در 
سامانه نیما واریز شود مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در شرایط فعلی 
برای صادرکننده صرف نمی کند که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما 
بازگرداند. اصوال تبدیل پول از مبدا صادراتی و بازگرداندن آن به ایران به 
دلیل مشکالت تحریم بسیار گران تمام می شود چراکه این پول باید از چند 

نقطه عبور کند و هر بار کلی هزینه برای تجار ایجاد می شود. 
به طور کلی شبکه مویرگی موجب گران تمام شدن بازگشت ارز به کشور 
شده است. همین که پول باید به چند نقطه برود و بازگردد موجب تراشیدن 
هزینه های هنگفت برای تجار شده است. بنابراین صادرکننده برای جبران 
مقداری از این مشکالت به بازار آزاد می ورد و از عرضه ارز در سامانه نیما 
خودداری می کند. بانک مرکزی باید قواعد بازی در بازار را بپذیرد و اگر اجازه 
ندهد که از هر طریقی که ممکن است ارز به کشور برگردانده شود مشکالت 
ادامه خواهند یافت. این نهاد نمی تواند تجار را به این قوانین ارجاع دهد 

چراکه مشکالت بسیاری در بازگرداندن ارز به کشور وجود دارد. 
همچنین طبق قانون صادرات از پرداخت مالیات معاف اســت و دولت 
در صدد اســت که از هر طریق ممکن این معافیت مالیاتی را دور بزند و 
صادرکنندگان را درگیر کند. صادر کنندگان بــرای دفاع از حق خود و 
چالشــی که با دولت دارند انرژی زیادی مصرف می کنند و به قدری این 
چالش آزاردهنده است که باعث شده صادرکنندگان نسبت به امر صادرات 

بی توجه شوند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مشکل بازار خودرو با بورس حل نمی شود
فربد زاوه، کارشناس خودرو

در کنار نبود انضباط مالی، عدم شفافیت و نظارت در بازار خودرو، عرضه این کاال در بورس می تواند به ضرر شرکت های فروش و خدماتی خودرو و مردم تمام  شود. مشکالت بازار خودرو بسیار زیاد است بنابراین نباید با طرح هایی که به ضرر 
بیشتر مردم در این بازار منجر خواهد شد فکر کرد. مردم عادی امروز بیشترین خریداران خودورهای داخلی هستند و سازوکار حضور و فعالیت در بورس کاال و یا به اصطالح چم و خم آن را بلد نیستند. 

خودرو مانند فوالد یا مس نیست که بتوان آن را در بورس عرضه کرد و بدین وسیله نرخ واقعی آن را کشف کرد. به نظر می رسد دولت نمی خواهد زیر بار پذیرش آزادسازی نرخ خودرو برود و قصد دارد این کاال را در بورس عرضه کند. طرحی 
که به نظر می رسد هیچ گونه برنامه ریزی و تفکری برای آن وجود ندارد. 

متاسفانه مشکالتی که در بازار خودرو وجود داشت با تحریم های اعمال شده تشدید شد و موجب شد تا دسترسی مردم به این کاال هر روز سخت تر شود. به عبارتی دیگر مشکالت بازار خودرو کم نیست که بتوان آن را با عرضه در بورس حل 
کرد و این راهکار برای بازار خودرو جوابگو نخواهد بود. به نظر می رسد هدف دولت از عرضه خودرو در بورس، قیمت گذاری است. حتی اگر برای این هدف هم این طرح ارایه شده باشد در شرایط عادی و بدون نوسان هم می توان قیمت خودرو 

را تعیین کرد. چون بازار هم به نوعی بورس کاال به شمار می رود بنابراین عرضه خودرو در بورس امتیاز خاصی ندارد.

مدتی است پیشنهاد عرضه 
خــودرو در بــورس کاال 
مطرح شده است. پیشنهاد 
قیمت گذاری خــودرو در 
بــورس کاال در حالی این 
روز ها به ویژه از ســوی خودروسازان مطرح است که 
بر سر کارآیی آن به ویژه اثرگذاری در کاهش قیمت، 
اختالف نظر هایی بین کارشناسان وجود دارد. این طرح 
از زمان اعالم آن تا به امروز مدافعان و مخالفان بسیاری 
داشته اســت. برخی مدافعان این طرح معتقدند که 

با عرضه خودرو در بورس کاال، فروش خودروسازان 
شفاف تر و کشف قیمت نیز انجام خواهد شد. 

موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کاال اما بر 
سر یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن، کشف قیمت 
یا تک نرخی شدن خودروهای داخلی است. یکی از 
مشکالت اصلی بازار خودرو در حال حاضر به دو نرخی 
بودن مربوط می شود، موضوعی که رانتی گسترده را به 
نفع دالالن و واسطه گران ایجاد کرده است. از همین رو 
چه آنها که موافق عرضه خودرو در بورس کاال هستند 
و چه مخالفان، معتقدند از پس این اتفاق، کشف قیمت 
انجام خواهد شد، بنابراین دیگر با خودروهای دو نرخی 

مواجه نخواهیم بود.
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور طی 

مصاحبه ای در اردیبهشت ماه امسال در این رابطه در 
اظهاراتی عنوان کرد: قطعاً بین قیمت کارخانه و بازار 
تفاوت فاحشی وجود دارد و واقعا رانتی وجود دارد و 
از جمله دالیل این اتفاق، وجود دالل ها، نوع ثبت نام 

و دیگر مواردی است که باید همه آنها اصالح شود.

خودرو در دنیا کاالی سرمایه ای محسوب 
نمی شود

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس در این رابطه می گوید: قیمت گذاری خودرو 
ارتباط چندانی با محل عرضه ندارد بلکه بحث اصلی 
این اســت که تغییرات نرخ ارز چه تاثیری در بهای 
تمام شــده تولید خودرو دارد. باید مشــخص شود 

که از قیمت کنونی خودرو چه میــزان حباب بوده 
 و افزایش تولید، تا چه میــزان می تواند قیمت ها را 

منطقی کند.
به گفته وی، بر اساس بررسی های انجام گرفته بخشی 
از تقاضاها که موجب افزایش قیمت شــدید خودرو 
شده، تقاضای سفته بازی و ســرمایه گذاری بوده و 
مصرفی نیست. در دنیا نه تنها خودرو کاالی سرمایه ای 
محسوب نمی شود بلکه مانند برنج، یخچال و... مصرفی 
است. مشکالت کنونی نظام اقتصادی موجب شده، 
مردم به دنبال خرید کاالهای مصرفی مانند خودرو 
برای ســرمایه گذاری باشــند. مادامی  که تقاضای 
غیرواقعی موجود در بازار با روش های واقعی حذف 

نشود، نگرانی از استمرار وضعیت کنونی وجود دارد.

اصرار كشف قیمت یا تک نرخی شدن خودروهای داخلی با عرضه در بورس 

آشفتگی  بازار خودرو  و  طرح های ناکارآمد
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

امکان ترخیص فوری ۲.۷ میلیون تن کاال

خودروهای ورود موقت را تحویل ندهید، قاچاق می شود

دستور رئیس کل بانک مرکزی:
اختصاص امکانات و پاسخگویان بیشتر به مراجعان ارزی

بانک مرکزی اعالم کرد:به دنبال انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر مراجعه یکی از صادرکنندگان به 
میز خدمت این بانک به منظور رفع تعهد ارزی سال ۹7 و مشکالت مطرح شده در این ویدیو رئیس کل بانک 
مرکزی بالفاصله دستور بررسی و رفع مشکالت پیش آمده را صادر کرد.بر این اساس معاون ارزی بانک مرکزی 
 نشست فوری با مدیران و معاونان ادارات ارزی برگزار و بر لزوم تســریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان 

تاکید کرد. 
پس از این دســتورات از تعداد افراد پاسخگو و امکانات زیرســاختی الزم برای ارایه خدمت به مراجعان در 
ساختمان مذکور افزایش یافت. الزم به توضیح است که طی روزهای گذشته و بر اساس پیگیری های مراجع 
قضایی و نظارتی برای رفع تعهد ارزی سالهای ۹7 و ۹۸، مراجعه تعداد زیادی از صادر کنندگان برای رفع تعهدات 
ارزی مربوطه باعث تجمع تعداد بیشتری ارباب رجوع در محل میز خدمت ارزی شده بود که با دستور فوری 
رئیس کل بانک مرکزی تمهیدات الزم برای پاسخگویی سریع تر اندیشیده و در حال حاضر روند اشاره شده در 

ویدیو به صورت کامل اصالح شده است.
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سامانه »راه نوآوری« برای توســعه كسب و كار 
دیجيتال راه اندازی شد

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف توسعه کسب و کارهای 
اقتصاد دیجیتال سامانه »راه نوآوری « را راه اندازی شد.

»ســامانه راه نوآوری « به عنوان بســتری برای ایجاد روابط و تبادل بین 
خدمت دهنده ها و خدمت گیرنده هــای اقتصاد دیجیتال برای توســعه 

زیست بوم نوآوری کشور فعالیت می کند.
سامانه راه نوآوری راه حلی برای توسعه کسب وکار به صورت آنالین با ایجاد 
روابط و تبادل بین خدمت دهنده هــا و خدمت گیرنده ها در حوزه اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی است. این سامانه توسط ستاد اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری برای شکوفایی و توسعه 

اکوسیستم کارآفرینی این حوزه راه اندازی شده است.

افزایش شاخص بورس، مالكان امالک مسكونی را به 
سمت دریافت رهن بيشتر تشویق كرد

بررسی آگهی های اجاره ملک در فصل تابستان نشان می دهد مالکان تهرانی 
در مرداد ماه، عالقه بیشتری به دریافت رهن از مستاجران داشته اند؛ اما در 
ماه پایانی تابستان، تمایل داشته اند اجاره بیشتر و رهن کمتری بگیرند. این 
در حالی است که در ســال های اخیر و همزمان با افزایش تورم، مالکان به 

دریافت اجاره تمایل بیشتری نشان می دادند.
تابستان امسال و همزمان با اوج گیری بازارهای بورس، طال، سکه، ارز و… 
بسیاری از افراد تصمیم گرفتند سرمایه های خود را وارد این بازارها کنند. 
این موضوع، رفتار مالکان خانه های اجاره ای را نیز تغییر داد و در حالی که در 
تیر ماه، مالکان تمایل بیشتری به دریافت اجاره ماهانه داشته اند، در مرداد 
ماه عالقه به افزایش رهن )پول پیش( بیشتر شده است. در همین حال در 
ماه شهریور و همزمان با کاهش شــاخص بورس، دوباره عالقه به دریافت 

اجاره بیشتر شده است.
به طور معمول در آگهی های اجاره ملک، رقمی به عنوان رهن و رقمی برای 
اجاره ماهانه ثبت می شود. نسبت این دو شاخص، می تواند اطالعاتی از بازار 

مسکن و دیگر بازارهای کشور به دست دهد.
آگهی های اجاره ملک منتشر شده در ملک رادار که از سایت های مختلف 
جمع آوری شده اند نشــان می دهد در مرداد ماه امسال به نسبت تیر ماه، 
میانگین میزان اجاره های ماهانه درج شده در آگهی ها، تا ۷۰ هزار تومان 
کمتر شده است. این رقم در شــهریور ماه افزایش بسیار کمی داشته و در 
نهایت متوسط اجاره در آگهی های فصل تابستان تهران، کمتر از ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان بوده اســت. توجه به این نکته که مرداد ماه، اوج فصل 
نقل و انتقاالت است، نشان می دهد کاهش تمایل به دریافت اجاره، به دلیل 
ارزان شدن امالک نبوده است و در مقابل، این کاهش با افزایش رهن جبران 

شده است.

تسهيالت صندوق توسعه ملی به دانش بنيان ها تعلق 
گرفت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش دارد تا با رایزنی و جذب همکاری 
دیگر موسسات و دستگاه ها میزان تسهیالت و پشــتوانه مالی زیست بوم نوآوری 
کشور را تقویت کند. بر اساس توافق نامه منعقد شده میان صندوق توسعه ملی و این 
معاونت، شرکت های خالق و فناور می توانند از تسهیالت پرداخت شده توسط این 

صندوق برخوردار شوند.
 تسهیالت صندوق توســعه ملی از ســال ۱۳۹۷ با توجه به عقد تفاهم نامه میان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی، برای پشتیبانی 
مالی از شرکت های مالی ایجاد شده است. این تسهیالت به صورت موازی با دیگر 
تسهیالت، از جمله تسهیالت پرداخت شده از سوی صندوق شکوفایی و نوآوری 

پرداخت می شود.
در واقع شرکت ها می توانند هم زمان برای برخورداری از هر دو تسهیالت ایجاد شده 
توسط صندوق توسعه ملی و دیگر صندوق های مالی همکار با معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری اقدام کنند.
تسهیالت صندوق توسعه ملی از طریق بانک های عامل همکار با این صندوق پرداخت 
می شود. از آنجا که این بانک ها، ممکن است هر سال تغییر کنند، شرکت ها برای اطالع 
از این تغییرات و دیگر جزئیات مرتبط با این تسهیالت باید به سامانه برخط وابسته 
به مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

مراجعه کنند.
 بر اساس قانون بودجه کشور در سال ۱۳۹۸، تسهیالت ایجاد شده توسط صندوق 
توسعه ملی باید در ترکیب با تسهیالت بانکی پرداخت شود. این تسهیالت مرکب با 

نرخ سود ۱۴ درصد و ۱۵ درصد پرداخت می شود.
نرخ سود ۱۴ درصد برای شرکت های فعال در حوزه آب و کشاورزی در نظر گرفته 
شده و نرخ سود ۱۵ درصد نیز برای تسهیالت پرداخت شده به سایر شرکت ها منظور 

شده است.
همچنین در موضوع فعالیت شرکت ها، مالک پروانه بهره برداری شرکت است. ممکن 
است یک شرکت  در حوزه کشاورزی فعالیت کند، اما پراونه بهره برداری آن به اسم 
تولید ماشین آالت صنعتی صادر شده باشد، در این صورت حوزه فعالیت شرکت بر 

اساس حوزه درج شده در پروانه بهره برداری تعیین می شود.
تسهیالت صندوق توسعه ملی به دو صورت، »تسهیالت ســرمایه در گردش« و 
»تسهیالت طرح توسعه« پرداخت می شود. مدت زمان تعیین شده برای تسهیالت 
سرمایه در گردش ۱ سال در نظر گرفته شده و زمان بازپرداخت برای تسهیالت طرح 

توسعه نیز ۷ سال تعیین شده است.
بر اساس قوانین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سقف تسهیالت سرمایه در 
گردشی که هر شرکت می تواند دریافت کند، بر اساس ۸۰ درصد فروش قید شده 
شرکت در اظهارنامه مالیاتی اســت. در واقع ۸۰ درصد هر رقمی که در اظهار نامه 
مالیاتی شرکت به عنوان فروش نوشته شده به عنوان تسهیالت سرمایه در گردش 

قابل پرداخت است.
سقف تسهیالت سرمایه در گردش ۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، نیمی 
از این مبلغ توسط صندوق توسعه ملی پرداخت و ۵۰ درصد دیگر نیز توسط بانک های 

عامل تقبل می شود.
با این همه »تسهیالت طرح توسعه« در پرداخت، سقفی ندارد و تنها چیزی که برای 
این تسهیالت سقف و محدودیت تعیین می کند، میزان وثیقه های ارائه شده توسط 
شرکت و توانایی این شرکت در بازپرداخت تسهیالت است. یعنی هر چه شرکت 
وثیقه های بیشتری ارائه کند و از توانایی بیشتری در بازپرداخت تسهیالت برخوردار 

باشد، می تواند از مقدار بیشتری از تسهیالت صندوق توسعه ملی استفاده کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تالش دارد با رایزنی و همکاری موسسات 
و دستگاه های دیگر، تسهیالت و پشــتوانه مالی شرکت های دانش بنیان، خالق و 
فناور را تقویت کند. در حال حاضر بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان، ۹۰۰ شرکت 
خالق و بیش از ۶ هزار استارتاپ در زیست بوم اقتصاد دانش بنیان کشور فعال هستند.

تنها شرکت های دانش بنیان موفق شده اند با ۱۱۰ بسته حمایتی عرضه شده توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میزان فروش خود را به ۱۲۰ هزار میلیارد 
تومان برسانند. در صورت توســعه ابزارهای مالی که در اختیاز زیست بوم نوآوری 
کشور قرار دارد، می توان انتظار داشت که این سقف فروش به دو برابر این رقم نیز 

افزایش یابد.

اخبار

احراز هویت آگهی دهنده  های خودرو و مسکن از اوایل مهر
سخنگوی اتحادیه کسب وکار های مجازی از راه اندازی سامانه احراز هویت برای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن در اوایل ماه آینده خبر داد. رضا الفت نسب  با اشاره به تاثیر کم 

فضای مجازی بر قیمت کاال اظهار کرد: برخی از سایت ها و نرم افزار ها مانند دیوار و شیپور امکان خرید و فروش کاال را فراهم کردند و تاثیری زیادی بر افزایش قیمت و نوسانات بازار ندارند.

جیک جیک مســتانه بنگاه 
های اقتصادی به وقت شب 
عید در حالی شروع شد که 
فکر زمستان کرونایی نبودند. 
شیوع کرونا همانا و تعطیلی 
های زنجیره وار چسبیده به عید همانا! کار بنگاه های 
اقتصادی درآمد و شب عیدی متفاوت شکل گرفت؛ با 
زمزمه ورشکستگی این بنگاه ها دولت درصدد حمایت 
از این بنگاه ها برآمد؛ اما در حالی این حمایت ها جنبه 
اجرایی به خود گرفت که تنها محدود به چند ماه آغاز 
سال بود و این در حالی اســت که هنوز سایه کرونا بر 

کسب و کار این فعاالن حاکم است. 
این در حالی اســت که عضو هیــات نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه 
عدم پرداخت اقساط تسهیالت به دلیل شیوع ویروس 
کرونا به بسته شدن حساب ها و عدم صدور دسته چک 
منتهی شده است، گفت: فشار ســازمان امور مالیاتی 
بیشتر شد.حسن احمدیان با بیان اینکه روند حمایت 

از بنگاه های فعــال در صنایع چــوب و مبلمان که از 
همه گیری بیماری کرونا آسیب دیده و بخش عمده ای 
از درآمد سالیانه را از دست دادند، تغییری نکرده است، 
گفت: تمامی حمایت ها اعم از پرداخت تســهیالت تا 
در نظر گرفتن تنفس برای پرداخت اقساط تسهیالت 
بانکی، مالیات و بیمه در حد شعار و حرف باقی مانده و 

صنعت ما از آن بی بهره است.
وی افــزود: در بخــش بانکی، عدم پرداخت اقســاط 
تســهیالت، بــه بســتن حســاب ها و عــدم صدور 
دســته چک منجر شــده و فشــار ســازمان مالیات 
به تولیدکنندگان شــناخته شــده که سال هاســت 
 مالیــات خــود را پرداخت کرده اند، بیشــتر شــده

 است.
به گفته احمدیان، از دیگــر چالش های جدی صنایع 
چوب و مبلمان، تهیه مواد اولیه اســت. بی ثباتی نرخ 
ارز در کشور  و عدم تامین ارز مورد نیاز، ثبت سفارش و 
خرید خارجی را دچار مشکل کرده؛ ضمن اینکه عدم 
همــکاری وزارتخانه های مرتبط باعث شــده صنعت 
چوب و مبلمان ایران با کمبود مواد اولیه دست و پنجه 

نرم کند.

احمدیان گفت: صادرکنندگانی که پیشتر به آنها لقب 
سربازان اقتصاد کشــور را داده بودند، امروز به عنوان 
متهم از سوی دولت شناسایی می شوند و ممکن است 
مورد غضب قرار بگیرند.وی افزود: کشــورهای هدف 
صادراتی ایران بیشتر کشــورهای همسایه بودند که 

هنوز، روند صادرات به آنها به ماه های پیش از همه گیری 
کرونا بازنگشــته و در صادرات به قطــر، عمان و عراق 

محدودیت هایی وجود دارد.
»کســب و کار« در گفتگو با فعاالن صنعت، مشکالت 

آنها را در این روزها بررسی می کند. 

وعده های   دولت   در  حمایت   از   بنگاه های  آسيب دیده  از   كرونا   اجرایی  نشد

حمایت   از  بنگاه ها  روی کاغذ

تولید زیر تیغ مالیات
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق تهران

با شیوع کرونا کشور در وضعیت و مختصاتی قرار گرفته که بخش های مختلف باید با هم همکاری کنند و بعد با این چارچوب و مختصات بتوانیم نسبت به هم قضاوت و بعد همکاری کنیم و بعد اگر نتیجه نگرفتیم، قضاوت کنیم. 
به دلیل اینکه دولت کسری بودجه دارد و همچنین به دلیل از دست رفتن درآمدهای نفتی، اخذ مالیات از بخش های مختلف باید افزایش یابد تا جبران درآمدهای نفتی کند و به همین دلیل سازمان امور مالیاتی فشار خود را روی 
مودیان مالیاتی و بخش های تولیدی بیشتر کرده است. چیزی که هست، آن است که این بخش نیز باید درک کنند که تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط رکود قرار دارند و این رکود باعث شده که درآمد آنها کمتر شود و 
لذا کیک اقتصادی بزرگ نمی شود که آنها بخواهند سهم بیشتری بگیرند. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی باید ۴۰ درصدی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کند و از آنها مالیات بگیرد. ما وارث اقتصادی از گذشته بیمار 

و دارای مشکالت زیرساختی هستیم که در حال حاضر درآمدهای دولت هم از بین رفته است. 

تسهیالت کرونایی وعده بود
محمدرضا زهره وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

کرونا که شروع شد، انتهای سال مالی برای تمام واحدهای بازرگانی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بود. معموال تمام بنگاه های اقتصادی یک ماه آخر سال را برای تسویه حساب و پروژه های دولتی و نیمه دولتی که بودجه برایشان 
تعیین می شود که می خواهند به سال آینده انتقال ندهند، قراردادهای خود را آن زمان می بندند یعنی اسفندماه یکی از پربازده ترین ماه ها برای بنگاه های اقتصادی؛ چه از نظر داد و ستد و چه از نظر حساب و کتاب همیشه بوده 
و این در حالی است که از اواخر بهمن ماه شیوع کرونا اعالم شد و مردم نمی دانستند چگونه باید با کرونا رفتار کنند. به همین دلیل خیلی ها کسب و کارها را تعطیل یا ساعت کار را کم کردند یا روابط فی مابین که برای عقد قرارداد 
وجود داشته که باید حضور پیدا کنند و رودررو معامله ای را انجام می دادند، قابلیت انجام پیدا نکرد. وقتی بنگاه هایشان را تعطیل می کنند و نگاه به آینده ندارند قراردادهای پرسنل پایان سال تمام می شود و اگر نیاز باشد سال 
آینده تمدید می شود ولی بنگاه ها نمی دانستند باید تمدید کنند یا نه. آنهایی که تمدید کردند ضرر و زاین ناشی از این کار را تحمل کردند و آنهایی که تمدید نکردند در واقع خیل عظیمی از بیکاری ایجاد شد در مشاغل بنگاه های 
اقتصادی که به تبع کرونا وجود داشت. دولت وعده هایی داد که وقتی می خواهد به مرحله اجرا برسد خیلی از آنها عملی نمی شود. مثال گفتند تسهیالت بانکی امهال شود اما خیلی از فعاالن اعالم کردند که چنین اتفاقی نیفتاد و 
گفتند اگر چکی برگشت بخورد در این دو ماه برگشتی حساب نمی شود و دو سه ماه امهال دادند که در حال حاضر تمام آنها لحاظ شده است. طرف باید اثبات کند که برگشت چک حاصل از کرونا بوده است. حاال اینکه کجا اثبات 
کند مشخص نیست. بحث بعدی که باعث شد برگشتی چک ها برخی از این باب بود که درواقع حساب کتاب ها در پایان سال ۹۸ راکد مانده بود. چون برخی از کارها ارتباط مستقیم با مسافرت دارد و باید صورت می گرفت، اما 
عمال استان تهران تا ۵ اردیبهشت تعطیل بود. حتی در اوایل خرداد ماه هم خبری نبود به واسطه اینکه شروع سال بود. امسال که بابت شیوع عقب تر بود. سه ماه کار اقتصادی انجام نشد. نرخ ارز نیز در اردیبهشت شروع به باال رفتن 
کرد و یک رکود برای بنگاه های اقتصادی اتفاق افتاد. مشکل دیگر عدم ارائه و عرضه مواد اولیه برای تولیداتشان بود و گردش های اقتصادی که می خواستند داشته باشند. این موارد باعث شد گردش مالی و نقدینگی بنگاه ها کم 
شود، بنابراین بنگاه های اقتصادی نمی توانند چک خود را پاس کنند. تنها کاری که سازمان امور مالیاتی انجام داد به عقب انداختن اظهارنامه بود. آخر تیرماه را به آخر مرداد و دیگری را آخر شهریور تعیین کردند. شرایط، شرایط 
مناسبی نیست. انتظار بود که تامین اجتماعی سه ماه را ببخشد ولی قبول نکردند. در حالی دولت وعده پرداخت تسهیالت به بنگاه های آسیب دیده از کرونا را داد که مشخص نیست این تسهیالت به چه بنگاه هایی پرداخت شده 

است. اگر تسهیالتی پرداخت شده مربوط به واحدهایی بوده که مشخص نیست چه کسانی هستند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

سایت های اینترنتی شرط بندی با تبلیغات گسترده 
و اغواکننده در فضای مجازی، افــراد را به فعالیت 
دعوت می نماینــد و به بهانه تفریح و ســرگرمی و 
جایزه، منفعت مالی خود را با ترویج قمار در پوشش 

پیش بینی، پی می گیرند.

رؤیای یک شبه پولدار شدن در روزهای 
کرونا زده

پیش بینی می کنید که »ویروس کرونا چه هنگامی 
سرکوب می شــود، یا رئیس جمهور بعدی آمریکا 
چه کسی است و اصال در فالن بازی فوتبال، اولین 
کارت زرد، اولین خطا، اولین تکل و اولین های دیگر 
را چه کسی یا بهتر است بگوییم چه تیمی دریافت 
می کند؟« پاسخ به این پرسش ها آسان نیست اما 
برای کسانی که رؤیای یک شبه پولدار شدن را در سر 
می پرورانند و در این روزهای کرونا زده کاروبارشان 
حسابی کساد است، این گونه شرط بندی ها بسیار 
فریبنده و وسوســه برانگیز اســت، به همین دلیل 
سایت های اینترنتی شرط بندی با تبلیغات گسترده 
و اغواکننده در فضای مجازی، افــراد را به فعالیت 
دعوت می نماینــد و به بهانه تفریح و ســرگرمی و 
جایزه، منفعت مالی خود را با ترویج قمار در پوشش 

پیش بینی، پی می گیرند. 
دور زدن افراد برنده و عدم پرداخت جوایز از نمونه 
موارد ریزودرشتی اســت که بعضا برخی از افراد به 
آن اقرار کرده اند، افراد گرفتاری که فریفته چنین 
سایت هایی شده اند و با آرزوی ثروتمند شدن هستی 
خود را باخته اند و تاکنون دستگیری ها، فیلترینگ 
و پیگیری ها هم نتوانسته با این سایت های غیرمجاز 
مقابله کند. سودهای کالن گرداننده این سایت ها و 
اطالعاتشان فقط در حد حدس و گمان است، زیرا 
نا شناس ماندن در فضای مجازی فرصت مناسبی 
برای ادامه فعالیت هایشــان فراهم می کند. شیوه 
فعالیت قمارخانه های مجازی به این شکل است که 
در گام های اولیه با پرداخت مبالغی به عنوان جوایز 
به افراد برنده، اعتماد آن ها را جلب و درنهایت بعد 
از اعتمادسازی کاذب در شرایطی که مبالغ جوایز 
کالن تر و هر چه بیشــتر می شود نه از گردانندگان 
آن ها خبری می شــود و نه از جوایزی که قرار بوده 
به عنوان دســتخوش پیش بینی هــای صحیح به 
برندگان تعلق گیرد و این وضعیــت نگران کننده 
در شرایطی که کشور در چنگال ویروسی منحوس 
گرفتار است می تواند بیش ازپیش کسانی را که به 

این عرصه واردشده اند در تنگنای مالی قرار دهد.

رونق سایت های شرط بندی با افزایش 
خانه نشینی ها و کسادی بازار

»در ماه هــای اخیر بــا شــیوع کرونــا، افزایش 
خانه نشینی ها و یا کسادی بازار و سکون سرمایه ها، 
سایت های شرط بندی رونق بیشتری گرفته است. 
این سایت ها بستر بســیار مناسبی برای پولشویی 
و سرکیسه کردن مردم هســتند. تعدادی از آن ها 
ویژه شرط بندی هســتند و تعدادی هم بازی های 
آنالین در بستر شــرط بندی دارند.در حال حاضر 
حدود ۵۰ ســایت فعال شــرط بندی و یا کازینو 
آنالین ایرانی وجود دارد کــه حداقل گردش مالی 
آن ها ۳۰۰ میلیون تومان اســت. جالب اینجاست 
که فعالیت مالی این ســایت ها با اجاره درگاه های 
بانکی با نمــاد اعتماد الکترونیکی و حســاب های 
اجاره ای به راحتی در جریان است. پلیس سایبری 
اقداماتی در خصوص جلوگیری از فعالیت این دست 
از سایت های شرط بندی داشته است، اما گویا هنوز  
زور امکانات و پشتیبانی های این ها بیشتر  می رسد. 
البته چند ماه پیش آذری جهرمی وعده جلوگیری 
از فعالیت این کالهبرداران اینترنتی را داد و اذعان 
کرد: به زودی پشت پرده این ها را افشا می کنم. اما 
هنوز اقدامی از جانب وزیر جــوان صورت نگرفته 

است.« 

بازندگان تمام عیار 
طبــق برآوردهــای میدانــی پژوهشــگران و 
جامعه شناسان، گرایش برخی از افراد بعد از شیوع 
کرونا به چنین ســایت هایی رو به افزایش و تزاید 
اســت. »م-ح« در زمره کســانی قرار دارد که در 
روزهای انتهایی اســفندماه سال گذشــته از کار 
بی کار شــده، او که در حرفه آرایشگری مشغول به 
کار بوده، به دلیل کســادی بازار از ســوی کارفرما 
تعدیل می شود و به پیشــنهاد یکی از دوستانش با 

سایت های شرط بندی مجازی آشنا می شود.
از »م-ح« در مورد نحوه ورود به این گونه سایت ها 
ســؤال می کنم که پاسخ می شــنوم؛ شرایط ورود 
بسیار ساده اســت و می توان با پرداخت ۳۰ تا ۴۰ 
هزار تومان و پر کردن برگه های شناسایی و ارسال 
مشــخصات بانکی و تأیید هویــت، وارد این وادی 
اغواکننده شــد. »اولین بار با پیش بینی برنده یک 
بازی فوتبال شرط را بردم و پولم تنها در ظرف چند 

دقیقه ۱۸۰ هزار تومان شــد. برای بار دوم در یک 
بازی با ضریب ۵، روی برد تیمی با ۳۰۰ هزار تومان 
شرط بستم. شرط را بردم اما این بار پولم را ندادند 
و گفتند که باید با پولت دوباره بازی کنی و آن قدر 
بازی کردم و بردم و باختم که توانستم یک میلیون 
تومان برنده شوم اما بازهم گفتند که باید همچنان 
به بازی ادامه بدهی تا این که به دلیل باخت هایی که 
داشتم فقط ۱۰۰ هزار تومان از یک میلیون تومان 
باقی ماند. اینجا بود که فهمیدم مدیران این سایت ها 
منافع خودشان را بیشتر در نظر می گیرند. اگر کرونا 
نبود، اصال وسوسه نمی شــدم که در این سایت ها 
شرط بندی کنم، از سر بی پولی بود.البته در همین 
مدت کوتاه نسبت به این مسئله اعتیاد پیداکرده ام. 
گاهی بعضی از دوستانم می گویند مبالغ کالنی را 
برده اند و هر طور هست می خواهند مرا با خودشان 
همراه کنند، اما سعی کردم جلوی خودم را بگیرم 
و آلوده این فضا نشوم. باور کنید که اعتیاد به شرط 
بندی الکی نیست. درواقع به حدی بحرانی و وخیم 
است که در خارج از کشور حتی مراکز ترک اعتیاد 
قمار وجود دارد، اعتیادی که اگر از افراد گرفتار در 
شــرط بندی بپرســید و اگر آن ها با شما احساس 
راحتی بکنند به آن اعتراف خواهند کرد، اعتیادی 
خیلی شدیدتر و بدتر از مواد مخدر و الکل.«  یکی 
از کارشناسان دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا 
که تمایل ندارد نامش در این گزارش درج شــود، 
اذعان می کند: اعتیاد به قمار شوخی نیست و درصد 
باالیی از افرادی که به این حیطه وارد می شــوند، 
به دلیل اعتیاد این مســیر را ادامه می دهند و البته 
قریب به اتفاق شــرکت کنندگان بازنده اند و آنان تا 
از دســت دادن همه دارایی خود و خانواده به پیش 
می روند. مضاف بر این که، به احتمال زیاد اطالعات 
بانکی شان از طریق شیوه هایی چون »فیشینگ« 
قابل دسترسی اســت و دارایی های آنان به سرقت 
می رود. به نظر می رســد که با توجه به اســتقبال 
زیاد مردم از سایت  های پیش بینی و بازی، کار این 
سایت  ها آسان تر شده است. بر اساس اعالم پلیس 
فتا حدود ۵۶ درصد از کاربران فضای مجازی، اوقات 
فراغت خود را با بازی های آنالین پر می کنند و عمده 
تبلیغاتی که دربازی هــای آنالین به مخاطب ارائه 
می شود، مربوط به ســایت های قمار و شرط بندی 
است و بر همین اســاس طیف وسیعی از نوجوانان 

و جوانان ابتدا باانگیزه ســرگرمی و کنجکاوی وارد 
این گونه سایت ها شــده و ســپس درگیر فضای 

سایت های قمار و شرط بندی می شوند.
باوجوداین ســایت های مزبور مشکل خاصی بابت 
بســته شــدن درگاه های پرداخت اینترنتی شان 
ندارند. بستن حســاب بانکی و درگاه پرداخت  این 
ســایت ها درحالی که می تواند در کسری از ساعت 
انجام شود، روزها و گاه ماه ها  طول می کشد. سرعت 
بسته شدن این درگاه ها به قدری پایین است که نظر 
می رسد عزم جدی برای مقابله با آن ها وجود ندارد. 
برخی از حساب های بسته شــده نیز پس از مدتی 
باز می شوند و صاحبان شــان می توانند پول ها را از 

حساب خارج کنند.

قانون چه می گوید؟
فعالیت سایت های شــرط بندی غیرقانونی است و 
کسی منکر آن نیست، شــرط بندی های اینترنتی 
از مصادیق قمار اســت و مطابق ماده ۷۰۵ قانون 
مجازات اســالمی، شــرط بندی و قماربازی با هر 
وسیله ای ممنوع اســت و مرتکبان آن به یک تا ۶ 
ماه حبس یا ۷۴ ضربه شــالق محکوم می شــوند. 
همچنین در بنــد ۷۰۸ در خصوص احداث امکان 
قمارخانه) با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ مکان 
می توان گفت که مــکان را می توان فضای مجازی 
تعریف کرد( در این بند مجازات تعیین شــده برای 
افراد مجرم از۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲ 

میلیون  ریال جزای نقدی محکوم می شود. 
مهــدی فضلی، کارشــناس جرائم حــوزه فناوری 
اطالعات و آی تی می گوید: »ازلحــاظ قانونی قمار 
به هر شکلی به جز موارد معدودی که شرع مقدس 
مشخص کرده جرم اســت؛ اما برخورد با این پدیده 
در بستر فضای سایبری با توجه به ماهیت این فضا 
نیاز به بازنگری در برخی قوانیــن و تعیین تکلیف 
مراجع رســیدگی کننده دارد. در حال حاضر تنها 
مرجع رســمی در این حوزه کمیته تعیین مصادیق 
مجرمانه رایانه ای اســت.پلیس فتا به عنوان ضابط 
قضائی نمی تواند به صورت مســتقل اقدامی انجام 
دهد و مطابــق قانون هرگونه اقدامی از ســوی این 
مرجع انتظامی نیاز به دســتور قضائــی دارد. البته 
چند وقتی اســت که همکاری خوبی بین پلیس فتا 
و کمیته مصادیق جرائم رایانه ای شکل گرفته اما این 
همکاری به تنهایی کافی نیســت. نکته اصلی ایجاد 
مکانیزم همخوان با شرایط فضای سایبری است، تا 
کنترل های فضای مجازی بهتر و دقیق تر انجام شود.

وقتی کرونا بازار شرط بندی اینترنتی را داغ می کند
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