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سهم 20 درصدی فرار مالیاتی در کشور 
 مالی��ات ب��ه عن��وان یک��ی از ابزار ه��ای هدایت 
غیرمس��تقیم دول��ت از طری��ق تأثیر ب��ر فعالیت های 
بنگاه های اقتص��ادی می تواند در سیاس��تگذاری های 

توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند.
 مالی��ات از دیرباز یک��ی از روش های حاکم برای 
تامین هزینه های اداره کش��ور و تجهیز ارتش بود که 
دولت ه��ای امروزی هم به روش ه��ای گوناگون آن را 
اخ��ذ و در امور جاری ص��رف می کنند و آن را یکی از 

مطمئن ترین راه ها برای پیشرفت کشور می دانند.
ات��کا ب��ه درآمد های نفت��ی و تداوم ای��ن رویکرد 
سبب ناپایداری در بهبود شاخص ها و نوسان در رشد 
اقتصادی خواهد ش��د به نحوی که کاهش قیمت نفت 
به عن��وان اصلی ترین منبع درآمد دولت، بس��یاری از 
سیاس��ت ها و برنامه ه��ا را با تعویق همراه می س��ازد. 
بدون تردی��د مالیات و نظام مالیات��ی می توانند نقش 
موثری در روند توس��عه کشورداشته باشند. در همین 
راس��تا با اعمال سیاس��ت های مالیاتی مناسب و حتی 
مش��وق های مالیاتی الزم می ت��وان در ایجاد تعادل و 
توازن تولید، توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور 

کمک نمود.
مالیات به عنوان یکی از ابزار های هدایت غیرمستقیم 
دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی 
می تواند در سیاس��تگذاری های توس��عه صنعتی نقش 
کلیدی ایف��ا کند. نکت��ه قابل تامل اینجاس��ت که در 
ایران تنه��ا حدود ۴۰ درصد از م��ردم مالیات پرداخت 
می کنند و حدود ۴۰ درصد معاف از مالیات و ۲۰ درصد 
دیگر فرار مالیاتی هس��تند اقتصاد ایران از نظر ظرفیت 
اقتصادی جزء ۲۰ کش��ور جهان اس��ت، ولی متاسفانه 
از نظر دریافت های مالیاتی بس��یار ضعیف است این به 
معنای دریافت بیش��تر از افرادی که پرداخت می کنند 
نیس��ت بلکه به معنای این است که با فرار های مالیاتی 

مقابله و معافیت های مالیاتی را کمتر کنیم.  میزان
 

قیمت خشکبار سر به فلک کشید 
طبق بررس��ی  میدانی از س��طح بازار، قیمت انواع 
خشکبار نس��بت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
۷۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته، به طوری که قیمت پسته 
و گردو به مرز کیلویی ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

خشکبار به دلیل ارزش غذایی باال از جمله روی، 
منیزیم، کلس��یم و سایر مواد معدنی مورد نیاز بدن به 
ویژه برای کودکان، مادران باردار و افراد مس��ن بسیار 
توصیه می ش��ود، از قدیم االیام نیز در فرهنگ غذایی 
ایرانیان خش��کبار جایگاه ویژه ای داش��ته اس��ت و در 
خارج از فصل میوه به ویژه در فصل زمس��تان مردم از 

خشکبار به صورت سنتی استفاده می کردند.
این روزها قیمت خش��کبار آن چنان روند افزایشی 
داشته که به نظر می رسد، از جیره غذایی مردم حذف 
و به عنوان خوراکی لوکس به حس��اب می آید. س��ال 
گذشته هر کیلوگرم پسته درجه یک در نهایت به ۴۸ 
تا ۵۰ هزار تومان می رسید، اما امسال این نوع خشکبار 

به کیلویی ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
جالب تر اینکه قیمت خشکبار در بازار عمده فروشان 
مولوی به این ترتیب است که هر کیلوگرم بادام پوست 
کنده ۸۵ هزار تومان،  انجیر بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان، 
گردو بین ۸۵ تا ۹۸ هزار تومان، در بازار مولوی قیمت 
خورده است. اگر سری به خشکبارفروشی های لوکس 
و معتبر س��طح شهر بزنیم، قیمت ها به مراتب باالتر از 

این رقم هاست.  فارس

 تبدیل تمام نیروگاه های سیکل باز
به سیکل ترکیبی

مدیرعامل مپنا گفت: تعداد زیادی از نیروگاه های 
س��یکل باز، فعالیت خ��ود را برای تبدیل به س��یکل 

ترکیبی شروع کرده اند.
عباس علی آبادی در حاشیه افتتاح بخش اول و دوم 
بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند گفت: مهمترین امتیاز 
پروژه ه��ای بخار نیروگاه ها بحث صرفه جویی در مصرف 

سوخت است و پروژه ها از هر جهت برتر هستند.
وی اف��زود: پایین بودن می��زان مصرف آب، دیگر 
مزیت این نیروگاه هاس��ت به طوریکه مصرف آب در 
این نیروگاه ها س��ه لیتر در هر ثانیه اس��ت که نسبت 
به مصرف آب در س��ایر نیروگاه ها ناچیز اس��ت. تعداد 
زیادی از نیروگاه های س��یکل باز، فعالیت خود را برای 

تبدیل به سیکل ترکیبی شروع کرده اند.  میزان
 

ورود دولت به بازار زعفران برای سودآوری 
عضو شورای ملی زعفران، با بیان اینکه حدود ۴۵ 
روز آینده محصول نو وارد بازار می شود، گفت: خرید و 
فروش زعفران توسط دولت شفاف نبود و همه انصاف 

در این حوزه رعایت نشد.
علی حس��ینی با بیان اینکه به طور کلی عملکرد 
س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی در خرید و عرضه 
زعفران ش��فاف نبوده اس��ت، اظهار داش��ت: می توان 

گفت انصاف در این زمینه رعایت نشده است. 
به گفته وی حداقل قیمت زعفران در حال حاضر 
حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و حداکثر قیمت آن 
حدود ۸ میلیون تومان است؛ اگرچه زعفران ۸ میلیونی 
دست کشاورزان نیست؛ بلکه در اختیار سازمان مرکزی 

تعاون روستایی و یا دالالن قرار دارد.  مهر 

اخبار

تعیین نرخ ثابت برای پروازهای داخلی تا پایان مهر 
در جریان جلس��ه ای که میان مس��ئوالن ش��رکت های هواپیمایی داخلی و 
سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد، نرخ پروازها تا پایان مهرماه تعیین شد و 

هیچ شرکتی اجازه ندارد باالتر از این نرخ ها بلیت بفروشد.
مقصود اس��عدی س��امانی دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با اش��اره به 

برگزاری این جلس��ه در روز گذشته اعالم کرد: در جریان این جلسه شرکت های 
هواپیمای��ی ایرانی داوطلبان��ه اعالم آمادگی کردند که با وجود آزادس��ازی نرخ ها به 

منظور کمک به ش��رایط اقتصادی کش��ور و سیاس��ت های صنع��ت هواپیمایی نرخ های 
مشخصی برای انجام پروازهای داخلی شان نهایی کرده و تا پایان مهرماه امسال تغییری 

در آنها ایجاد نکند.
به گفته وی، با اجرایی ش��دن این سیاس��ت، نرخ های اجرایی شده در طول روزهای 

گذشته به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می کند.  ایسنا

ج مراقبت  بر
شورای عالی فرش احیا شد 
وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای شورای عالی فرش دستباف و برگزاری 
اولین جلسه آن در هفته گذشته خبر داد و گفت: امریکا به دلیل آثار اجتماعی 

فرش دستباف، این هنر-صنعت اصیل ایرانی را تحریم کرده است.
محمد ش��ریعتمداری گف��ت: صنعت فرش تاثیر فراوانی بر توس��عه پایدار و 

نظامات اجتماعی و اش��تغال کش��ور دارد، ضمن اینکه فرش دس��تباف بر خالف 
بس��یاری از صنایع زمخت مثل فوالد در وزارت صنعت، ما را تا حدودی نرم و آرام و 

قابل تحمل می کند؛ بنابراین باید به آن توجه جدی کرد؛ به خصوص اینکه صنعت فرش 
با محیط زیست نیز سازگار بوده و از زمین برمی خیزد و به زمین برمیگردد.

وی تصریح کرد:ش��ورای عالی فرش دستباف احیا شده و اولین جلسه آن نیز هفته 
گذش��ته برگزار ش��ده است، این در حالی اس��ت که در این شورا تالش خواهیم کرد که 

نقطه نظرات فعاالن بخش خصوصی در این عرصه را بشنویم.  مهر

تار و پود
تعرفه های جدید آب و برق ۱2 درصد صرفه جویی می آورد

وزیر نیرو گفت برنامه افزایش تعرفه آب و برق را برای مش��ترکان پرمصرف 
در دستور کار داریم که با توجه به مطالعات اقتصادی صورت گرفته هدف گذاری 
این است تا تعرفه های جدید ۱۰ درصد در بخش برق و ۱۲ درصد در بخش آب 

میزان مصرف را کاهش دهد.
رض��ا اردکانیان با بیان اینکه به طور قطع تعرف��ه مصرف قطعا تغییر خواهد 

کرد، گفت: س��ه گروه را برای این مسئله در نظر گرفته ایم. گروه اول افرادی هستند 
که زیر الگو مصرف دارند و قرار ش��ده برای این دس��ته از افراد سیستم های جدید تعرفه 

تشویقی در نظر گرفته شود.
وی افزود: یک بخش دیگری از افراد جامعه که جمعیت زیادی را نیز در بر می گیرند، 
در حد الگو مصرف دارند و گروه س��وم نیز که تعداد آنها کم اما میزان مصرف ش��ان زیاد 

است، گروه پرمصرف ها را تشکیل می دهند.  پاون

زندگانی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر  كار و  کار، ب��ا اش��اره ب��ه بی میل��ی جوانان به كس�ب 
کارآفرینی و س��هم ناچی��ز ۳.۵ درصدی جمعیت کارآفرین از 
کل شاغالن، »فقر مهارتی« را مهمترین مساله بیکاری جوانان 

عنوان کرد.
عیسی منصوری با اشاره به موانع پیش روی فضای کسب 
و کار و همچنین تجربه اجرای سیاست های پایدار اشتغال در 
دوران رکود گفت: آنچه که وزارت کار در حوزه شاخص های 
کالن اش��تغال زایی طی دو سه س��ال اخیر پیش بینی کرده 
اس��ت، برخالف تصور برخی صاحبنظران تحقق پیدا کرد؛ به 
نحوی ک��ه این وزارتخانه پیش بینی می ک��رد حتی در دوره 
»رش��د اقتص��ادی پ��س از دوره رکود«، اش��تغال در صنایع 
بزرگ ایجاد نمی ش��ود؛ اما در مقابل صنایع خرد و کوچک و 
فعالیت های اقتصادی بخش خدمات اصوال در »دوران رش��د 
بعد از رکود« می توانند اشتغال زا باشند که البته همین اتفاق 
در کش��ور ما رخ داد و مایه تعجب بس��یاری از صاحبنظران 

شد.
وی با بیان اینکه از اش��تغال ایجاد شده طی سال های 
اخیر دفاع می کنیم، افزود: این اشتغال در بخش هایی ایجاد 
شد که از قبل پیش بینی کرده بودیم؛ حتی نظر ما این است 
ک��ه در دوران رکود برخی از بخش ه��ای اقتصادی ظرفیت 
اش��تغال داش��تند و این اتفاق نیز رخ داد. ای��ن بدان معنا 
اس��ت که در دوران رکود هم برخی از بخش های اقتصادی، 

ظرفیت اشتغال زایی دارند. 
معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت کار اظهار 
داش��ت: در س��ال های ۲۰۰۷ ت��ا ۲۰۱۱ بح��ران اقتصادی 
آمریکا، بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی این کش��ور 
با رکود مواجه ش��دند و برخی از شاخص های اقتصادی نیز 
منفی بودند، اما در همین ش��رایط یکس��ری فعالیت مانند 
بخش س��المت و خدمات مرتبط با ای��ن بخش ۲۵ درصد 
رش��د داشتند که برای کس��ی قابل باور نبود. این اتفاق در 
کش��ورهای اروپای ش��رقی نیز رخ داد که بخش سالمت و 
خدمات خاصی، رشد داشته است؛ بنابراین ما هم به پیروی 
از ای��ن تجربی��ات در جهت شناس��ایی رش��ته فعالیت های 

اشتغال زا در حوزه بهداشت و درمان گام برداشتیم.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

با بیان اینکه در س��ال ۹۶ پیش بینی ما از اشتغال زایی در 
حوزه س��المت و خدمات مرب��وط به این حوزه ۴۰ هزار نفر 
ب��ود، اما ۶۱ هزار اش��تغال در این بخش ایجاد ش��د، گفت: 
معموال در سیاس��تگذاری های سنتی کشور بخش سالمت، 
بخش های فرهن��گ و هنر، ورزش و تربی��ت بدنی موضوع 
اشتغال زایی نبودند؛ اما در دوره جدید پیش بینی می کنیم 

ظرفیت اشتغال در این رشته ها وجود داشته باشد.
وی ادام��ه داد: بنابراین نباید در دوران رکود، منفعالنه 
عمل کرد و منتظر رس��یدن به دوران رش��د اقتصادی برای 
اجرای سیاستگذاری های اشتغال با یک تاخیر فاز چند ساله 
باشیم بلکه در همین ش��رایط ویژه اقتصادی باید در کوتاه 
مدت خالقانه و هوشمندانه عمل کنیم که اقتضائات اقتصاد 
مقاومت��ی را می طلبد. منصوری همچنین درباره پیش��روی 
فضای کسب و کار کشور گفت: زمانی که اتصال به بازارهای 
جهانی محدود باشد، به طور قطع در درازمدت اندازه کیک 
اقتصاد کش��ور رش��د کافی نخواهد کرد و گاهی این کیک 
کوچک خواهد ش��د که مهتمرین مسئله  امروز کشور است؛ 
بنابراین وقتی رش��د اقتصادی نداشته باشیم، اشتغال پایدار 

ایجاد نمی شود که در کشور ما تجربه شد.
معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزی��ر کار، با بیان 
اینکه در کشور ما س��هم کارفرمایان و کارآفرینان به نسبت 
ش��اغالن و نیروی کار بس��یار پایین اس��ت، افزود: فقط ۳.۵ 
درصد از شاغالن کشور کارآفرین هستند که یک سهم بسیار 
ناچیزی در اقتصاد اس��ت؛ این آمار نش��ان می دهد میل به 
کارآفرینی در کشور پایین است و غالب افراد، شاغل بودن را 
به اینکه خود صاحب کس��ب و کار باشند، ترجیح می دهند؛ 

یعنی کارآفرینی در کشور به خوبی صورت نمی گیرد.
منص��وری ادام��ه داد: به همی��ن دلی��ل برنامه های ما 
در ح��وزه کارآفرین��ی در جهت تربیت اف��راد »کارآفرین و 
کارفرما« س��وق پیدا کرده که در این زمینه استعدادیابی از 
س��نین پایه، تربیت و شناسایی کارآفرینان جوان و حمایت 

از استارت آپ ها را در دستور کار قرار دادیم.
ای��ن مق��ام مس��ئول در وزارت کار گف��ت: ف��ارغ از 
ح��وزه »کارآفرین��ی«، در بخش »تقاض��ای کار« نیز حتی 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی ما مه��ارت کافی برای ورود به 

بازار کار ندارند.  مهر

هزینه ایجاد ش��غل در صنعت پوشاک  توس�عه ۲۵ ت��ا ۳۰ میلی��ون توم��ان، یعن��ی چرخ 
یک چهارم متوس��ط صنایع پایین دستی اس��ت اما به گفته 
کارشناسان، حدود ۶۰درصد ظرفیت فعلی کارخانجات این 

صنعت در کشورمان خالی است.
براساس اعالم سازمان تجارت جهانی حجم گردش تجاری 
منس��وجات و پوشاک در جهان، ساالنه بالغ بر ۱۵۰۰میلیارد 
دالر تخمی��ن زده می ش��ود و س��هم ارزآوری این محصوالت 
از کل تج��ارت کش��ورهای صاحب نام ای��ن صنعت همچون 
چین، ترکیه، هند، اندونزی و ویتنام بالغ بر ۲۰ درصد اس��ت. 
همچنین سهم ارزآوری این بخش برای کشورهایی همچون 
بنگالدش، سریالنکا، پاکستان و کامبوج هم بیش از ۵۰ درصد 

و بعضاً تا ۸۰ درصد از کل صادرات را شامل می شود.
در کشور ما نیز آن طوری که بانک مرکزی گزارش داده، 
سرانه مصرف پوشاک کشور حدود ۳ تا ۴ درصد هزینه مصرفی 
خانوار در س��ال اس��ت و طبق نظر انجمن نساجی و پوشاک: 
»بازار این صنعت ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دالر ارزش دارد که حداکثر 
تعداد ش��اغلین آن، ۵۰۰ هزار نفر است و با این میزان نیروی 
کار، حدود ۴۰ درصد پوش��اک کشور را تولید می کنیم«؛ این 
یعن��ی ۶۰ درصد این بازار خالی اس��ت و می توان این خالء را 

عامل اصلی ورود پوشاک قاچاق به کشور قلمداد کرد.
چین از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ بیش از ۸۴۰ میلیارد دالر 
آمریکا، جذب سرمایه مس��تقیم خارجی داشته که بیش از 
نصف این مقدار به بخش تولید، ش��امل نس��اجی و پوشاک 
س��رازیر شده اس��ت. برای کش��وری همچون پاکستان نیز 
صنعت نساجی، بیش از ۴۰درصد اشتغال صنعتی و صادرات 
را ب��ه خود اختصاص داده و یا آنکه صادرات منس��وجات و 

پوشاک تایوان، ۴۸درصد صادراتش را شامل می شود.
مجموع صادرات منس��وجات و پوش��اک ترکیه هم در 
س��ال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ ب��ه ترتی��ب بالغ بر ۲۵، 
۲۷ و ۳۰میلیارد دالر بوده است و این یعنی آنکه نساجی و 
پوشاک س��همی در حدود ۱۸ درصد از کل صادرات کشور 
ترکیه در سال ۲۰۱۳ را تصاحب کرده  است. مهم ترین دلیل 
این موفقیت پایین بودن هزینه دستمزد در کشور ترکیه در 
مقایسه با اروپا است به طوری که هزینه نیروی کار به ازای 
هر ساعت در کشور ترکیه بالغ بر ۴.۵ دالر و در کشورهای 

اس��پانیا و فرانس��ه به ترتیب ۲۶ و ۴۰ دالر اس��ت. این رقم 
برای کشور ما به حدود یک دالر می رسد.

همچنین براس��اس آمارها و نیز گفته های کارشناس��ان 
مربوطه، مصر کش��وری است که نس��اجی ندارد اما با تولید 
پوش��اک طی ۵ س��ال اخیر توانس��ته که بیش از ۶۰۰ هزار 
ش��غل در این صنعت ایجاد کند و صربس��تان و گرجستان 
هم به همین ترتیب موفق بوده اند. در بنگالدش نیز با وجود 
آنکه صنعت نساجی وجود ندارد اما حدود ۲۵ میلیون نفر در 
صنعت پوشاک مشغول به کار هستند و صادرات هم دارند.

طبق آمارصنعت نس��اجی در کش��ورهایی مانند ترکیه 
و پاکس��تان س��هم قابل توجهی از اقتصاد این کش��ورها را 
ب��ه خود اختصاص داده ب��ه گونه ای که به ترتیب ۱۵ تا ۲۵ 
درصد اقتصاد این کشورها مربوط به بخش نساجی است. در 
اقتصاد چین، ایتالیا و هند هم سهم بخش نساجی و پوشاک 

حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. 
 در حالیک��ه ترکیه هم مانند ایران ۸۰میلیون جمعیت 
دارد ام��ا ب��ه اذعان رض��ا تازیکی، مدیر طرح ملی توس��عه 
کس��ب وکار، اش��تغال پایدار »زنجیره صنعت پوش��اک در 
ایران، ۸۶۰هزار نفر ش��اغل دارد اما در ترکیه ۹میلیون نفر 
در این صنعت مش��غول به کار هس��تند«. همچنین صادق 
نجفی، مدیر عامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران هم عنوان می کند که »سرانه صادرات پوشاک 
برای کشورهای ترکیه، چین و ایران به ترتیب برابر با ۱۴۰ 
دالر، ۸۰ دالر و ۸۹ س��نت است«. همچنین براساس آمار و 
گزارشات بنیاد نساجان ترکیه، این کشور دومین تولیدکننده 
بزرگ جهانی جوراب، سومین صادرکننده بزرگ لباس زیر 

و بزرگترین تولیدکننده پارچه جین است.
بنابرای��ن اگرچه صنعت پوش��اک ظرفیت زی��ادی برای 
گس��ترش و ایجاد اش��تغال دارد و هزینه ایجاد ش��غل در این 
صنعت، ۲۵ ت��ا ۳۰میلیون تومان یعنی یک چهارم متوس��ط 
صنایع پایین دستی است اما به گفته سعید جاللی قدیری، دبیر 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، »۵۰ تا ۶۰ درصد 

ظرفیت کارخانجات فعلی صنعت پوشاک خالی است«.
با این تفاسیر، صنعت نساجی و پوشاک کشور این توانایی 
را دارد که با حجم س��رمایه گذاری بسیار پایین تر نسبت به 

سایر صنایع، اشتغال بیشتری ایجاد کند.  فارس

60 درصد ظرفیت كارخانجات نساجی خالی است سهم 3/5 درصدی جمعیت كارآفرین از اشتغال

به دنبال ابالغیه بانک مرکزی  ممنوعی��ت جنب استانبول ب��ا  رابط��ه  در 
صرافی ها برای فروش ارزه��ای صادراتی خریداری 
ش��ده با نرخ ۴۲۰۰ تومان، صرافان عنوان می کنند 
امکان فروش ارزه��ای در اختیار را ندارند در حالی 
که واردکنندگان منتظر واگذاری این ارزها هستند.

همزمان با اجرایی ش��دن بس��ته جدید ارزی 
از ۱۶ مردادماه س��ال جاری بان��ک مرکزی با ابالغ 
دس��تورالعملی ب��ه صرافی ها تاکید ک��رد که کلیه 
صرافی ه��ای مجاز در صورتی ک��ه پیش از اجرایی 
ش��دن بسته جدید ارزی نسبت به خرید ارز با نرخ 
مص��وب ۴۲۰۰ تومان در س��امانه نظ��ام یکپارچه 
معامالت ارزی )نیم��ا( اقدام کرده اند و هنوز منابع 
خ��ود را نفروختن��د، باید ت��ا اطالع ثان��وی و ارائه 

توضیحات تکمیلی صبر کنند.

جزئیات تصمیم مهم دولت برای بازگشت 
ارز پتروشیمی ها

دول��ت در ی��ک تصمی��م مه��م ب��ه تمام��ی 
پتروش��یمی ها اع��الم ک��رده که از ای��ن پس باید 
ارز موجود در حس��اب های خارجی، ش��رکت های 
تراس��تی، کارگزاران و صرافی های خود را تس��لیم 
بانک مرکزی کنند. دولت با اعالم بسته جدید ارزی، 
تالش کرده تا ارز حاصل از صادرات پتروش��یمی ها 
را نی��ز در ب��ازار ثانویه و با نرخ توافق��ی به بازار ارز 
تزریق کند، اما طی هفته هایی که از ابالغ این بسته 
سیاست های ارزی می گذرد، هنوز حضور پررنگی از 

سوی پتروشیمی ها دیده نمی شود.
ح��ال دول��ت در ی��ک اق��دام حائ��ز اهمیت، 
به تمام��ی پتروش��یمی ها اعالم کرده ک��ه از این 
پ��س بای��د ارز موج��ود در حس��اب های خارجی، 
شرکت های تراستی، کارگزاران و صرافی های خود 

را تسلیم بانک مرکزی کنند.
یک مقام مسئول در دولت گفت: بیژن زنگنه، 
وزی��ر نف��ت طی نام��ه ای از تمام پتروش��یمی ها ) 

شرکت های متعلق به نهادهای عمومی، نیمه دولتی 
و خصوصی( درخواس��ت کرده است که در راستای 
اجرای سیاس��ت ابالغی دولت به منظور تامین نیاز 
ارزی کش��ور از طریق بازار ثانویه، تمام ارز موجود 
در حس��اب های خارجی، یا ش��رکت های تراستی، 
صرافی ه��ا وکارگزاران ارزی ط��رف معامله خود را 
کتب��ا به بانک مرکزی تس��لیم ک��رده و با دریافت 
معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را براساس آنچه که 
بانک مرکزی معین می کند در اختیار مراحل بعدی 

برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند.
ب��ر این اس��اس، انتظار می رود ب��ا اجرای این 
سیاس��ت ابالغی از سوی وزیر نفت به عنوان گامی 
تاثیرگذار و کارآمد، درآمدهای ارزی دولت و مهم تر 
از آن مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در ریل 
صحیحی قرار گیرد. یکی از مهم ترین دستاوردهای 
این سیاس��ت ابالغی وزارت نفت را می توان خروج 
نبض بازار ثانویه ارز از دست پتروشیمی ها دانست.

ارز روی دست صرافی ها 
در حال��ی دلی��ل ای��ن دس��تورالعمل بانک 

مرک��زی و ممانع��ت از ف��روش ارزهای 
صادرات��ی خریداری ش��ده ب��ا نرخ 

۴۲۰۰ تومان از س��وی صرافی ها 
پیگیری  نیس��ت که  مش��خص 
موض��وع از صراف��ان مربوطه با 

این توضیح همراه ب��ود که منتظر 
تعیین تکلیف ارزهای خریداری شده که 

در اختیار آنها قرار دارد، از س��وی بانک مرکزی 
هس��تند. ماجرا اینجاس��ت که صرافی ها تا قبل از 

اجرایی شدن بسته جدید ارزی به عنوان یک واسط 
ارز را از صادرکنن��ده خریده و به واردکننده واگذار 
می کردند. در این بین برخی ش��رکت های بزرگ و 
هلدینگ که ه��م صادرکننده و هم در بخش هایی 
واردکنن��ده هس��تند، ضم��ن ف��روش ارز خود به 
صرافی ه��ا منابع را در اختیار آنها قرار می دادند که 
بتوانند برای ش��رکت های زیرمجموعه وارداتی آنها 
ارز خریداری و بفروش��ند، بنابراین در این شرایط 
صرافی ها اق��دام به خرید ارز برای این ش��رکت ها 
کرده ان��د و باید به آنها تحویل ش��ود. ولی همزمان 
با این اقدام بانک مرکزی طی دستورالعملی مانع از 
واگذاری این ارزها شده است و اکنون ارز مورد نیاز 
واردکنندگان که تا پیش از ۱۶ مرداد با نرخ ۴۲۰۰ 
تومان خریداری شده بود در اختیار صرافی ها مانده 

است و نمی توانند آن را تحویل دهند.
گر چه صرافان و فعاالن این صنف تاکید دارند 
که این اقدام بانک مرکزی به طور حتم در راستای 

سیاس��تی  اج��رای 

بوده و ابعاد آن مورد بررس��ی قرار گرفته است اما 
به هر صورت بای��د برخی جنبه های دیگر موضوع 
روشن می ش��د و تکلیف ارزهای خریداری شده را 
مشخص می کردند، به گونه ای که باید سقفی برای 
این ممنوعی��ت فروش تعیین کنن��د و خریداران 
عم��ده از فروش خ��ودداری ک��رده و خریداران و 
مصرف کنن��دگان خرد بتوانن��د خدمات خود را به 

عنوان واسطه ارائه کنند.
باید یادآور ش��د از فاصل��ه ۲۱ فروردین تا ۱۶ 
مرداد س��ال جاری با اجرایی ش��دن سیاست جدید 

ارزی صرافی ها از انجام معامالت در بازار آزاد ممنوع 
شده و به همراه بانک ها به عنوان واسطه در سامانه 
نیما فعالیت کرده و ارز صادرکننده را خریداری و به 
واردکننده می فروشند، اما تا چندی پیش نرخ های 
تعیین شده در سامانه نیما برای دالر حدود ۴۲۰۰ 
توم��ان بود که بعد از اجرایی ش��دن بس��ته جدید 
ارزی نرخ ۴۲۰۰ تومان فقط برای کاالهای اساسی 
اختصاص پیدا کرد و با تعمی��ق بازار ثانویه و ورود 
تمامی صادرکنن��دگان به این ب��ازار نرخ جدید به 

حدود ۸۰۰۰ تومان و باالتر می رسد.  ایسنا

با ممنوعیت فروش دالر ۴۲00 تومانی

ارز روی دست صرافی ها ماند

قیمت واقعی دالر ۷۰۰۰ تومان است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: قیمت اصلی دالر پیش از 
آغاز این بحران ها نزدیک به ۶۰۰۰ تومان بود و االن با تورم ایجاد شده، نرخ آن در کانال 

۷۰۰۰ تومان قرار دارد و مازاد بر این قیمت نیز حباب است.
محمدحسین روشنک با اشاره به سیاست ارزی جدید دولت و بانک مرکزی بیان کرد: بسته 
ارزی دوم در حقیقت نوعی برگشت به پیش از تصمیم ۲۰ فروردین و قاچاق اعالم کردن مبادله 
ارزی است؛ با این تفاوت که بسته اول ارزی نابودکننده اقتصاد بود و در صورت ادامه می توانست 
تبعات بسیار جبران  ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. وی با نادرست دانستن تصمیم 
قبلی دولت در این زمینه گفت: امکان ندارد فردی که با الفبای اقتصاد آشنا 
باشد دست به اتخاذ چنین سیاستی بزند. همچنان که تصمیم دولت در 

شهریور پارسال درخصوص کاهش سودهای بانکی نیز نادرست بود.
روشنک ادامه داد: دولت در شهریور پارسال تصمیم گرفت 
اعتیاد  بانکی  باالی  سودهای  به  سال   ۴۰ مدت  به  که  اقتصادی 
معتادی  چنین  که  بود  معلوم  خب  کند؛  درمان  شبه  یک   را  داشت 
درمان نخواهد شد و فرجام آن به طور حتم مرگ خواهد بود. وی تاکید 
کرد: از نگاه من تصمیم ۲۰ فروردین امسال و ارائه بسته اول ارزی تیر 
خالص به اقتصاد معتاد تحت درمان بود، اما تصمیم جدید و ارائه بسته دوم ارزی 

به نوعی عذرخواهی بابت آن سیاست اشتباه بوده است.

نمای نزدیک

یک عضو شورای عالی بورس،  رین��گ گذاش��تن روي  احترام  خواس��تار 
دول��ت به اصل مکانی��زم عرضه و تقاض��ا در بازار 

رسمی کاال شد.
سیدحسین س��لیمی درباره بازگشت عرضه ها 
به بورس کاال طبق ش��رایط قبل، تاکید کرد: قرار 
بود عرضه ها در بازار رس��می کاال با احترام به اصل 
عرضه و تقاضا از س��رگرفته ش��ود، ماده ۱۸ قانون 
بازار س��رمایه تاکید می کند که کش��ف قیمت در 
بازار باید براس��اس مکانیزم عرض��ه و تقاضا انجام 
شود و ارکان دولتی دخالتی در آن نداشته باشند.

وی در براب��ر این س��وال که آیا از بازگش��ت 
عرضه ها به بازار رس��می کاال با ن��رخ دالر ۴۲۰۰ 
تومانی خبر دارد و اینکه آیا ش��ورای بورس با این 
تصمیم موافقت کرده اس��ت، تصریح کرد: قرار بود 
در عرضه ه��ای فوالد و پتروش��یمی در بورس کاال 

سقف رقابت افزایش پیدا کند و معامالت براساس 
مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود، اما در خبرهایی 
که منتشر می شود ظاهرا تنها سقف رقابت ترمیم 

شده است، آن هم فقط برای محصوالت فوالدی.
این عضو شورای عالی بورس در ادامه اظهاراتش 
تاکید کرد: عرضه های فوالد و پتروشیمی در بازار 
رس��می کاال ب��ا قیمت گ��ذاری دس��توری و دالر 
۴۲۰۰ تومانی از دو جهت با بخش��نامه ها و قوانین 
مغایرات دارد. نخس��ت اینکه با مصوبه اخیر دولت 
فق��ط ۲۵ قلم کاال مش��مول دریاف��ت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی شناخته شده اند و عمال محصوالت فوالدی 
و پتروش��یمی در زمره این ۲۵ قلم کاال نیس��تند 

ل��ذا قیمتگذاری این محص��والت در بورس کاال با 
بس��ته جدید ارزی و مصوبه اخی��ر دولت مغایرت 
دارد. نکته دوم اینکه ماده ۱۸ قانون بازار س��رمایه 
تاکید می کند که در بازار س��رمایه مکانیزم عرضه 
و تقاضا باید حاکم باش��د و این مکانیزم اس��ت که 
قیمت نهایی کاال را مش��خص می کند و اصطالحا 
در فرآیند عرضه و تقاضا کش��ف قیمت محصوالت 

انجام می شود.
این عض��و هیات نماین��دگان ات��اق بازرگانی 
تهران در برابر این س��وال که با این تفاسیر تداوم 
عرضه ه��ای محصوالت فوالدی و پتروش��یمی در 
ب��ازار کاال بر مبنای دالر ۴۲۰۰ تومانی مورد تائید 

اعضای ش��ورای عالی بورس نیست؟ گفت: ما اصال 
ب��ه ن��رخ دالر کاری نداریم. ن��رخ دالر می خواهد 
۲ هزار تومان باش��د یا ۵۰ ه��زار تومان. حرف ما 
این اس��ت همه به قانون احترام بگذارند و مکانیزم 
عرضه و تقاضا در بازار رس��می کاال حاکم ش��ود تا 
مصرف کننده نهایی در ش��رایط مناس��ب تری نیاز 
خود را مرتفع کند، دس��ت دالالن هم قطع ش��ود 
و ش��رایط معامله ه��م از نظ��ر تولید کننده و هم 

سهامدار عادالنه باشد.
وی با بیان اینکه به عنوان یک عضو ش��ورای 
عالی بورس مخالف هرگون��ه قیمت گذاری دولتی 
در بازار کاالس��ت، تاکید کرد: مقررات صریح بازار 
س��رمایه می گوید ک��ه هیچ گونه قیم��ت گذاری 
دولتی بر معامالت این بازار مترتب نیست و عرضه 

و تقاضا در این بازار حرف اول و آخر را می زند.
سلیمی اظهار داشت: در هفته پیش رو تحوالت 

اخیر بازار کاال را پیگیری خواهیم کرد وامیدواریم 
آنچه که به نفع مصرف کننده نهایی و مردم اس��ت 
و تولید کننده ه��م از آن رضایت دارد بر بازار کاال 

حکمفرما شود.
گفتنی اس��ت، شنبه هفته گذشته سهامداران 
ش��رکت های فوالدی در نامه ای سرگشاده خطاب 
به مس��عود کرباسیان رئیس شورای عالی بورس از 
وی خواس��ته بودند به عنوان حامی سهامدار وارد 
عمل شده و از ارزان فروشی محصوالت فوالدی که 
به ضرر تولید کننده و سهامدار است و مردم از آن 

نفعی نمی برند، جلوگیری کند. 
بالفاصله پس از انتش��ار این نامه در رسانه ها، 
شورای بورس موقتا جلوی عرضه ها در بازار کاال را 
گرف��ت اما با مداخله های دولتی مجددا عرضه های 
فوالد و پتروش��یمی بدون تغیی��ر قابل اعتنایی در 

بازار کاال از سرگرفته شد.  مهر

عضو شورای عالی بورس مطرح كرد؛
مغایرت قانونی قیمت گذاری دولتی كاالهای بورسی


