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آغاز پیش فروش بلیت قطار های عید فطر 
پیش فروش بلیت قطار برای بازه زمانی ۱۱ خرداد 
ت��ا ۳۱ خردادماه ۹۸، از س��اعت ۱۱ امروز به صورت 
همزمان از طری��ق اینترنت و دفاتر مجاز فروش بلیت 

قطار در سراسر کشور آغاز می شود.
 مطابق برنامه ریزی ش��رکت راه آه��ن، پیش فروش 
بلیت قطارهای مس��افری برای بازه زمانی ۱۱ خرداد تا 
۳۱ خردادم��اه ۹۸ و تعطیالت عید فط��ر، از روز آینده 
آغاز می ش��ود. مس��افران می توانن��د بلیت قط��ار را از 
طریق س��ایت های مجاز فروش بلیت قطار  و همچنین 
دفاتر فروش س��طح ش��هر تهیه کنند. در این دوره هم 
پیش فروش بلیت بدون تغییر قیمت  انجام می شود، اما 
پیش بینی شده اس��ت در سال جاری قیمت بلیت قطار 
با توجه به افزایش هزینه هایی نظیر  تعمیر و نگهداری، 
راهبری و تجهیز قطارها، نیروی انسانی و... افزایش یابد.

 رانت آرد دولتی همچنان باقی است
دبی��ر انجمن صنفی کارفرمای��ان کارخانجات نان 
صنعتی ماش��ینی ایران با اش��اره به عرضه آرد دولتی 
به قیمت های متفاوت به بخش های مختلف تولید نان 
گفت که رانت ایجاد ش��ده به دلیل این تفاوت قیمت، 

دغدغه کل صنعت نان کشور است.
علیرضا مروت پور اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت 
نتوانس��ته برای اقشار آس��یب پذیر کشور فکری کند که 
ن��ان ارزان قیمت دریافت کنند، همیش��ه تفاوت قیمت 
آرد حفظ ش��ده است. وی با اش��اره به عرضه آرد دولتی 
به قیمت های متف��اوت به بخش های مختلف نان تولید 
شده به روش سنتی و صنعتی، اظهار کرد: در این میان 
سودجویانی هستند که سهمیه آرد خود را با قیمت کمتر 
از قیمت ب��ازار آزاد عرضه می کنند. بنابراین عده ای آرد 
م��ورد نیاز خود را با قیمت ارزان تر تهیه می کنند و عده 

دیگری نیز دغدغه تولید را کنار می گذارند.  ایسنا

اخبار

ساماندهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار گفت: صندوق های س��رمایه گذاری 
مش��ترک، از نظر نظام نرخ ها س��اماندهی و تخلفات بانک ه��ا درخصوص صدور 

یونیت صندوق ها، برطرف شد.
شاپور محمدی گفت: در حوزه بازار یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده، بحث 

حاکمیت ش��رکتی بود که اصول آن در سال گذشته تدوین و ابالغ شد و در سال ۹۸ 
اجرایی می شود. همچنین بحث پیاده سازی IFRS با همکاری سازمان بازرسی انجام شد.

وی درخصوص اقدامات انجام ش��ده در معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس 
افزود: در حوزه نظارت بر نهادهای مالی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک از نظر نظام نرخ ها 
س��اماندهی ش��د و تخلفات بانک ها درخصوص صدور یونیت صندوق ها نیز طی بخشنامه ای 
مشترک با بانک مرکزی و ابالغ به کلیه بانک های کشور برطرف شد. براساس این بخشنامه 

صدور یونیت های سرمایه گذاری در یک پلتفرم خاص و بستر اینترنت انجام خواهد گرفت.

خیابان حافظ
بازگشت 60 درصد ارز حاصل از صادرات به اقتصاد 
 رئی��س کل بان��ک مرکزی گفت: تاکن��ون، نزدیک 60 درصد ارز ناش��ی از 

صادرات در سال ۹۷، به چرخه اقتصاد برگشته است.
 عبدالناص��ر همتی افزود: صادرات غیرنفتی، نق��ش مهمی در رونق تولید، 
اش��تغال و خصوصاً ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دارد. وی افزود: سال 

۹۷، ارز برگشتی براساس روش های ابالغی بانک مرکزی یعنی، فروش در سامانه 
نیما، عرضه در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی 

و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دالر رسید. 
وی تصری��ح کرد: در حال حاضر ارز صادرات فصل زمس��تان هن��وز فرصت کافی برای 
برگش��ت دارد و اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده اند به مرجع قضایی 
اعالم ش��ده وبراس��اس هماهنگی های انجام گرفته با اتحادیه های صادراتی، اتاق بازرگانی و 

اقدامات در دست اجرا، امیدوارم شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.

جنب استانبول
ثبت معامالت مسکن قانون می شود

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وزارت راه می خواهد 
ثبت معامالت مسکن در سامانه اطالعات بازار امالک به قانون تبدیل شود، گفت: بانک 

مرکزی و اتحادیه امالک موافق راه اندازی سامانه اطالعات بازار امالک هستند.
عباس فرهادیه در مورد جزئیات س��امانه اطالعات ب��ازار امالک ایران گفت: 

س��امانه اطالعات بازار امالک ایران براس��اس مصوبه سال ۸۷ هیأت وزیران شکل 
داده ش��د و سال ۹۱ راه اندازی ش��د، بنابراین هدف از ایجاد این سامانه این است که 

کلیه معامالتی که در مش��اوران امالک شکل می گیرد و قرارداد منعقد می شود، اطالعات 
آن در این سامانه ثبت شود. 

وی افزود: س��امانه امالک بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با راهبری وزارت صمت شکل گرفت و مشاوران امالک با توجه به اینکه تحت 

پوشش وزارت صنعت هستند، این موضوع را پشتیبانی کردند.

خونه به خونه 

گروه معیشت  كــش طی روزه��ای اخیر و همزمان خـط 
با دیدارهای مقام معظم رهبری با افراد و قشرهای 
مختلف بار دیگر مس��ایل و نکته های مهمی که در 
راس آن اقتصاد کشور قرار داشت از سوی معظم له 
مطرح شد که به نظر می رسد بررسی مجدد تک تک 
آنها از سوی متولیان و دست اندرکاران کشور به ویژه 

متولیان اقتصادی یک امر مهم و ضروری است. 
در میان فرمایش��ات معظم له در مورد اقتصاد 
و بخش ه��ای مختل��ف اقتص��اد یکی از مس��ایلی 
که م��ورد تاکید و اعالم مقام معظ��م رهبری بود 
ممانع��ت از هرگونه پنهان کاری از س��وی متولیان 
بود. مس��اله ای که تا پیش از ای��ن نیز معظم له در 
برخی سخنرانی های خود به ویژه در سخنان خود 
در تاریخ ۳0 مهرماه سال ۹۷ مرود تاکید قرار داده 
بودند. ایش��ان در این جلس��ه و در ابتدای جلس��ه 
درس خارج از فقه خود این نکته را مطرح فرمودند 
که "مسئوالن جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری 
که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ 

رازی را از مردم پنهان نکنند."
 در همین راس��تا ام��ا موضوعات و مس��ایلی 
به کرات در کش��ور مشاهده می ش��ود که نشان از 
پنهان کاری در کشور به خصوص در بخش اقتصادی 
دارد. به اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی 
اق��دام به پنهان کاری در اقتصاد اگر چه برای مدت 

معدودی می تواند بر روی خیلی از مسایل سرپوش 
بگ��ذارد ام��ا در عوض زمانی که رو ش��ود می تواند 
مش��کالت و معضالت به مراتب بدتری را رقم بزند 

که به راحتی قابل جمع و جور کردن نباشد. 

اقتصاد پنهان
تحلیلگران اقتصادی در تعریف و بیان ساده از 
اقتص��اد پنهان اینگونه عنوان می کنند که "اقتصاد 
پنهان؛ اقتصادی اس��ت که به طور عمده در حوزه 
فعالیت  ه��ای زیرزمینی، فعالیت  ه��ای غیرقانونی، 
بخش غیررسمی، تولید خانوار برای مصرف نهایی 
خود و موارد از قلم افتاده در فرایند جمع آوری آمار 
قرار دارد و به س��خن ساده تر اینکه اقتصادی است 
که در محاسبات مالی دولت  ها قرار نمی گیرد" که 
خود این موضوع باعث بروز اختالل در تحلیل  های 
اقتصادی می ش��ود و طبیعی اس��ت ک��ه این روند 

منجر به بروز بیماری در اقتصاد می شود.
ای��ن گروه از تحلیلگران بر این اعتقادند که در 
یک نگاه کلی اقتصاد پنهان ش��امل مواردی چون 

فعالیت  های زیرزمینی، غیرقانونی و قاچاق می شود 
ب��ه این ترتیب ک��ه فعالیت  های زیرزمینی ش��امل 
فعالیت  هایی است که ماهیت قانونی داشته و از نظر 
اقتصادی یک فعالیت تولیدی محس��وب می شوند 
ولی به دالیلی از دید مسئوالن ذی ربط پنهان نگاه 
داشته می ش��ودکه این دالیل عبارتند از امتناع از 
پرداخت مالیات و سهم تأمین  اجتماعی، خودداری 
از پذیرش ضوابطی نظیر حداقل دستمزد یا مقررات 
مربوط به ایمنی و سالمت کار و همچنین امتناع از 

پذیرش رویه  های اداری. 
این افراد ب��ر این باورند که »اقتصاد زیرزمینی را 
به چند شکل می توان تعریف کرد. در واقع بخشی از 
اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات یا پرداخت عوارض 
است که برخی از فعاالن اقتصادی را راغب می کند تا 
در این بس��تر به کسب س��ود بپردازند. به این ترتیب 
که گاهی ممنوعیت  ها به موضوع اقتصاد پنهان دامن 
می زند و گاهی هم نرخ  ه��ا و تعرفه  های زیاد مالیاتی 
باعث این مسأله می شود و به سخن دیگر این بخش از 
اقتصاد دوست ندارد و نمی خواهد شناخته شود. البته 

ممکن است بحث پولشویی هم در میان باشد. 
 آلب��رت بغزی��ان از جمل��ه این کارشناس��ان 
اقتصادی اس��ت که در این زمین��ه می گوید؛ یک 
س��ری از درآمد های نادرست مس��یر هایی را برای 
شس��ته ش��دن دارد که این بخش ه��م در بحث 
اقتص��اد زیرزمینی یا اقتصاد پنهان جای می گیرد. 
این نوع از اقتصاد سازمان یافته است ولی به صورت 
غیررسمی فعالیت می کند. در حالت کلی مسائلی 
نظیر محدودیت  ه��ای تجاری، بیکاری، بار مالیاتی 
مس��تقیم، کاه��ش درآمد س��رانه و حجم دولت و 
تصدی گ��ری آن تاثیر به س��زایی در افزایش حجم 

مبادالت در حوزه اقتصاد پنهان دارد.

پنهان کردن تورم
چن��د ماهی اس��ت ک��ه بانک 

مرکزی دیگر آمار و ارقام تورم 
و رش��د قیمت ه��ا را ک��ه تا 
پیش از این به شکل هفتگی 
و ماهان��ه منتش��ر می ک��رد؛ 

منتش��ر نمی کن��د و در 
مقابل م��ردم هر روز و 
ه��ر لحظه نوس��ان و 
رش��د قیمت ها را در 
اکثر قری��ب به اتفاق 
بازارهای اقتصادی به 

ش��کل ملموس لمس می کنند. این اتفاق که بارها و 
بارها از سوی کارشناسان و برخی متولیان امر مورد 
انتقاد قرار گرفته اس��ت اما همچنان این روند وجود 
دارد و همچنان پاسخی از سوی متولیان مربوطه در 

این زمینه ارایه نشده است. 
منتق��دان اقتص��ادی ب��ا بیان این س��وال که 
دس��ت اندرکاران با چنین اقدام پنهان کارانه ای چه 
چی��ز را می خواهند از مردم پنهان کنند این نکته 
را مط��رح می کنند که تبعات این مس��اله چیزی 
جز کم ش��دن و حتی از بین رفت��ن اعتماد مردم 
اث��ر دیگری نخواهد داش��ت و چنین رویه هایی در 
صورت��ی که تداوم یابد بیش از هر اثر دیگری دود 

آن به چشم خود متولیان خواهد رفت. 
 قدر مس��لم با تفاس��یر یاد شده حوزه اقتصاد 
در کشور از ش��فافیت فاصله زیادی دارد و امروزه 
در بخش های مختل��ف اقتصادی می توان به 
وضوح آن را مش��اهده کرد به عنوان مثال 
یک��ی دیگ��ر از پدیده ه��ای پنه��ان کاری 
اقتصادی در کش��ور آن پنهان کاری است 
ک��ه در گردش مالی و پول��ی رخ می دهد و 
ام��روز تبع��ات آن را در بخش های مختلف 
نظ��ام بانک��ی؛ مالیات��ی و حت��ی تفکیک 
ثروتمندان از اقشار آس��یب پذیر به وضوح 
می بینی��م اما همچنان اراده ای را برای این 

فضای مه آلود در اقتصاد وجود ندارد.

سیاست روز تبعات عدم شفافیت در اقتصاد را بررسی می كند؛

پنهان کاری از جنس تورم 

تا مرداد  امسال انجام می شود؛
کاهشسهمیهپایهگازوئیلکامیونها

عض��و هیأت عام��ل س��ازمان راهداری و  حمل و نقل جاده ای گفت: تالش می کنیم گاردریــــل
تا مردادماه امس��ال موضوع س��همیه پایه گازوئیل کامیون ها 
مدیریت شده و کاهش یابد و برای کامیون  های کمتر فعال به 

سهمیه پایه کاهش یافته برسد.

فرامرز مداح اظهار داشت: پروژه اختصاص سوخت براساس 
پیمای��ش، از پروژه های بزرگ و جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی 
کشور است. وی با تأکید بر اینکه همگرایی دستگاه ها در این پروژه 
بسیار زیاد است، گفت: در این حوزه دو مسیر پیش ِرو داریم، ابتدا 
کاهش سهمیه پایه هاست که از مردادماه امسال تالش می کنیم 
پایه ها کاهش یابد. ضمن آنکه ه��ر زمان »باربرگ « )مخصوص 
ناوگان درون شهری( جا بیفتد سوخت براساس عملکرد اختصاص 

می یابد و سهمیه پایه ها کاهش می یابد.

عضو هیأت عامل س��ازمان راه��داری و حمل و نقل جاده ای 
اظهار داشت: آبان ماه ۹۷ بود که سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
توانس��تند سیس��تم ص��دور »بارب��رگ« را ب��رای کامیون های 
درون شهری شروع  کنند و بدین ترتیب بارنامه و صورت وضعیت 
برای ناوگان برون شهری و باربرگ برای درون شهری تهیه شد. از 
دی ماه ۹۷ کاهش سهمیه های پایه گازوئیل کامیون ها هم آغاز 
شد، سهمیه پایه که در دی ماه کاهش یافت ابتدا برای تناژ ۲0 
تن به باال بود یعنی از تناژهای ۲0 تن به باال ش��روع کردیم، از 

۳0 تن به باال ۲0 درصد و از ۲0 تا ۳0 تن ۱۵ درصد در دی ماه 
و بهمن ماه ۹۷ پایه ها کاهش یافت و این موجب شد صرفه جویی 

سوخت رقمی مناسب تر شود. 
مداح در پایان خاطرنشان کرد: بحث »باربرگ« برای آنکه 
کاماًل برای راننده و ناوگان درون ش��هری شفاف شود، زمان بر 
اس��ت و هنوز خوب جا نیفتاده اس��ت، هنوز عده ای ش��کایت 
می کنند که نه در سیس��تم بارنامه و صورت وضعیت هستند و 

نه می توانند باربرگ بگیرند.  وزارت راه و شهرسازی


