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هیات بدوي رسیدگی به تخلفات اداري 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

دادستان انتظامي مالياتي بر برخورد قضايي 
با مرتكبان جرائم ماليات�ي تأكيد كرد و گفت: 
دايره ش�مول و مصادي�ق جرائ�م مالياتي در 
قان�ون ماليات ه�اي مس�تقيم از گس�تره 
بي س�ابقه اي برخ�وردار اس�ت و ب�ا خاطيان 
بدون هيچ گونه خط قرمزي برخورد مي شود. 
به گزارش رسانه مالياتي ايران، عباس بهزاد با بيان 
اينكه برخ��ورد قضايي و كيفري ام��ري متداول در 
برخورد با تخلفات و فرارهاي مالياتي در دنياس��ت، 
گفت: با توجه به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
بايد درآمدهاي مالياتي جايگزين درآمدهاي نفتي 
شود كه اين امر مس��تلزم جلوگيري از فرار مالياتي 
و مبارزه با فراريان مالياتي به وسيله ابزارهاي قانوني 
است. وي با اش��اره به اينكه دايره شمول و مصاديق 
جرائم ماليات��ي در قانون ماليات هاي مس��تقيم از 

گستره بي سابقه اي برخوردار است، افزود: با توجه به 
تحول عظيم رخ  داده در قانون ماليات ها و با تأكيد 
بر جرم انگاري فرار مالياتي، نظام مالياتي از ظرفيت 
قانوني بااليي به منظور جلوگيري و مب��ارزه با اين 
معضل برخوردار است تا وقوع آن را به حداقل برساند. 
وي در مورد مصاديق جرم مالياتي ازنظر قانونگذار، 
عنوان كرد: تنظيم اس��ناد و م��دارك خالف واقع، 
اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد، ممانعت 
از دسترسي مأموران مالياتي به اطالعات مالياتي و 
اقتصادي، عدم انجام تكاليف قانوني، تنظيم معامالت 
و قراردادهاي خ��ود به نام ديگران، ع��دم تنظيم و 
تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطالعات درآمدي 
و هزينه اي در س��ه سال متوالي، اس��تفاده از كارت 
بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي و... از 

جمله مصاديق جرم مالياتي محسوب مي شوند.

رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي 
فرهنگ س�ازماني در س�ازمان امور 
اداري و اس�تخدامي گف�ت: اص�اح 
نظ�ام پرداخ�ت حق�وق و مزاي�اي 
كاركن�ان دولت و كاه�ش 8 درصدي 
س�ن مديران يك�ي از اقدام�ات مهم 
برنامه دوم اصاح نظام اداري اس�ت. 
»عالء الدي��ن رفي��ع زاده« در گف��ت و 
گو با »ايرن��ا« افزود: برنامه ش��فافيت و 
پاسخگويي و ارتقاي بهره وري دو برنامه 
جديدي است كه به برنامه هاي پيشين 
اضافه و در مجموع 10 برنامه تصويب شد 
تا پس از ابالغ و تعيين س��هم دستگاه ها 
براي تحقق اهداف مش��خص شده روند 

اجرايي آن تا سال آينده دنبال شود. 

وي اف��زود: برق��راري عدال��ت در نظام 
پرداخ��ت و متناسب س��ازي دريافت��ي 
بازنشس��تگان و مس��تمري بگي��ران با 
ش��اغالن، از اقدامات اساس��ي است كه 
در برنامه چهارم مديريت سرمايه انساني 

دنبال مي كنيم. 
رفيع زاده افزود: كاهش 8 درصدي سن 
مديران تا پاي��ان دومي��ن برنامه جامع 
اصالح نظام اداري )سال 1399( و توجه 
به مدي��ران زن و افزايش نس��بت آن به 
كل مديران و رساندن آن به حداقل 30 
درصد، از ديگر مصوبه ه��اي اين برنامه 

است. 
به گفته وي، اكنون نس��بت مديران زن 

نسبت به مرد 22 درصد است.

نظام پرداخت كاركنان اصالح مي شودبرخورد قضايي با مرتكبان جرائم مالياتي
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رئيس كل بانك مركزي:
 مجوز ورود اسكناس ارز به صرافي ها 

و صادركنندگان داده شد
رئي�س كل بان�ك مرك�زي ب�ا اش�اره ب�ه مج�وز اعط�ا ش�ده 
اس�كناس  ورود  ب�راي  صادركنن�دگان  و  صرافي ه�ا  ب�ه 
ارز ب�ه كش�ور گف�ت: صرافي ه�ا از ام�روز ب�ه ط�ور گس�ترده 
ب�ه كش�ور كرده ان�د.  ارز  ب�ه واردات اس�كناس  ش�روع 
عبدالناصر همتي در حاشيه جلسه با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عالوه بر صرافي ها، به صادركنندگان 
نيز مجوز داده ايم كه بخشي از ارز حاصل از صادرات خود را نيز به شكل 
اسكناس وارد كشور و از طريق سامانه نيما و تحت نظارت بانك مركزي 
در بازار عرضه كنند. وي افزود: 2/5 ميليارد يورو با متوسط قيمت 9 هزار 
تومان براي واردات كاالهاي ضروري، مواد اوليه مورد نياز كارخانه ها و 
توليد از طريق سامانه نيما و بازار ثانويه در اختيار فعاالن اقتصادي قرار 
گرفته است. وي با بيان اينكه ذخاير بانك مركزي ظرف يك ماه گذشته 
تقويت قابل توجهي يافته است، اظهار داشت: ذخاير بانك مركزي بايد 
تقويت شوند؛ ورود ارز حاصل از صادرات محصوالت نفتي و غيرنفتي براي 
تأمين نيازهاي اساسي كشور كافي است. همتي به اظهارات اخير رهبر 
معظم انقالب درباره جنگ اقتصادي و جنگ رسانه اي دشمن اشاره كرد 
و گفت: دشمن جنگ رسانه اي و تبليغاتي را همراه جنگ اقتصادي خود 

كرده است، ولي موفق نخواهند شد. 
وي به اظهارات صبح امروز رئيس جمهوري در همايش شهيد رجايي 
اشاره كرد و افزود: صادركنندگان موظف هستند، ارز حاصل از صادرات 
خود را به كشور وارد كنند و اگر اين اقدام را انجام ندهند، با آنها برخورد 

مي شود؛ دولت و نظام از اين موضوع كوتاه نخواهد آمد.
........................................................................................................................

تورم تا 19 درصد در كاالهاي خوراكي
آخرين گزارش از تح�والت قيمتي در كااله�اي خوراكي از تورم 
بين حداقل 2 ت�ا ۱۹ درصدي در ي�ك ماه گذش�ته حكايت دارد. 
تازه ترين گزارشي كه بانك مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي برخي 
از مواد خوراكي در تهران در هفته منتهي به نهم شهريورماه منتشر كرد، 

نشان از افزايش قيمت در حداقل 10 گروه از اين كاالها دارد. 
بر اين اس��اس در گروه لبنيات افزايش حدود 18/6 درصدي نس��بت 
به يك ماه قبل و تا 0/4 درصد نس��بت به هفته ما قبل ثبت شده است. 
همچنين قيمت هر شانه تخم مرغ يك درصد افزايش داشته و بين 13 
هزار و 800 تا 22 هزار تومان فروش رفته است، اين در حالي است كه 
متوسط قيمت فروش هر شانه تخم مرغ در سطح ش��هر به 18 هزار و 
400 تومان مي رسد. در گروه برنج رشد 1/7درصدي در يك هفته و تا 
2/3 درصد در يك ماه رخ داده است، اما ديگر كااليي كه افزايش قيمت 
بااليي داش��ته مرغ اس��ت به طوري كه 17/5درصد نسبت به يك ماه 
گذشته گران شد. گوشت قرمز نيز 7/6 درصد رشد قيمت داشت و به 

طور متوسط 61 هزار تومان براي هر كيلو قيمت خورد. 
قند و شكر تا 18/9 درصد در يك ماه گران شده و هر كيلو به طور متوسط 
تا 4870 تومان فروخته شده است. از سوي ديگر چاي خارجي متوسط 
قيمتي تا 28 هزار و 700 تومان داشت. روغن ها نيز 0/4درصد گران شده 
و روغن نباتي هر كيلو 27 هزار و 830 تومان و روغن مايع تا 5750 در بازار 
فروش رفت. اما وضعيت ميوه هاي تازه به گونه اي بود كه در هفته منتهي 
به نهم شهريورماه نسبت به هفته ماقبل 2/ 2 درصد و در مقايسه با هفته 
مشابه ماه قبل 5/7 درصد گران شد. سبزي ها نيز تنها گروهي هستند كه 

كاهش قيمت داشته و حدود 0/1 درصد ارزان شده است. 
........................................................................................................................

 مشتريان اخير سايپا حق ثبت نام را
در پيش فروش ايران خودرو ندارند 

گ�روه صنعتي ايران خ�ودرو اعام كرد: مش�ترياني ك�ه در طرح 
فروش اخير ش�ركت س�ايپا ثبت نام كرده اند، امكان حضور را در 
طرح آتي پيش فروش محصوالت ايران خودرو نخواهند داش�ت. 
به گزارش »جوان« اين ش��ركت در اطالعيه خود در رابطه با طرح آتي 
خود براي پيش فروش 40 هزار دستگاه خودرو اعالم كرده است:»گروه 
صنعتي ايران خودرو به منظور توزيع عادالنه محصوالت ميان مشتريان 
واقع��ي طبق هماهنگي با گروه خودروس��ازي س��ايپا، ك��د ملي تمام 
مشترياني را كه در طرح پيش فروش اين شركت ثبت نام كرده اند،دريافت 
خواهد كرد. هدف گروه صنعتي ايران خودرو از اين كار اين اس��ت كه 
خودروهاي توليدي اين گروه صنعتي در جامعه بين مصرف كنندگان 
و مشتريان نهايي توزيع شود و كس��اني براي خريد خودرو اقدام كنند 
كه صرفاً نيازمند خودروي شخصي و مصرف كننده واقعي هستند. گروه 
صنعتي ايران خودرو قرار اس��ت به زودي ط��رح پيش فروش 40 هزار 

دستگاه از محصوالت خود را به اجرا بگذارد«. 
........................................................................................................................

فروشنده ها به بازار ارز آمدند
دالر بعد از پشت سرگذاشتن نرخ ۱۵ هزار توماني در هفته گذشته، در 
حال حاضر تا ۱۳ هزار تومان كاهش قيمت داشته است. گر چه قيمت ها 
همچنان باالست و حتي به نرخ زير ۱۱ هزار تومان چند روز اخير هم 
نرسيده؛ اما امروز با ورود فروشنده ها بازار كم التهاب و خلوت بود. 
به گزارش »ايسنا«، ريزش قيمت در بازار ارز در حالي اتفاق مي افتد كه 
گرچه صرافي ها تمايل چنداني به فروش ندارند، اما مردم براي فروش به 
بازار آمده اند. در مقابل فروشنده ها البته خريدار چنداني نيست، چراكه در 
روند ريزشي بازار ترجيح مي دهند منتظر ثبات قيمت باشند، در مجموع 
افرادي كه اكنون تقاضاي واقعي دارند خريدارند و كساني هم كه به پول 

سرمايه گذاري شده در دالر خود نياز دارند تا حدي فروشنده هستند. 
اما اينكه چرا جريان بازار برخالف روزهاي آخر هفته گذشته پيش رفته 
و كاهشي شده است، موضوعي است كه فعاالن و تحليلگران بازار آن را 
در چند عامل بررسي مي كنند. اول اينكه در روزهاي اخير عرضه در بازار 
از سوي صرافي هاي منتخب انجام شده كه خود تا حدي به تقاضا پاسخ 
داده و اثرگذار بوده است. از سويي ديگر مجوز اخير بانك مركزي براي 
صرافي ها كه بتوانند ارز خريداري شده از سامانه نيما را وارد كشوركنند  
و تحت شرايطي در بازار بفروشند نيز موجب شده تا انتظارات به سمت 

افزايش عرضه در بازار پيش برود.

يك كارشناس اقتصادي: 

ريشه نوسان هاي ارزی در خصوصي سازي رانتي است

خصوصي سازي و تسهيات رانتير دولت هاي 
بعد از جنگ تحميلي به ويژه خصوصي سازي 
در بخش بانك ريش�ه پول هاي بزرگي است 
ك�ه ام�روز ب�ه برخ�ي از جريانات سياس�ي 
و اقتص�ادي ق�درت س�فته بازي در بازار ه�ا 
را اعط�ا كرده اس�ت، از اين رو باي�د از طريق 
سياس�تگذاري صحي�ح توزي�ع عادالن�ه 
درآم�د و ث�روت را در جامع�ه دنب�ال ك�رد. 
در هر سيس��تم اقتصادي ثروت و درآمد كنترل 
مي ش��ود تا در اثر توزيع ناعادالن��ه ثروت برخي 
از اش��خاص حقيقي و حقوقي سرمايه دار قدرت 
اثر گذاري در بازار ها را براي دستكاري در قيمت و 

بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا پيدا نكنند. 
با بررسي ريش��ه هاي پول هاي بزرگي كه امروز 
در اقتص��اد ب��ا ورود ب��ه بازارها تع��ادل قيمت 
را به هم مي زنند، ب��ه اين نتيجه مي رس��يم كه 
خصوصي سازي ها و تسهيالت بانكي رانتير زمينه 
دستيابي برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي را 
به پول هاي بزرگ پديد آورد؛ پول هايي كه با آن 
مي توان در بازارها نوسان ايجاد كرد. به طور نمونه 
با منابع بانكي مي توان در حوزه خريد ارز و سكه 
و طال ورود يا با عدم تزريق ارزهاي پتروشيمي به 

بازار ارز مي توان  سكته در بازار ايجاد كرد. 
به جرئت مي توان مدعي شد كه برخي از گروه ها 
در كش��ور منابع الزم را براي خري��د يكجاي ارز 
نفتي يكس��ال دولت دارند، از اي��ن رو دولت هر 

چقدر بخواهد ارز به ب��ازار تزري��ق كند، آنها به 
س��ادگي ارزه��ا را از طريق عوامل خ��ود از كف 
بازار جمع مي كنند،  از اي��ن رو جا دارد در رابطه 
با خصوصي سازي هايي كه در دهه هاي اخير رخ 
داد،آسيب شناسي صورت گيرد،  به ويژه در بخش 

بانك و پتروشيمي. 
در ش��رايطي كه عموم م��ردم نق��ش چنداني 
در اقتصاد ندارن��د و عمده حضورش��ان در بازار 
براي تهيه مايحتاج اساس��ي و معيشت و نهايت 
پس اندازي در بانك مربوط مي شود، سرمايه هاي 
كالن اشخاص حقيقي و حقوقي در اقتصاد وجود 
دارد كه توانايي برهم زدن تع��ادل در بازارها را 
دارد در واقع حضور اين اشخاص بر خالف مردم 
عادي در بازارها عموماً مربوط به سرمايه گذاري 
براي حفظ ارزش دارايي و كسب سود است، بدين 
ترتيب مشخص اس��ت با عارضه و آسيب توزيع 
ناعادالنه ثروت و انباشت سرمايه كالن در اقتصاد 
روبه رو هستيم كه توانايي بر هم زدن تعادل در 
بازار را دارد، از اين رو بايد ريشه شكل گيري اين 

سرمايه ها جست وجو شود. 
   شكل گيری طبقات جديد اشرافی

تسهيالت كالن و همچنين خصوصي سازي هاي 
رانتير شكل گرفته در دولت بعد از جنگ تحميلي 
در انباش��ت ثروت از ديد كارشناسان اقتصادي 

مؤثر ارزيابي مي شود. 
ي��ك اقتص��اددان يك��ي از ريش��ه هاي اصل��ي 

شكل گيري طبقه اشرافي را در ايران سياست هاي 
اقتصادي دولت هاي پس از جنگ تحميلي دانست 
و گفت: بعد از جنگ تحميلی كه خط سرمايه داري 
در اقتصاد دنبال شد و اسم آن را سياست تعديل 
اقتصادي گذاشتند و اين گزاره را مطرح كردند كه 
هر چه را دولتي است خصوصي كنيد و مي گفتند 
هر چه دولتي اس��ت،  ضرر مي دهد، در حالي كه 
اين گونه نيست و نوع مالكيت در سود و زيان بنگاه 

اثر صددرصدي ندارد. 
در اين مي��ان برخ��ي از كارشناس��ان دليل بر 
هم خوردن تعادل در بازارهاي ام��روز را توزيع 
ناعادالنه ثروت و امكانات در دهه هاي اخير معرفي 
مي كنند، برخورداران از خصوصي س��ازي هاي 
رانتير دولت پس از جنگ در شكل گيري انباشت 

ثروت در طبقه اي خاص مؤثر ارزيابي مي شود. 
در همي��ن رابط��ه ابراهي��م رزاق��ي در مورد 
ش��كل گيري ثروت هاي كالن اظهار داش��ت: 
در دوران دف��اع مقدس ش��ركت هاي متعدد 
دولتي وجود داشت كه توليد مي كردند و مؤثر 
بودند و براساس آن صنايع دفاعي فعال بودند و 
امنيت براساس آن شكل گرفت؛ صنايع سنگين 
راه افتاد و اقتصاد در زم��ان جنگ يك اقتصاد 

درون  زا بود. 
وي با بيان اينكه جريان خصوصي سازي هم فقط 
به يك روش انجام شد و به روش آلمان غربي بود، 
گفت: در اينج��ا با واگذاري ها عده اي يك ش��به 

ثروتمند و ميلياردر ش��دند. در چنين شرايطي 
اگر توليدكنندگان زيان كنند، براي آن افراد هيچ 

اهميتي ندارد. 
اي��ن اس��تاد دانش��گاه ادام��ه داد: پ��س از 
خصوصي سازي، سياست هاي تعديل اقتصادي 
مطرح و اجرا ش��د كه با اجراي آن ت��ورم به 50 
درصد رسيد و بخشي از مردم فقير شدند. در واقع 
برنامه فقيرسازي و فقيرتر شدن افراد فقير بود. 
اين برنامه مطابق با سرمايه داري امريكايي بود. 

رزاق��ي با اش��اره به قيم��ت ب��االي هزينه هاي 
خدماتي و كاال در كشور گفت: وقتي فضا اينگونه 
شد، طبيعي اس��ت، در اين س��اختار هر كسي 
به دنبال منافع خ��ود برود و ع��ده زيادي فقير 
مي شوند و هيچ كسي هم مسئوليت اين فقر را 

قبول نمي كند. 
دو اصل در قانون اساسي وجود دارد كه مي گويد، 
معاد براي تعالي انسان به سوي خداست و اينكه 
دولت براي همه بايد مسكن و خوراك و پوشاك 
را تأمين كند و امام هم مي گويند مستضعفان. 
همين تفكر بود كه در دفاع مقدس وجود داشت 

و اين تفكر مرزهاي ما را حفظ كرده و مي كند. 
  ريشه يابي مشكات امروز اقتصاد ايران 
رزاقي با اشاره به شكل گيري ساختارهاي جديد 
پ��س از انجام سياس��ت هاي تعدي��ل اقتصادي 
و خصوصي س��ازي در اقتصاد اي��ران  افزود: اين 
س��اختار از لحاظ ذهني اف��راد را آماده مي كند 
كه بپذيرند، يك نفر چند ه��زار ميليارد تومان 
تسهيالت دريافت كند و معوق بشود و كسي هم 
نتواند به او معترض ش��ود، چون مي گويند اين 
فساد مالي نيست و فقط بدهي معوق بانكي است 
و بايد به تدريج پرداخت شود، اما هيچ گاه پرداخت 
نمي شود. كدام بدهكار كالن تاكنون بدهي خود 

را پرداخت كرده است؟
وي با ط��رح اين پرس��ش كه اي��ن رويكرد چه 
شرايطي را به وجود مي آورد، گفت: در اين شرايط 
اين گزاره در ذهن ها شكل مي گيرد كه مي شود  
وام گرفت و بازپرداخت نكرد و رانت بانكي به اين 

شكل به وجود مي آيد. 
رزاقي يكي از راهكاري مبارزه و تغيير ش��رايط 
موجود را سياست گذاري براي شكل گيري اقتصاد 

درون زا و بر پايه توليد و توان داخلي دانست. 
وي همچنين ايجاد تشكل هاي مختلف مردمي 
براي مبارزه با س��وداگران اقتصادي را از راه هاي 
ديگر ب��راي تغيير وض��ع موجود عن��وان كرد و 
گفت: بايد تشكل ها شكل بگيرند تا وقتي مردم 
اعتراض مي كنند، منجر ب��ه درگيري و ناآرامي 
نشود و مس��ئوالن هم حرف و خواست مردم را 
بشنوند، اگر آن حرف ها توسط قاطبه مردم بيان 
شود، اثرگذار خواهد بود. حتي مي شود از قاضي 
هم سؤال كرد كه چنين حكمي صادر كرده است 
و آن وقت ديگر اين اعتراض ه��اي آرام منجر به 

اغتشاش نمي شود.

 مظاهري: با دستور نمي توان 
نوسانات نرخ ارز را كنترل كرد

رئي�س كل اس�بق بان�ك مرك�زي ب�ا بي�ان اينك�ه ب�ا دس�تور 
نمي ت�وان نوس�انات ن�رخ ارز را كنت�رل كرد، گف�ت: ب�ازار 
ثانوي�ه نتوانس�ته ارز م�ورد ني�از كش�ور را تأمي�ن كن�د. 
طهماس��ب مظاهري در مصاحبه با راديو در ارتباط با علت نوس��انات 
شديدارز در كشور به رغم ايجاد بازار ثانويه تصريح كرد: در فروردين ماه 
سال جاري دولت اش��تباه بزرگي را مرتكب شد و آن اين بود كه وجود 
بازار آزاد ارز را منكر شد،  در حالي كه اين بازار واقعيت خارجي داشت. 

وي ادامه داد: دولت در چارچوب سياس��ت هاي خود ارز را تك نرخي 
كرد و رقم 4200 توم��ان را براي قيمت دالر تعيي��ن كرد، در همين 
چارچوب آنها تالش كردند كه بخش اعظمي از نيازهاي كش��ور را از 
طريق اين ارز تأمين كنند كه اين خود باعث ايجاد مشكالت و همچنين 

فسادهايي در اقتصاد كشور شد. 
طهماس��ب مظاهري در ادامه با بيان اينكه به مرور زمان دولت مجبور 
شد كه بازار ثانويه ارز را نيز به رسميت بپذيرد، تأكيد كرد: در اين بازار 
نيز شاهد عدم تعادل عرضه و تقاضا هستيم، چنانكه بازار ثانويه نتوانسته 
ارز مورد نياز كشور را تأمين كند ودر همين چارچوب بازار ثالث ارز نيز 

شكل گرفته است. 
رئيس كل اسبق بانك مركزي با بيان اينكه دولت اعالم كرده كه منبع 
تأمين ارز بازار ثانويه، ارز حاصله ازصدور محصوالت از جمله پتروشيمي 
است، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه مديران اين گونه شركت ها 
اين آمادگي را ندارند كه ارز خود را به قيمت پايين تر از آنچه اكنون در 
بازار خريد و فروش مي ش��ود،  به فروش برساند. اين كارشناس مسائل 
پولي و بانكي همچنين با انتق��اد از رئيس جمهور مبني بر اينكه اوتصور 
مي كند با دس��تور مي تواند نوس��انات ارز را كنت��رل كند، تصريح كرد: 
رئيس جمهور بايد دست بانك مركزي را براي ايجاد ثبات در بازار ارز باز 
بگذارد و به آن دستور ندهد، اگر چنين اجازه اي به بانك مركزي داده شود، 
اين بانك با توجه به پارامتر هاي اقتصادي و ابزارهايي كه در اختيار دارد، 

مي تواند ثبات قيمت را در بازار ارز ايجاد كند. 
........................................................................................................................

 عرب مازار:با افزايش نرخ ارز 
نمي توان از توليد حمايت كرد

رئيس اس�بق س�ازمان ام�ور مالياتي با بي�ان اينكه نمي ت�وان با 
ي�ك متغي�ر چن�د معادل�ه را ح�ل كرد، گف�ت: ب�راي حمايت از 
تولي�د داخل�ي تغيي�ر ن�رخ ارز ب�ه تنهاي�ي كفاي�ت نمي كند. 
علي اكبر عرب مازار - عضو هيئت علمي دانش��گاه شهيد بهشتي - در 
گفت وگو با »ايسنا« با بيان اينكه نمي توان با تغيير نرخ ارز به تنهايي از 
توليد حمايت كرد، گفت: براي حمايت از توليد به مسائل تعرفه اي هم 
بايد توجه كنيم. نمي توان واردات را ترويج كرد و در عين حال اعتقاد 

داشت كه افزايش نرخ ارز باعث رونق توليد ملي خواهد شد. 
اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه فرضيه افزايش صادرات متناسب با 
كاهش ارزش پول ملي در شرايط اقتصاد سالم مصداق دارد، گفت: در 
اقتصادي كه دولت دالرهاي نفتي دارد، انواع نابساماني هاي اقتصادي 
ايجاد خواهد شد، به طوري كه مي توان گفت شما در كشور هر اختاللي 
در حوزه هاي اقتصادي مشاهده مي كنيد، بخشي از آن به مسئله دالر 

دولتي برمي گردد.
وي همچنين با بيان اينكه نوس��انات ناگهاني قيمت ارز كنترل ش��ده 
نبوده، اظه��ار كرد: زماني كه نوس��انات ش��ديد قيم��ت ارز به وجود 
مي آيد، توليد و صادرات نمي تواند خود را با آن تطبيق دهد. براي همين 
هم اس��ت كه اكنون در برخي از مناطق مرزي غارت كاالهاي اساسي 
اتفاق مي افتد. رئيس اسبق سازمان امور مالياتي با اشاره به تجربه كشور 
چين در كاهش ارزش پول داخلي خود نس��بت ب��ه پول هاي خارجي 
ادامه داد: چين با اين سياست توانسته از صادرات خود حمايت كند، اما 
مسئله اصلي در اقتصاد اين است كه ما نمي توانيم همه امور اقتصادي را 
به صورت تك متغيره يا تقليدي ببينيم، چراكه شاخص هاي اقتصادي 

به مسائل بسيار مختلفي ارتباط پيدا مي كنند. 
عرب مازار با بيان اينكه دولت بايد سياس��ت ارزي مش��خصي داشته 
باشد، گفت: سياست ارزي با اينكه دولت بخواهد به بازار ارز تزريق كند 
فرق مي كند. نمي توان ارزي را كه متعلق به 80 ميليون نفر آدم است، با 
قيمت 4200 تومان واگذار كرد و آنگاه يكسري بيايند و از آن سودهاي 

هنگفتي ببرند. اين خيانت به حقوق بقيه افراد جامعه است. 
وي همچنين با اش��اره به اظهارات رئيس كل بان��ك مركزي مبني بر 
ناموسي بودن مس��ئله ارز براي دولت اظهار كرد: علم اقتصاد اينگونه 
ادبيات را بر نمي تابد، اما واقعيت اين اس��ت كه از لحاظ مسائل كالن و 
كلي تر اين حرف مي تواند معنا پيدا كند، چراكه ما در ش��رايط بحراني 
و جنگي هس��تيم و دولت و بانك مركزي هم ارزي به آن صورت براي 

ارائه به بازار ندارد. 
........................................................................................................................

 آل اسحاق:۲ برابر نياز كشور 
منابع ارزي داريم

رئيس س�ابق اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با »ايس�نا« اظهار 
كرد كه ب�ا واقعيت ه�اي ارزي، درآمدها و امكاناتي كه در كش�ور 
در اختيار اس�ت و همچنين با در نظر گرفت�ن هزينه هاي واقعي، 
نبايد جهش ه�اي قيمتي اينچنيني در نرخ دالر داش�ته باش�يم.

 از مجموع نيازهاي واقعي ارزي كش��ور، حدود 15 ميليارد دالر براي 
كاالهاي ضروري نياز داريم و حدود 40 ميليارد دالر هم براي واردات 
س��اير كاالها. اگر حتي خيلي باال هم در نظر بگيريم، 50 ميليارد دالر 
براي واردات كاالهاي غيرض��روري و 20 ميلي��ارد دالر براي واردات 

كاالهاي ضروري نياز است. 
به گفته يحيي آل اسحاق، مجموع نياز ارزي واقعي كشور 70 ميليارد 
دالر اس��ت كه با احتس��اب 10 ميليارد دالر هم براي مسافران و. . . در 
نهايت 80 ميليارد دالر نياز واقعي كش��ور است كه ظرف بررسي هاي 
صورت گرفته طي 10 سال اخير به دست آمده كه البته اين رقم ها باز 

هم بيش از ميزان واقعي لحاظ شده است. 
رئيس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق با اشاره به درآمد كشور و 
درآمد صادرات نفتي و غيرنفتي افزود: فق��ط در حوزه تجارت ايران و 
عراق، با توجه به شرايط حال حاضر، 30 درصد طي پنج ماهه اخير رشد 
صادرات داشته ايم و همين طور براي ساير صادرات به كشورهاي ديگر 

به همين شيوه افزايش درآمد داشته ايم. 
آل اسحاق تأكيد كرد: بنابراين حدود 200 ميليارد دالر تا پايان سال 
ذخاير ارزي كشور اس��ت و با توجه به هزينه هاي كشور كه نهايت 80 
ميليارد دالر برآورد مي شود، حدود دو برابر نياز، امكانات دسترسي به 

ارز داريم؛ بنابراين مشكل، عرضه و تقاضاي ارز نيست. 
وي با تأكيد بر اينكه بايد نظام مديريتي و س��ازماندهي ارز مناس��ب 
ش��ود و با توجه به اينكه مدل انتخابي براي واردات كاالهاي اساسي با 
ارز 4200 توماني مي تواند جواب دهد، گفت: دولت با نظارت مي تواند 
اوضاع را كنترل كند. رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق تصريح 
كرد: بازار سوم كه خريد و فروش در كوچه و پس كوچه هاست، حدود 
3درصد از حجم معامالت ارزي است كه متأسفانه اين 3 درصد به عنوان 

مرجع شده است، در صورتي كه نبايد اينطور باشد. 
وي افزود: البته جريانات بيروني و ذي نفعان نيز بازار را داغ كرده اند، اما به 
اعتقاد بنده نظام مديريتي دچار مشكل است؛ نه نظام واقعي اقتصادي. 
اگر نظام مديريت ساماندهي شود، مي تواند بازار را كنترل كند كه ميزان 
كنترل اوضاع به روحيه مديران و مس��ئوالن و حضور و اقتدار عمليات 

مديريتي آنها برمي گردد.

هادی  غالمحسینی
   گزارش یک

يك�ي از نگراني ه�ای  سياس�تگذاران و 
كارشناس�ان اقتصادي حجم باالي نقدينگي 
و نقدينگي خنثي نشده در پنج سال  گذشته 
بود، اما با توجه به رشد نرخ ارز از ۳700 تومان 
به ۱۳۵00 تومان، قدرت خري�د ريال از ۳۳8 
ميليارد دالر به ۱26 ميليارد دالر كاهش يافت. 
يكي از نگراني هاي اقتصادي كه از سال گذشته 
تاكنون فكر كارشناسان و مسئوالن اقتصادي را 
با خود درگير كرده بود، حجم باالي نقدينگي و 

اثرات مخرب آن براي اقتصاد ايران بود. 
در پايان سال 95 حجم نقدينگي 1353 هزار و 
390 ميليارد تومان بود كه با توجه به نرخ 3700 
توماني دالر در اسفند ماه سال گذشته، در واقع 
قدرت خريد ريال براس��اس دالر 338 ميليارد و 
754 ميليون دالر بوده است. اين نسبت در سال 
96 با توجه ب��ه نقدينگي 1530 ه��زار ميليارد 
تومان��ي و دالر 5 ه��زار توماني به ح��دود 306 
ميليارد دالر كاهش يافته اس��ت. در صورتي كه 
هم اكنون حجم نقدينگي را 1700 هزار ميليارد 
تومان در نظر بگيريم، با احتساب دالر 13500 
توماني، 125 ميليارد و 900 ميليون دالر است. 
در صورتي كه قيمت كاالها و خدمات به تدريج 

با اين نرخ ارز تطبيق يابد، قدرت خريد نقدينگي 
موجود در كشور از 365 ميليارد دالر در سال 95 
به حدود 126 ميليارد دالر كاهش يافته است يا تا 

چند ماه آينده كاهش خواهد يافت. 
به عب��ارت ديگر، نگراني ای  كه نس��بت به اثرات 
تورم��ي نقدينگي متصور بود، از مس��ير افزايش 
نرخ ارز به وقوع پيوس��ت. به همين دليل به نظر 
مي رسد سياستگذاران پولي نسبت به نقدينگي 
و سياست هاي كنترلي آن بايد تجديدنظر كنند 
و رويكرد جديد در حوزه پولي اتخاذ كنند؛چراكه 
تجربه در س��ال  91 نش��ان مي دهد پس از عبور 
از بحران ارزي، باتوجه ب��ه كاهش قدرت خريد 
خانوار، تقاضا به ش��دت در اقتصاد ايران كاهش 
يافت و موجب ت��داوم و تعميق ركود در س��ال 
92 شد. دولت در سال 93 سياست هاي انبساط 
پولي را اجرا ك��رد كه موجب رش��د 3 درصدي 
اقتصاد شد، اما در سال 94 مجدداً ركود به اقتصاد 
بازگشت. عدم اجراي سياست هاي جبراني براي 
قدرت خريد خانوار و نرخ باالي سود بانكي موجب 
شد هيچ گاه اقتصاد ايران به ش��رايط باثبات در 
متغيره��اي كالن بازنگردد و هم��واره از جانب 

كمبود تقاضا ضربه بخورد.

فخري�ان رئي�س اتحادي�ه فروش�گاه هاي 
زنجي�ره اي گف�ت: دول�ت تصمي�م گرفت�ه 
بس�ته هاي حمايتي را به ص�ورت غير نقدي 
در اختي�ار خانواده ه�ا ق�رار ده�د،  بدي�ن 
ص�ورت ك�ه ب�ه حس�اب سرپرس�ت خانوار 
مبلغ�ي غير قابل برداش�ت به ص�ورت نقدي 
واري�ز مي ش�ود و سرپرس�ت خان�واده فقط 
مي  توان�د مع�ادل آن كاال خري�داري كن�د. 
رئيس اتحادي��ه فروش��گاه هاي زنجي��ره اي در 
گفت وگو ب��ا »ايلن��ا« در خصوص توزي��ع اقالم 
اساسي گفت:با توجه به گستردگي فروشگاه هاي 
زنجي��ره اي و ش��يوه كاري و قاب��ل اعتماد بودن 
اي��ن فروش��گاه ها دولت تصمي��م گرفت پخش 
اقالم اساس��ي و كاالي هاي كوپن��ي را به عهده 
اين مجموعه بگذارد. امير خس��رو فخريان ادامه 
داد: مطابق هماهنگ��ي كه ب��ا وزارت رفاه انجام 
داديم، قرار است 9 هزار فروشگاه در سراسر كشور 
سيستم هاي خودش��ان را براي توزيع بسته هاي 
حمايتي هماهنگ كنند كه پيش بيني مي شود 
نهايتاً اين هماهنگي تا آخر اين ماه صورت بگيرد. 
وي در خص��وص نحوه ف��روش اقالم اساس��ي 
گفت: دولت تصميم گرفته بس��ته هاي حمايتي 

را به صورت غير نقدي در اختيار خانواده ها قرار 
دهد، بدين صورت كه به حساب سرپرست خانوار 
مبلغي غير قابل برداش��ت به صورت نقدي واريز 
مي شود و سرپرست خانواده فقط مي تواند معادل 

آن كاال خريداري كند. 
فخريان تصريح كرد: ما هميش��ه در كنار دولت 
براي تنظي��م بازار بوده اي��م و االن هم به صورت 
مقطعي در بازار گوشت و مرغ همكاري داريم، اما 
در مورد بس��ته حمايتي هنوز هي��چ آيين نامه و 
دستورالعملي به ما نرسيده است، اما به طور حتم 
اين بسته ش��امل تمام افراد نخواهد شد و فقط 
برخي از دهك هاي جامعه را پوشش خواهد داد. 
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا اين مبلغ در 
اختيار همه افرادي كه از دول��ت يارانه دريافت 
مي  كنند، ق��رار خواه��د گرفت، گف��ت: آم��ار 
دريافت كنندگان بسته هاي حمايتي 25 ميليون 
نفر است و ش��امل همه دريافت كنندگان يارانه 
نمي ش��ود. فخريان تصريح كرد: بودجه بس��ته 
س��بد حمايتي كه شامل اقش��ار ضعيف و تحت 
حمايت سازمان هاس��ت، تأمين اعتبار شده و از 
هفته آينده مبلغ آن به حساب سرپرستان خانوار 

واريز خواهد شد.

  كاهش قدرت خريد موجودي ريالي كشور
از ۳۳۸ به ۱۲۶ ميليارد دالر

۲5 ميليون نفر مشمول دريافت بسته های حمايتی هستند
واريز پول از هفته آينده به حساب سرپرست خانوار

    خبر


