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رئیــس  اتحادیه صنــف نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودروی تهران هشدار داد: قیمت های 
نجومی که برای خودرو در برخی سایت های خرید 

و فروش اینترنتی اعالم می شود، غیر واقعی است. 
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فراگیر 
شــدن ســایت های خرید و فروش اینترنتی و همچنین 
شبکه های اجتماعی بســتری برای سوءاستفاده و جوالن 

دالالن بازار خودرو ایجاد کرده است.
وی با  اشاره به اینکه هر کسی می تواند بدون هزینه و با 
صرف چند دقیقه وقت، آگهی مدنظر خود را در سایت های 
خرید و فروش اینترنتی منتشــر کند، خاطرنشــان کرد: 
در همیــن مورد پدیده جدیــدی که در بازار خودرو با آن 
مواجه هستیم درج قیمت های نجومی و غیرواقعی و پرت 
برای خودرو از سوی دالالن در سایت های خرید و فروش 
اینترنتی همچون دیوار و باما اســت.رئیس  اتحادیه صنف 

رئیس  اتحادیه صنف نمایشگاه داران تهران: 

قیمتهاینجومیخودروراسایتهامیسازند

نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: به 
عنوان مثال موجی که درباره پراید ۴۵ و ۵۰ میلیون تومانی 

در جامعه به راه افتاد مربوط به همین دســته از اقدامات 
بود. در حالی که در بازار واقعی خودرو به هیچ وجه شاهد 

چنین قیمت هایی نبودیم.موتمنی افزود: متاسفانه فراگیر 
شدن شبکه های اجتماعی نیز به این فضا دامن زده است 
به گونه ای که قیمت های پرت و غیرواقعی درج شــده در 
سایت های خرید و فروش اینترنتی در شبکه های اجتماعی 
به ویژه کانال های تلگرامی منتشر و دست به دست می شود 
و می گویند فالن خودرو به فالن قیمت رسید در حالیکه در 

بازار واقعی خودرو چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی با بیان اینکــه مصرف کنندگان باید دقت کرده و 
فریب این افراد را نخورند، تصریح کرد: ما بارها اعالم کرده ایم 
که مسئوالن باید تدابیری برای فعالیت سایت های خرید و 
فروش اینترنتی بیندیشند و مانع از اعالم قیمت های نجومی 
و غیرواقعی برای خودرو و دیگر کاالها شــوند زیرا اینگونه 
اقدامات موجب به هم ریختن بازارها می شود. در این زمینه 
مردم قیمت های واقعی بازار خودرو را از رسانه های رسمی 

همچون خبرگزاری ها و صداوسیما دنبال کنند.

براساس طرح همکاری مشترک وزارت خارجه، 
خزانه داری و دســتگاه اطالعاتی آمریکا )سازمان 
سیا(، برنامه عملیاتی اغتشاش در بازار ارزی ایران با 
بهره گیری از پایگاه های آمریکا در برخی کشور های 

همجوار در جریان است. 
مرکز حراســت وزارت امور اقتصــادی و دارایی در 
گزارشــی اعالم کرد: براســاس طرح همکاری مشترک 
وزارت خارجه، خزانه داری و دســتگاه اطالعاتی آمریکا، 
برنامه عملیاتی اغتشــاش در بــازار ارزی ایران از طریق 
القای شوک های زمان بندی شده در جهت افزایش 

نا اطمینانی به پایداری ارزش ریال در برابر ارز های خارجی، 
با بهره گیری از پایگاه های آمریکا در برخی کشــور های 

همجوار در جریان است. 
این گزارش با تاکید بر اینکه پژوهشگران مرکز حراست 
وزارت متبوع، این فرآیند های عملیاتی را شناسایی و رصد 
می کنند، می افزاید: عوامل میدانی این پروژه که در ایران 
عمل می کنند، اکثرا از هدایت چنین ساز و کار اطالعاتی 
آمریکا اطالع نداشته و تصور می کنند در فرآیند عملیات 

سوداگران بازار، مشارکت و کسب سود می کنند. 
مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی 

از فرآیند عملیات مذکور را شامل شناسایی مبادی ریال 
دریافتی توســط این پایگاه ها مبتنی بر شناسایی، جذب 
و هدایت سرمایه های ایرانیان برای ایجاد اخالل در نظام 
اقتصادی و فراخوان ریال و چک های مسافرتی از مناطق 

مرزی اعالم کرده است. 
ســاماندهی شــبکه ای از عوامل کارگزار اســعاری 
منطقه ای دارای مراودات گســترده با بازار پولی ایران و 
اعزام گروه های دارنده ریال ایرانی به شــهر های مرزی و 
حتی در عمق ایران بــه منظور آغاز عملیات جمع آوری 
دالر و فراخوان مراجعه سوداگران عمده بازار ارز به عوامل 

ساماندهی شــده در پایگاه های موصوف، از سوی مرکز 
حراســت وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بخشی 

دیگر از این اقدامات ذکر شده است. 
بنابراین گزارش، ایجاد همگرایــی بازاری عوامل به 
منظور ســاماندهی تمرکز شــوک بر بازار و تالش برای 
حفظ عملیات شــوک تا پنج روز کاری و هدایت ارز های 
جمع آوری شده در مسیر اخالل در نظام اقتصادی ایران، 
از جمله دیگر اقدامات مشترک وزارت خارجه، خزانه داری و 
دستگاه اطالعاتی آمریکا در راستای اجرای برنامه عملیاتی 

اغتشاش در بازار ارزی ایران محسوب می شود. 

وزارت اقتصاد اعالم کرد

طرحآمریکاییهابرایاغتشاشارزیدرایران

رئیس  اتحادیه مرغ تخم گذار میهن گفت: با 
توجه به شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در یک 
سال گذشته مجوزی برای صادرات نمی دهیم اما 
به اندازه نیاز داخل توان تأمین تخم مرغ را داریم.

رضا ترکاشوند در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در 
مورد آخرین وضعیت بازار تخم مرغ اظهار داشت: با توجه 
به فرا رســیدن فصل پاییز و افزایش مصرف تخم مرغ، 
اولویت ما تأمین بازار داخلی است و اعالم کرده ایم که 

فعاًل مجوزی برای صادرات تخم مرغ نمی دهیم.

وی خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته به دلیل 
وقوع آنفلوآنزای پرندگان عماًل صادراتی نداشــته ایم 
و از طــرف دیگر با توجه به افزایش قیمت گوشــت و 
مــرغ تقاضا برای مصرف تخم مرغ به عنوان یک منبع 

پروتئینی بیشتر شده است.
رئیــس  اتحادیه مــرغ تخم گذار میهــن در مورد 
وضعیت تأمین تخم مــرغ از محل تولید داخل گفت: 
فعاًل مصرف سر به سر است یعنی تولید به اندازه نیاز 

بازار داخلی است.

ترکاشوند با  اشــاره به اینکه حضور مرغداری های 
تولیدکننده تخم مرغ در برخی اســتان های پرتراکم 
آن بیشــتر شده و در نتیجه آسیب بیشتری دیده اند، 
گفت: این موضوع در دســتورکار قــرار گرفته و االن 
برای بســیاری از استان ها مانند قم، تهران و البرز که 
سال گذشته شدیداً درگیر آنفلوآنزا شده بودند ضوابط 
جدیدی تعریف شده که جوجه ریزی کمتری بکنند یا 

جوجه ریزی نکنند.
وی دربــاره اینکــه قیمــت تخم مــرغ بازهم در 

سوپرمارکت ها روند افزایشی داشته و دانه ای ۷۵۰ تومان 
عرضه می شــود، گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و 
در پی آن تا حدی افزایش قیمت نهاده ها که عمدتاً از 
محل واردات تأمین می شوند این قیمت منطقی است. 
اگرچه اکنون هر کیلوگــرم تخم مرغ درب مرغداری 
کیلویی هشت هزار تومان به فروش می رسد که شانه ای 
۱۶ هزار تومان حدوداً تمام می شــود و مغازه داران با 
 محاسبه سود خود آن را شانه ای ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان 

می فروشند.

رئیس  اتحادیه مرغ تخم گذار میهن:

تولیدتخممرغبهاندازهنیازداخلیاست

گروه اقتصادی- 
در شرایطی که ولی ا... سیف به دلیل عملکرد سؤال 
برانگیز خود در بانک مرکزی مورد سؤال از سوی قوه 
قضائیه قرار گرفته، رئیس جمهور در اقدامی عجیب 
وی را به عنوان مشــاور پولی و بانکی خود منصوب 

کرده است! 
هفته گذشــته با یک خبر حیرت انگیز به پایان رسید؛ 
ولی ا... سیف، رئیس قبلی بانک مرکزی که در زمان مدیریت 
وی یکی از آشفته ترین دوره های ارزی ایران رقم خورده بود؛ 

به عنوان مشاور حسن روحانی منصوب شد! 
در حکمی که از سوی رئیس جمهور برای وی صادر شده، 
آمده اســت: جناب آقای دکتر ولی ا... سیف، نظر به مراتب 
تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جنابعالی، به موجب این 
حکم به عنوان مشــاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی 
منصوب می شوید. امید اســت با توفیق الهی در خدمت به 
ملت شــریف ایران و نظام جمهوری اسالمی با رعایت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشــور اخالقی دولت تدبیر و 

امید موفق باشید.
اظهارات حسن روحانی درباره سیف، در حالی رخ داده 
کــه در قضایای بهم ریختگی بازار ارز، ابهامات زیادی درباره 
عملکرد بانک مرکزی وجود داشته و این ابهامات با دستگیری 
و بازداشــت معاون ارزی سیف، رنگ و بوی جدی تر به خود 

گرفته است. 

در همین راستا، غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی 
قوه قضائیه حدود ۱۰ روز پیش گفته بود: »معاون ارزی بانک 
مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم مورد 
تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد، که این تحقیقات ادامه 
دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد.«
با توجه به اینکه مســئوالن سابق بانک مرکزی از جمله 
خود سیف، در حال حاضر در برابر پرسش های جدی ای قرار 
دارند؛ اقدام حسن روحانی برای ایجاد یک حاشیه امن برای 
ســیف، نه تنها سؤاالت مربوط به عملکرد سیف را بی پاسخ 
گذاشته، بلکه بدبینی به رئیس جمهور را بیشتر کرده است. 
جالب اینجاســت که حتی رهبــر معظم انقالب هم در 
اوایل شهریور ماه به این آشفتگی های ارزی  اشاره داشتند و 
در دیدار با اعضای هیئت دولت، فرمودند: »اگرچه درخصوص 
این قضایا توجیهاتی بیان شد اما به هر حال بی توجهی و غفلت 

مدیریتی نیز رخ داده است.«
واکنش های منفی نسبت به جایگاه جدید سیف

علی رغم پایان دوره مدیریتی ســیف در بانک مرکزی و 
رضایــت دولتمردان )خصوصا رئیس جمهور( به این جدایی؛ 
حال این ســؤال پیش آمده که اگر عملکرد سیف خوب بود 
و سوابق مدیریتی خوبی داشت! چرا حسن روحانی به کنار 

رفتن وی از بانک مرکزی رضایت داده است؟! 
البته عده ای از کابران فضای مجازی این اقدام را در جهت 
جلوگیری از برخورد با سیف و عده ای دیگر این انتصاب را مهر 

تایید روحانی بر عملکرد سیف تلقی می کنند. 
یکی از این کاربران در صفحه شــخصی خود در توئیتر 
نوشته است: »ولی ا... سیف یکی از مسببان اصلی بحران ارزی 
کشور است. پس از احمد عراقچی نوبت بازداشت و محاکمه 
او بود اما امروز به عنوان مشــاور بانکی و پولی رئیس جمهور 
منصوب شد. چرا؟ چون اکثر اقدامات ویرانگر سیف از جمله 
فــروش بی ضابطه ده ها میلیارد دالر در بازار آزاد با دســتور 

شخص روحانی بوده است!«
البته واکنش ها نســبت به این انتصــاب به قدری زیاد 
بــوده که خود فرصتی جداگانه می طلبد؛ ولی چند نمونه از 
این واکنش ها قابل تامل اســت، مثال یکی از فعاالن فضای 
مجازی نوشته: »عجیب نیست که سیف، مشاور پولی و بانکی 
رئیس جمهوری بشود. حتما روحانی از وضعیت بازار ارز و دالر 
راضی است که می خواهد از باعث و بانی اش مشاور بگیرد.« یا 
در نمونه ای دیگر نوشته اند: »انتصاب ولی ا... سیف به عنوان 
مشــاور رئیس جمهوری می تواند دهان کجی با آنهایی که از 
گرانی ارز به تنگ آمده اند )باشد( راستی کسی که در عمل 
وضع را بحرانی کرد، چطور می تواند با مشاوره هایش همین 

بحران را حل کند)؟(«  
عملکرد ضعیف سیف در بانک مرکزی 

بدون شک علت اصلی این موج منفی علیه سیف، ریش 
در عملکرد خود او دارد؛ ولی ا...سیف در میان روسای تاریخ 
بانک مرکزی، یکی از ضعیف ترین عملکرد ها را داشته است، 

فــارغ از افزایش بیش از دو برابری بدهی دولت و بانک ها به 
بانک مرکزی؛ نقدینگی در دوره او بیش از ســه برابر شد و 

زمینه ساز بهم ریختگی بازار ارز را فراهم نمود. 
نرخ دالر در دوره مدیریتی وی یکی از بیشترین افزایش ها 
را تجربه کرد و فقط در یکسال اخیر رشد چشمگیری داشت؛ 
در مرداد ۱۳۹۶ هر دالر آمریکا سه هزار و 8۱۱ تومان بود اما 
در مرداد امسال به باالی ۱۳ هزار تومان رسید تا تاریک ترین 
دوره واحد پول ایران رقم بخورد. به طور کلی در دوره سیف، 
ارزش پول ایران ۲۴۱ درصد ســقوط کرد تا بدترین سقوط 

پول ملی ما در دوره زمامداری وی رخ دهد. 
مشــکل دیگری هم که در دوره وی چالش های زیادی 
ایجاد کرد؛ اعالم تک نرخی شدن ارز، اختصاص ارز چهار هزار 
و ۲۰۰ تومانــی و اختصاص آن به همه نیاز ها بود؛ تصمیمی 
که باعث به وجود آمدن رانتی بزرگ در حوزه ارزی )آن هم 

در شرایط جنگ اقتصادی( شد. 
بر همین اساس رهبر معظم انقالب در ۲۲ مرداد امسال 
فرمودند: »ارز را یا ســّکه را وقتی که به صورت غلط تقسیم 
می کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می آید این را می گیرد 
و مثاًل فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می فروشد؛ 
یکی آنکه این را می دهد. ما همه اش داریم دنبال آن کســی 
کــه »می گیرد« می گردیم - مفســد اقتصادی، قاچاقچی- 
درحالی که تقصیر عمده متوّجه آن کسی است که »داد«؛ او 

را باید دنبال کرد.«

مدیرعامل دومین بانک بزرگ روسیه گفت: 
در پی سیاست های خصمانه واشنگتن، کشورهای 
جهان استفاده از دالر را به عنوان ارز واسطه در 

مبادالت تجاری کنار خواهند گذاشت.
به گزارش راشاتودی، اندری کاستین؛ مدیرعامل 
بانک VTB  روسیه در گفت و گو با تلویزیون بلومبرگ 
تأکید کرد: سیاست های خصمانه دولت آمریکا حذف 
دالر توسط کشورهای جهان و رفتن به سوی ارزهای 
ملی را اجتناب ناپذیر کرده است. وی ادامه داد: به نظر 
من این مسئله اجتناب ناپذیر است. در شرایط کنونی 
آمریکا در حال اســتفاده از دالر به عنوان یک سالح 
اســت، بنابراین من معتقدم اگر آمریکا به استفاده از 
دالر به عنوان سالح ادامه دهد حذف دالر در مبادالت 
تجاری نه تنها توسط روسیه بلکه توسط دیگر کشورها 
اجتنا ب ناپذیر خواهد بود و ما شاهد فاصله گرفتن از 

مدیرعامل دومین بانک بزرگ روسیه:

حذفدالرازمبادالتتجاریکشورهااجتنابناپذیراست

ایــن ارز خواهیم بود.مدیرعامــل دومین بانک بزرگ 
روســیه گفت: روند حذف دالر و روی آوردن کشورها 

به ارزهای ملی خود احتماالً ســریع و ساده نخواهد 
بود. شــما نمی توانید به یک بــاره دالر را از مبادالت 

خود حذف کنید و احتماالً حذف کامل آن از اقتصاد 
کشــورها غیرممکن است، کاستین افزود: اگر ما االن 
این روند را آغاز نکنیم دیگر نخواهیم توانست به این 
هدف برسیم. بنابراین ما باید همین حاال شروع کنیم 
و در واقع این کار را شــروع کرده ایم.  مثال خوب در 
این باره شرکت آل روسا است که در زمینه تولید الماس 
در روسیه فعالیت می کند. این شرکت اخیراً به جای 
دالر الماس های خود را به یوآن فروخته اســت. وی 
درباره تحریم های جدید  آمریکا علیه روسیه که شامل 
قطع دسترسی بانک های روس به دالر می شود گفت: 
بانــک VTB و دیگر بانک های روس برای بازگرداندن 
سپرده های مشتریان آمادگی کامل دارند. ما در حال 
آماده شدن برای رویارویی با هر شرایطی هستیم و من 
معتقدم نظام بانکی روسیه به کمک بانک مرکزی این 
کشور به طور قطع می تواند در برابر هر تحریمی بایستد.

انتصابسؤالبرانگیز
سیفمشاوربانکیرئیسجمهورشد

شناســاندن جایگاه واقعــی مالیات در چرخه 
اقتصادی کشــور، مسیری اســت که کشورهای 
توسعه یافته طی کرده اند و توانسته اند جایگاه محوری 
مالیات را در نظام اقتصادی خود استحکام بخشند. 

با نگاهی به آمار کشــورهای مختلف درمی یابیم که 
سهم مالیات نســبت به درآمد ناخالص ملی کشورهای 
پیشرفته ۳۰ تا ۵۰ درصد و در کشورهای ترکیه و مشابه 
آنکه شــرایطی همچون ایران دارنــد، حدود ۲۰ درصد 
است. در ایران هم براساس برنامه قرار بود، سهم مالیات 
در برنامه پنجم توســعه تا حــدود ۱۰ درصد تولید ملی 
افزایش یابد که این رقم در سال های مختلف حدود ۶ تا 

8 درصد بوده است.
آنچــه امروز دولت به دنبــال آن بوده ارتقای جایگاه 
مالیات در بخش های مختلف است: بدین معنا که پایه های 
مالیاتی را مشخص کرده و چتر مالیاتی را در بخش های 
مختلف چرخه اقتصادی بگستراند تا امکان فرار مالیاتی 

برای فعاالن اقتصادی فراهم نباشد.
در مجموع با نگاهی به آمارها، می بینیم سهم مالیات 
در ایران در مقایسه با دیگر کشورها چندان باال نیست و 
حتی از میزان درآمد مالیاتی برنامه پنجم توسعه هم عقب 
هســتیم. آنچه دولت باید به دنبالش باشد، شفاف سازی 
مالیــات برای همه بخش ها و پایه های مالیاتی اســت به 
طوری که همچون مالیات حقوق بخش خصوصی و دولتی، 

شفافیت الزم حاصل گردد.
در صورتی که بخش های دیگر اقتصاد نیز شــفافیت 
الزم را پیــدا کند و اطالعات فعالیت های اقتصادی مورد 
بهره بــرداری واقع شــود، آنها باید مالیــات حقه خود را 
پرداخت کنند که آن مالیــات پرداختی می تواند هزینه 
بخش هــای زیربنایی اقتصادی  شــود؛ یعنی به نوعی با 
پرداخــت مالیات، حمایــت الزم از بخش های زیربنایی 
صورت می گیرد.افزایش سهم مالیات در بودجه دولت در 
راســتای تحقق بند ۱۷سیاست  اقتصاد مقاومتی است و 

یکی از اهداف تدوین چنین چارچوبی، جدا کردن بودجه 
دولت از نفت و به نوعی کاهش وابســتگی به نفت است 
که در برنامه ریزی چند ســاله این وابستگی به نفت هم 
کاهش یافته و باید جایگزینی برای آن پیدا شــود و یکی 
از اصلی ترین جایگزین ها، مالیات است که در بسیاری از 
کشورها هم این گونه است. ولی با وجود همه این تالش ها 
بخش های بزرگی از اقتصاد کشور سال هاست که از دایره 
نظام مالیاتی خارج شــده و این بخش ها در ســایه عدم 
نظارت و برنامه ریزی صحیح سازمان های متولی در حال 
فعالیت می باشند. در همین راستا برخی تحقیقات میدانی 
و گزارش ها نشان می دهد یکی از بزرگ ترین قطعه سازان 
کشــور با تبانی و بعضا تحت فشار قرار دادن نمایندگان 
فروش خود موجبات فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی 
را فراهم کرده است که متاسفانه در سکوت برخی مسئولین 
مرتبط با وجود آگاه سازی آنها از تحقیقات صورت گرفته، 
شــاهد اقدام خاصی در مدت ۲ ســال گذشته نبوده ایم 

بطوریکه این شــرکت در کمال گســتاخی روند خود را 
حتی هم اکنون نیز ادامه می دهد. باید توجه داشت که عدم 
برخورد با چنین مواردی ضمن تلقین جو ناامیدی در بین 
مودیان منضبط مالیاتی و همینطور اقشار مختلف جامعه، 
موجبات ترویج فرهنگ قانون گریزی را فراهم خواهد کرد. 
اعمال قانون برای اقشار عادی جامعه و رفتار فراتر از عرف 
و قانون گروه های قدرت و ثروت، مفهوم برابر نبودن افراد 
در مقابل قانون را تداعی می کند. نباید فراموش کرد که 
فلسفه انقالب و نظام اسالمی چیزی جز برابر بودن همه 
در برابر قانون، اجرای عدالت بدون ترس و مصلحت اندیشی 
و در نهایت دستیابی به پیشرفت در همه ارکان اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... نبوده است. مفهوم عدالت 
آن چنان ارزشمند و با اهمیت است که به عنوان اولین و 
مهم ترین رسالت پیامبران الهی در کتب دینی همه ادیان 
 اشــاره شده است و پایبندی به آن شرط الزم برای بقای 

همه حکومت ها در سراسر جهان می باشد.

اجراییکسانقانونمالیاتضامنافزایشاعتماد

* بر اســاس مصوبه هیئت دولــت، واردات کاال بــدون انتقال ارز برای 
کاالهای موجود در انبارها بالمانع اعالم شــد. به گزارش تسنیم، هیئت 
وزیران به پیشــنهاد وزارت اقتصــاد واردات کاال بدون انتقال ارز را برای 
کاالهای موجود در انبارها بالمانع اعالم کرد. بر اساس تصویب نامه هیئت 
وزیران؛ به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه 
برای ترخیص جهت واردات کاال به اســتثنای خودرو که تا قبل از تاریخ 
تصویــب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی ، مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی 

از سوی هیئت وزیران بالمانع اعالم شده است.
* رئیس  اتحادیه سوپرمارکت  داران با  اشاره به اینکه برخی دالالن 
و بنگاه داران سودجو کاالها را به قیمت درج شده یا حتی باالتر از 
آن در بازار سیاه به مغازه  داران می  فروشند گفت:برخی مغازه داران 
هم، برای جبران، برچسب جدید قیمت روی اجناس می چسبانند 
که این موضوع تخلف و ضایع کردن حقوق مصرف کنندگان است. 
درخشانی با بیان اینکه در ماه  های اخیر، کاهش عرضه، کمبود مواد 
اولیه، احتــکار و در نتیجه آن، افزایش قیمت  برخی محصوالت، 
بازار مصرف را دچار مشــکل کرده است افزود: بر اساس قانون، 
درج قیمت جدید روی محصوالت تخلف محسوب می شود و در 
دادگاه قابل پیگیری اســت.هموطنان می توانند تخلفات را برای 

رسیدگی به سامانه 124 اطالع دهند.
* یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد توزیع کوپن الکترونیکی را بازگشت به 
دوران گذشته دانست و گفت: وظیفه وزارت کار توزیع بن و کوپن نیست 
بلکه تولید ثروت و کارآفرینی و تبدیل آن به رفاه اجتماعی است. او معتقد 
است برای کمک به معیشت کارگران راه های بهتری مثل حذف مالیات از 
فیش های حقوقی کارگران وجود دارد. علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، 
با ارزیابی پیشنهاد اعطای کوپن الکترونیکی، گفت: توزیع بن و کاال برگ 
در حد وظایف یک تعاونی  اســت نه وزارت کار و نباید ماموریت های یک 
وزارتخانه را  اشــتباه بگیریم. وزارت کار وظیفه توزیع بن و کوپن را ندارد 
و این وظیفه در ســطح اتحادیه های تعاونی و تعاونی های مصرف است. 
ماموریت اصلی وزارت کار تولید ثروت و کارآفرینی است که باید تبدیل 

به رفاه اجتماعی شود.
* مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از 
اضافه شدن ۵۰۰۰ مگاوات به صورت اسمی به ظرفیت نیروگاه های 
کشــور خبر داد و گفت: 2۵ واحد نیروگاهی تا تابســتان سال 
آینده وارد مدار خواهد شــد تا بتوانیم تابستان پیش رو را بدون 

کوچک ترین مشکل سپری کنیم.
* رئیــس  اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی با بیان اینکه دلیل گرانی 
گوجه فرنگی و سیب زمینی کاهش تولید است نه صادرات،گفت:پیش بینی 
می شــود در نیمه دوم سال تولید سیب درختی ۴۰ درصد کاهش یابد. 
سید رضا نورانی در گفت وگو با خبرنگار مهر در واکنش به مباحث مطرح 
شــده مبنی بر اینکه صادرات سیب زمینی و گوجه فرنگی باعث گرانی 
این دو محصول شده است، گفت: نمی شود همیشه کمبودها و گرانی ها را 
گردن صادرات انداخت. وی اضافه کرد: سال گذشته سیب زمینی کاران و 
گوجه کاران متضرر شدند و تولید این محصول در سالجاری نسبت به سال 
گذشته کاهش یافته است.رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان 
اینکه صادرات، دلیل گرانی این محصوالت در بازار نیست، گفت: کشت این 
محصوالت در تابستان امسال کاهش چشمگیری داشته بویژه در گوجه 
فرنگی؛ االن باید وفور گوجه باشد اما این چنین نیست و ما شاهد هستیم 

قیمت هر قوطی رب ۴ هزارتومانی نیز به ۱۰ هزارتومان رسیده است.

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیش  بینی 
شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن 
سناریوی اول منفی نیم درصد و ســناریوی دوم منفی 2/8 

درصد باشد.
مرکــز پژوهش های مجلس در تحلیلــی از بخش حقیقی اقتصاد 
ایران، به بررســی رشد اقتصادی در ســال ۱۳۹۶ و پیش بینی آن در 

سال ۱۳۹۷ پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشــی با عنوان »تحلیل 
بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشــد اقتصادی ســال ۱۳۹۶ و 
پیش بینی سال ۱۳۹۷« آورده است: رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در 
قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک  ها مواجه بود، به سطح بلندمدت 
خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳/۷ درصدی 

با نفت و ۴/۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد.
در این گزارش ضمن شناســایی کانال  های مستقیم و کوتاه  مدت 
تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در ســال ۱۳۹۷، متناسب با 
زمانبندی اعالم شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم 
بر رشد اقتصادی و رشد بخش  های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی 
تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران 

در مواجهه با تحریم  های آمریکا مربوط است.
بر اســاس این گزارش  در ســناریوی اول کاهش ۵۰۰ هزار بشکه 
صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۲۲ درصدی تولید خودرو از 
سه ماهه دوم سال، افت ۵/۲ درصدی سایر صنایع )بجز صنایع غذایی، 
صنایع شیمیایی و فلزات اساسی( از نیمه دوم سال، کاهش ۹ درصدی 

واردات از نیمه دوم سال پیش بینی شده است.
در سناریوی دوم نیز کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران 
در نیمه دوم سال، افت ۴۵ درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، 
افت ۵ درصدی ســایر صنایع )بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و 
فلزات اساسی( از نیمه دوم سال، کاهش ۱8 درصدی واردات از نیمه 

دوم سال مطرح گردیده است.
گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس تصریح می کند که با در نظر 
گرفتن این دو سناریو پیش  بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی 
ایران در سناریوی اول منفی نیم و در سناریوی دوم منفی ۲/8 درصد 
 باشــد. این میزان برای رشــد بدون نفــت ۱/۹ و ۰/8 درصد برآورد

 می شود. 
همچنیــن در این گزارش رشــد ســال ۱۳۹8 نیــز پیش  بینی 
شــده اســت که رشــدی بین منفی ۳/8 تــا منفــی ۵/۵ درصد را 
نشــان می  دهد، البته این در شــرایطی اســت که دولــت هیچ گونه 
 سیاست فعالی برای خنثی ســازی و مقابله فعالی با تحریم ها نداشته

باشد.
این گزارش همچنین اذعان می دارد که صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشــد اقتصادی ایران در 
ســال ۲۰۱8 را به ترتیب ۳/۷ و ۴/۱ درصد پیش بینی کرده اند. به نظر 
می رسد دلیل اصلی اختالف در پیش بینی این گزارش با پیش بینی های 
دو نهاد مذکور آن اســت که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز 

گزارش  های خود را تعدیل نکرده  اند.
مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: در این شــرایط آنچه اهمیت 
می یابد این اســت که بخش هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند 
که عالوه بر وابســتگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با ســایر 
 بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد 

برخوردار باشند.
بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را برای فعال ساختن 
بخش هــای مزبور، به ویژه بخش مســکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش 
صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار 

تحریم را خنثی کند.

بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی با کنارگذاشتن عملی سیستم 
سهمیه بندی براساس کارت ســوخت، عمال دست قاچاقچیان را برای 

خروج بنزین از کشور باز کرد.
به گزارش مشرق، در سال 8۶ که طرح سهمیه بندی و کارت سوخت کلید 
خورد، میزان مصرف روزانه بنزین به ۷۴ میلیون لیتر در روز رسیده بود که با 
توجه به توان پایین کشــور در تولید بنزین بخش زیادی از آن وارد می شد. اما 
پس از اجرای این طرح در مرحله اول میزان مصرف روبه رشد مدیریت شد که 
نتیجه آن کاهش ۹ میلیون لیتری بنزین و رسیدن به کمتر از ۶۵ میلیون لیتر 
در روز بود.از سوی دیگر، همان زمان که این طرح در کشور اجرا شد و عرضه 
ســوخت صرفا براساس کارت سوخت سهمیه ای ممکن بود، برخی خبرها نیز 
منتشــر شده بود که نشان میداد پس از اجرای این طرح در برخی کشورهای 
همسایه با مشــکل کمبود بنزین مواجه شدند که نشان از حجم باالی قاچاق 

داشت که پایان یافته بود.
اما متاســفانه با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و سیاسی کاری های بیژن 
زنگنه وزیر نفت روحانی، از ابتدا زمزمه هایی مبنی بر کنار گذاشتن کارت سوخت 
شــنیده شد تا جایی که باالخره وزیر نفت موفق شد در سال ۹۴ سهمیه بندی 
را کنار گذاشــته و سوختگیری با کارت سوخت را در عمل حذف نماید.نگاهی 
آماری به میزان مصرف بنزین و واردات نیز در این بازه زمانی از آن روز تا کنون 
نشانگر تاثیرات مخرب این تصمیم بر کشور است بطوری که میزان مصرف بنزین 
در پایان سال ۹۳ چیزی در حدود ۷۰ میلیون لیتر بود که این رقم اکنون طبق 
شــنیده ها به ۱۰۵ میلیون لیتر رسیده است. واردات نیز در این مدت قریب به 
روزانه 8 میلیون لیتر افزایش یافته که هزینه های بسیاری برای کشور به همراه 
داشــته است.برای مدیریت مصرف سوخت راهکارهای متعددی وجود دارد که 

می توان آن را در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم بندی کرد.
در بخش کوتاه مدت، بازگشت نظام سهمیه بندی بنزین می تواند به سرعت 
مانع افزایش مصرف شود. همچنین افزایش پله کانی قیمت سوخت نیز براساس 
مصرف دیگر راهی است که در بازه کوتاه مدت می تواند کاهش مصرف بی رویه 
را به همراه داشــته باشد. عالوه بر اینکه هر دوی این راه ها دست دولت را برای 
جذب منابع جدید باز می کند تا نسبت به کاهش هزینه های طبقات فرودست 
اقدامات بیشتری داشته باشد، واردات را نیز قطع کرده و صادرات بنزین را افزایش 
می دهد.از سوی دیگر برای بلندمدت نیز باید از هم اکنون مدیریت قوی وجود 
داشته باشد تا عالوه بر افزایش میزان، تعداد و کیفیت ناوگان حمل ونقل عمومی، 
نسبت به از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و پرمصرف اقدام کرد. همچنین 
ایجاد مزیت برای استفاده از سوخت های جایگزین نظیر CNG و همچنین نظارت 
بر شرکت های خودروسازی برای تولید خودروهایی با استاندارد باالتر و مصرف 
ســوخت پایین تر از دیگر اقداماتی اســت که باید پیگیری شود.حال که کشور 
نیاز شدیدی به صادرات کاالهای درآمدزا دارد باید دید آیا عزمی برای کنترل 
مصرف بنزین در کشور و صادرات مابقی تولیدات به کشورهای دیگر بخصوص 

همسایگان در میان مسئوالن وجود دارد یا خیر؟

یک عضو اتاق بازرگانی ایران با  اشاره به  اشتباه بودن سیاست های 
ارزی بانک مرکزی در ماه های گذشته اعالم کرد این سیاست ها همچنان 

ادامه دار است. 
مهــدی علیپــور در گفت وگو بــا خبرگزاری ایســنا اظهار داشــت: در 
سیاست گذاری های ارزی ضرب المثل خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود 
دیوار کج  کامال بجا و درســت است. سیاست های ارزی دولت از ریاست قبلی 
بانک مرکزی شــروع شده و همچنان ادامه دار است. وی افزود:  در حال حاضر 
به جرات می توان گفت که صنعت کشور به دلیل سیاست های  اشتباه دولت به 
معنای واقعی در کما است. علتش هم این است که زمانی که در تخصیص ارز 
چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اعالم شد به اندازه کافی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی 
می توانیم عرضه کنیم، وضعیت نامناسبی را برای تضعیف صنعت به وجود آورد. 
بعد از آن نیز سیاست های  اشتباه همچون ارزهای مسافرتی و... در پیش گرفته 
شد.این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: دولت زمانی که 
متوجه شــد تصمیماتش  اشتباه بوده،  اشــتباه اول را با  اشتباه دیگر پاسخ داد. 
علیپور ادامه داد: در این میان قطع  به  یقین افرادی سودجو که اگر اسم شان را 
زالوصفت یا دالل بگذاریم، هســتند که برای مردم هیچ ارزشی قائل نیستند و 

دالرهای قابل مالحظه ای انباشته کرده اند.
وی با  اشاره به جنگ روانی ایجاد شده برای تبدیل سرمایه ها به دالر، بیان 
کرد: این رویه زنجیره وار، سرعت کاهش ارزش پول ملی را بیشتر می کند. هر 
چقدر که نرخ دالر باال می رود از طرف دیگر حجم حمله برای تبدیل ارزها بیشتر 

می شود و به صورت تصاعدی خرید ارز در بازار انجام می گیرد.
نایب  رئیس  کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران گفت: البته مردم 
دیگر به ســپرده های ارزی نیز اعتماد ندارند، چراکه ســال های قبل زمانی که 
مردم دالرهایشان را بردند و سپرده  باز کردند و برگشت داده نشد، بانک ها در 
مقطعی اعالم کردند که به قیمت دولتی، ریال برمی گردانیم لذا باعث شد مردم 

اعتمادشان نسبت به سپرده گذاری ارزی از دست برود.
علیپور با اظهار نگرانی نسبت به آینده صنعت تصریح کرد: در حال حاضر 
عمــال هیچ نوع ماده اولیه ای خرید و فروش نمی شــود و تقریبا تولیدی انجام 
نمی شــود. ضمن اینکه برای بسیاری از شــرایط، مشکالت داخلی بسیار حائز 
اهمیت هستند.به گفته وی، برای کشور مسئله تحریم ها وجود دارد اما مشکالت 
داخلی در این عرصه بســیار بیشتر از مشکالت خارجی است. بسیاری از مواد 
اولیه اصال ارتباطی به خارج ندارد اما متاسفانه آنهایی که کاال در اختیار دارند 
و صاحب کاال هســتند، بازار را قفل کرده اند و جنس به بازار عرضه نمی کنند 
که عواقب بدی به دنبال خواهد داشت.این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران تصریح کرد: به جرات می توان گفت که صنعت کشور در کما به سر می برد 
و تولید نیز با این شرایط به کما خواهد رفت. اگر اقدامات درستی صورت نگیرد، 

مشکالت نیز بیشتر خواهد شد.

با مقایسه آمارها مشخص شد

اقدامدولتبرایحذفکارتسوخت
قاچاقبنزینراافزایشداد

عضو اتاق بازرگانی ایران:

سیاستهایاشتباهبانکمرکزی
همچنانادامهدارد

پیشبینیمرکزپژوهشهایمجلس
دربارهرشداقتصادیاعالمشد

یک کارشــناس اقتصادی با تصریح به نقش شبه پول )سپرده های 
مدت دار( در افزایش نقدینگی، گفت: این در شرایطی است که بیش از 
8۰ درصد سپرده گذاری های بلندمدت متعلق به 2/۵ درصد افراد جامعه است.

به گزارش مشرق، محمد شهاب، گفت: تا قبل از ظهور بانک های خصوصی 
رشد پول و رشد شبه پول در جامعه تقریبا یکسان بوده است اما به موازات نزدیک 
شدن به سال های تاسیس بانک های خصوصی رشد شبه پول )سپرده های بلندمدت( 

از رشد پول شدت گرفت.
وی افزود: به بیان دیگر در ده ساله اولیه تاسیس بانک های خصوصی میزان 
رشد سپرده گذاری های بلندمدت نسبت به میزان رشد پول در جامعه از دو به سه 
برابر افزایش یافت. افزایش رشــد سپرده گذاری بلندمدت به رشد پول در جامعه 
انعکاسی از عارضه ساختاری اقتصاد است.کارشناس و پژوهشگر مؤسسه مطالعات 
دین و اقتصاد، با اشاره به اینکه بیش از 8۰ درصد سپرده گذاری های بلندمدت 
از آن ۲/۵ درصد افراد اظهار کرد:  ســاختار اقتصاد وارداتی قدرت اقتصادی قابل 
قبول برای عده ای ایجاد کرد. مرکز پژوهش های مجلس پیش تر در گزارشی اعالم 
کرد 8۵ درصد ارزش سپرده های بانکی متعلق به ۲/۵درصد سپرده گذاران است و 
غالمرضا مصباحی مقدم،  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته ۷۴ درصد 

از کل سپرده های بانکی متعلق به یک درصد از سپرده گذاران است.
محمد شهاب با تصریح به نقش حجم باالی نقدینگی در شرایط فعلی اقتصاد 
کشور افزود: وقتی سیاست این شد که منفعت کمتر از ۳درصد از جامعه با افزایش 

شبه پول جایگزین منفعت مردم شود باید به فکر چنین روزهایی می بودیم.
وی با بیان اینکه نقدینگی شامل پول به عالوه شبه پول است گفت: پول شامل 
ســکه، اسکناس و حساب های دیداری است گفت: اگر پول در بانک ها به صورت 
ســپرده های مدت دار سپرده گذاری شود به میزان پول موجود در جامعه، افزوده 
می شود. به سپرده های مدت دار شبه پول می گویند.محمد شهاب با هشدار نسبت 
به اینکه شــبه پول عامل افزایش پول یا همان نقدینگی در جامعه است درمورد 
علت این ادعای خویش خاطرنشــان کرد:  اگر بانک ها از محل سپرده های انجام 
شــده وام دهی نمایند، امکان خلق پول شکل می گیرد چرا که بانک ها درصدی 
از ســپرده های مدت دار را به عنوان ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی نگهداری 
می کنند و مابقی مبلغ سپرده گذاری شده زنجیره وام های متعدد را می سازد و در 

هر حال نتیجه سپرده های مدت دار افزایش پول در جامعه است.

یک کارشناس اقتصادی:

بانکهایخصوصیباافزایششبهپول
اقتصادکشورراآشفتهکردند


