
در شرايطي كه طي يكسال منتهي به دي ماه 
سال جاري در حدود 40 درصد تورم داشته ايم 
و حجم نقدينگي نيز گويا به محدوده 2200 هزار 
ميليارد تومان رسيده است، عده اي كه گويا در 
حوزه واردات رس�مي و غير رس�مي و خروج 
سرمايه از كشور فعال هستند سياستگذار را به 
ثبات و كاهش نرخ بهاي ارز ترغيب مي كنند كه 
رئيس كل بانك مركزي در همين راستا گفت: 
هيچ وقت ثبات نرخ ارز را فداي نرخ مشخص ارز 
نمي كنيم؛ تمام برنامه من در بانك مركزي اين 
است كه اقتصاد پيش بيني پذير باشد و ما هيچ 
وقت ثبات ن�رخ ارز را فدای نرخ ارز نمی كنيم. 
به گزارش »جوان«، به گفته وزير اقتصاد، اقتصاد 
ايران زيادي دالريزه شده اس��ت كه باي��د از اين 
وضعيت فاصله بگيرد از اين رو نرخ تعادلي ارز بايد 
نرخي باشد كه نه واردات مواد اوليه و واسطه اي و 
س��رمايه اي و مصرفي ضروري دچار فشار تورمي 
غير طبيعي شود و نه اينكه خارج كننده سرمايه، 
وارد كنن��ده كاالي غير ض��روري و لوكس) چون 

خودرو( و قاچاقچيان كاال و سفته بازان با استراتژي 
بلند مدت از ارزاني بهاي ارز سوء استفاده كنند، در 
همين راستا گويا وزارت اقتصاد و بانك مركزي با 
توجه به دو طرف داس��تان عرضه و تقاضا ثبات و 
پيش بيني پذير بودن بازار ارز را هدف قرار داده اند. 
رئيس كل بان��ك مرك��زي در گفت وگويي در 
رسانه ملي درباره بازار ارز و قابل پيش بيني بودن 
بازار با نرخ هاي فعلي گفت: يك سال و نيم قبل، 
در اوج التهاب��ات ارزي، همين جا اعالم كردم از 
فردا تحريم هاي امريكا ش��روع مي شود و ما هم 
سياست هاي جديد ارزي مان را شروع كرديم؛ 
ش��وك امريكا را مه��ار و اين توطئ��ه را متوقف 

كرديم. 
همتي اعالم كرد: براي ما ثبات نرخ ارز از نرخ ارز 
مهم تر است؛ هيچ وقت ثبات نرخ ارز را فداي نرخ 
ارز نمي كنيم؛ تمام برنامه من در بانك مركزي اين 

است كه اقتصاد پيش بيني پذير است. 
رئيس كل بانك مركزي از تأمين 32 ميليارد دالر 
براي واردات خبر داد و گفت: صادركنندگان نيز 

20 ميليارد دالر به كشور برگردانده اند. يعني تا به 
امروز، 32 ميليارد دالر تأمين مالي براي واردات 
داشته ايم و صادركنندگان غيرنفتي 20 ميليارد 
دالر ارز آورده اند و خوب عمل مي كنند و اگر سود 

هم مي برند نوش جان آنها باشد. 
وي با بيان اينكه صادرات ناشي از توليد است و 
توليدكنندگان به آرامش ب��ازار كمك كرده اند، 
افزود: اين در حالي است كه امسال تقويت توليد 
اولويت اول ما اس��ت و اين مس��ير را در توليد و 
صادرات به خوبي حماي��ت خواهيم كرد. همتي 
تأكيد كرد كه بانك مركزي اصاًل به خودروهاي 
واردات��ي ارز نخواه��د داد و اف��زود: برخ��ي ياد 
گرفته اند كه خ��ودرو وارد مي كنند و در گمرك 
نگه مي دارند، تا بعد از چن��د ماه اجازه ترخيص 
را بگيرن��د؛ ولي بانك مركزي ديگ��ر ارزي براي 
ورود ماش��ين اختصاص نخواهد داد. رئيس كل 
بانك مركزي به مقررات واردات خودرو در مرداد 
سال 97 اشاره و تصريح كرد: اگر خارج از ضوابط 
واردات خودرو ص��ورت گيرد من به عنوان بانك 

مركزي با اين واردات مخالفت خواهم كرد و ارز 
آن را تأمين نمي كنم. 

وي با طرح اين پرسش كه در شرايطي كه مواد 
اوليه ما با مش��كل تأمين ارز مواجه هستند، چرا 
بايد خ��ودرو وارد ش��ود،گفت: حتي ب��ا واردات 
خودروهاي هيبريدي هم موافق نيستم؛ چراكه 
كارهاي واجب تري داريم و بايد براي س��ال هاي 
آينده ذخيره ارزي داش��ته باشيم؛ ما به هر حال 
هنوز نمي دانيم شرايط تحريم در سال هاي آينده 

چه خواهد شد. 
همتي ضمن تأكيد براينكه ذخاير اسكناسي ارز ما 
نسبت به يك دهه گذشته بي سابقه است، اذعان 
داشت: ولي من به خودم اجازه نمي دهم كه آن را 
بي رويه در بازار بري��زم. دالالن نمي توانند بر بازار 
اكنون اثرگذار باشند چراكه به خوبي مي دانند اگر 
بانك مركزي بخواهد يك شبه بازار را كنترل كند 
و ارز در بازار بريزد، حتماً دالالن را دچار مش��كل 
خواهد كرد. عبدالناصر همتي در گفت وگوي ويژه 
خبري به بيان اهداف و برنامه هاي بانك مركزي در 
طرح عمليات بازار باز پرداخت و درباره تغيير نرخ 
سود بانكي در راستاي اجراي اين سياست، گفت: 
فعاًل تمرك��ز بانك مركزي روي تغيير نرخ س��ود 
بانكي نيس��ت. رئيس كل بانك مركزي با تأكيد 
براينكه نرخ سود س��پرده االن يك مقدار تعادل 
پيدا كرده است، افزود: نرخ سود بين بانكي حدود 
18/5درصد است و سال گذشته 20/5 درصد بود و 
االن دو واحد درصد كاهش يافته و باالي 20درصد 
وجود ندارد. اين سياس��ت يك شبه نيست و يك 
محصول يكساله اس��ت و ما مي خواهيم اول اين 

ابزار را همه همكاران ما كار كنند. 
وي با تأكيد براينكه نرخ س��ود هدف را شوراي 
پول و اعتبار تعيين مي كند، افزود: چهارشنبه 
اولين مرحله حراج اوراق عرضه در عمليات بازار 
باز انجام مي ش��ود. بانك ها پيشنهادات خود را 
به بانك مركزي دادن��د و به تدريج بازار آگاهي 
پيدا مي كند و اوراق پيش بيني شده دولت در 
بودجه سال آينده در بازار عرضه مي شود و نرخ 
اين اوراق نبايد بي جهت در بازار باال برود. االن 
نرخ حدود 21/5درصد اس��ت و بين بانكي نيز 

18/5 درصد است. 
همتي گفت: اجازه نمي دهيم از اين بابت نقدينگي 
و تورم لطمه بخورد و شرايط كشور دشوار است 
و با اقدامات صورت گرفته خيلي از مشكالت حل 
مي ش��ود. دولت منابع ديگري نيز براي كس��ب 

درآمد دنبال مي كند.
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همتی:

ثباتبازارارزرافداينرخمشخصنميكنيم

امانتفروشيچندصدميلياردي
درخودروسازيطبيعياست؟

يكي از موضوعات قابل توجه در ساختار خودروسازي، نوع روابط مالي 
و اقتصادي شركت هاي خودروسازي با شركت هاي قطعه ساز از جمله 
پرس كاران اس��ت كه بايد اين نوع روابط به ارتقای بهره وري، افزايش 
كيفيت و قيمت تمام ش��ده محصول نهايي منجر شود. روابطي كه در 
ش��رايط تحريم و با افزايش قيمت هاي مواد اوليه بايد بيشتر روي آن 
متمركز بود، زيرا بيم آن مي رود كه در مسير توليد در شرايط تحريم به 
جاي تمركز بر كاهش قيمت تمام شده، سود هاي بيشتري را در روابط 
بين خودرو ساز و قطعه س��از فراهم كند و به جاي كاهش قيمت تمام 
شده خداي ناكرده بازي دو سر بردي ايجاد شود كه ذينفعان آن مردم و 

دولت به عنوان متولي بازار ساز نباشند! 
 از اين رو پيش��نهاد مي شود از يك سو اكنون كه ش��رايط تحريم قرار 
داريم و ديگر مانند گذش��ته قادر به توزيع رانت ناش��ي از درآمدهاي 
نفتي نيستيم بر اس��اس منطق اقتصاد در توليد محصوالت مورد نياز 
خودرو سازان از دو روش استفاده كنيم كه نخست: ارتقاي سيستم و 
كاهش هزينه هاي پرتي مواد اوليه است و از سوي ديگر بهره وري را به 
خصوص در دستگاه هاي دولتي مانند خودرو سازي ها در همه شقوق 
ممكن از جمله در تعامل بين پيمانكاران و پ��رس كاران مد  نظر قرار 
دهيم و از س��وي ديگر نهادهاي نظارتي نيز با ورود به اين موضوعات 
زمينه تح��ول و تحقق نهضت كاه��ش قيمت تمام ش��ده در صنعت 

خودرو سازي فراهم شود. 
به عنوان مثال بررسي هاي اوليه نش��ان مي دهد كه طبق قرارداد في 
مابين ش��ركت خودروس��ازي و پيمانكاران پ��رس كار، بخش اعظم 
»قراضه« حاصل از برش ورق فوالد توسط پيمانكار به شركت خودروساز 
برنمي گردد و اغلب ش��ركت هاي پرس كار آن را در بازار به قيمت آزاد 

مي فروشند. 
اين در حالي است كه طبق شنيده ها پرس كاري نوعي مقاطعه كاري 
است كه هم قطعه توليدي و هم قراضه حاصله از ورق هاي مذكور متعلق 
به خودروسازي باشد؛چراكه در ابتدا نماينده شركت خودروساز)ساپكو و 
سازه گستر( ورق فوالد را از شركت هاي فوالد مباركه خريداري می كند 

و در اختيار پرس كاران به امانت مي گذارد. 
الزم به ذكر اس��ت كه در سيستم حس��ابداري، واژه امانت مفهوم 
ندارد،بنابراين به اجبار نماينده ش��ركت خودروس��از، حجم ورق 
داده ش��ده به پرس كاران را با يك قيمت پايه ب��ه صورت ريالي در 
حساب هاي مالي درج مي كند كه ممكن است اين ثبت حسابداري 
به مستمسكي براي پيمانكاران پرس كار تبديل شود. به اين معنا 
كه به اين بهانه ش��ركت هاي پرس كارمدعي آن هس��تند كه ورق 
مذكور به آنان فروخته ش��ده،بنابراين حق فروش قراضه حاصل از 

آن را نيز دارند. 
اين در حالي است كه شركت هاي پيمانكار پرس كار بايستي حق اجرت 
تبديل ورق فوالد به قطعه را دريافت نمايند و نه از بابت فروش قراضه 

اماني در بازار سود مضاعف دريافت مي نمايند. 
متأسفانه اين رويه چند سالي اس��ت كه تحت عنوان قيمت شناور 
به يك قرارداد مرسوم تبديل ش��ده و غالبا منافع چند صد ميليارد 
توماني آن عايد چند ش��ركت محدود پرس كار مي ش��ود، در حالي 
كه اين س��ود به نوعي مي تواند به حس��اب خود روساز منظور شده 
و با برگش��ت چنين هزينه اي به صنعت خ��ودرو منجر به كاهش 

هزينه هاي خودرو كامل شود. 
از ياد نبريم در سيستم توليدي كه معيارها به جاي بهره وري، افزايش 
كيفيت و نوآوري در توليد، تنها به كميت توليد توجه شود، در نهايت يا 

محكوم به تعطيلي است يا واگذاري!
 

ورودپليسامنيتاقتصادي
بهحوزهمسكن

حج�م معام�ات مس�كن در كش�ور و ته�ران آنق�در كاه�ش 
يافته اس�ت كه با اين تعداد مبادل�ه نمي توان ب�راي قيمت زمين 
و س�اختمان در كل كش�ور س�ر مش�ق تعيين كرد در عين حال 
در ركود بازار مس�كن چ�ون حجم مب�ادالت در س�طح چند ده 
هزار معامله در ماه نيس�ت فضا ب�راي جوالن س�فته بازان جهت 
دس�تكاري قيمت ه�ا فراهم اس�ت ك�ه ج�ا دارد پلي�س امنيت 
اقتصادي به س�رعت در حوزه مس�كن ورود جدي داش�ته باشد. 
به گزارش »جوان«، در توزيع ناعادالنه ثروت و امكانات و تسهيالت 
بانكي و اعتبارات همين بس كه امروز چندين ميليون مسكن خالي 
از سكنه در كشور در چندمين سال خالي بودن خود به سر مي برد 
كه اين موضوع از انحراف در آمايش س��رزمين و بودجه ريزي هاي 
سنواتي نيز حكايت دارد، زيرا در كش��ور انبوهي از خانه ها فرسوده 
هستند كه اين معضل در روستاها و اس��تان هاي محروم بيشتر به 

چشم مي خورد. 
در وضعيت بسيار بغرنج مسكن كه سفته بازي هاي پيوسته روي قيمت، 
نرخ ها را به س��طحي رسانده اس��ت كه مردم ديگر توان خريد مسكن 
ندارند، از اين رو صنايع،  مشاغل و اصناف مرتبط با ساخت و ساز همگي 

در ركود فراگير فرو رفته اند. 
در اين ميان، برخي از صاحبان خانه هاي خالي كه اش��خاص حقيقي 
و حقوقي ثروتمن��د و صاحب نقدينگي كالن به ش��مارمي روند ركود 
بازار مسكن را فرصتي مناسب براي دستكاري قيمت مسكن به شمار 
مي آورند، زيرا با چند معامله مكرر و صوري و باب هاي باال مي توانند بازار 
مسكن را با رشد چند صد درصدي قيمت مواجه كنند، كما اينكه اين 

دستكاري در سال هاي 96 الي 98 اتقاق افتاده است. 
حال مردم و به ويژه چندين ميليون مس��تأجر در كشور از پليس 
امنيت اقتصادي در كشور انتظار دارند كه كار رصد معامالت مسكن 
را در حوزه صنف مشاوران امالك در دستور كار خود قرار دهد و در 
كنار اين مهم، سامانه ثبت معامالت مسكن اعم از خريد و فروش 
و اجاره و نحوه محاس��به قيمت و تغييرات قيمت مسكن در مراكز 
آماري چون بانك مركزي، مركز آمار و وزارت راه و شهر س��ازي را 
مورد بررسي قرار دهد، زيرا چندي پيش به رغم طرح ادعاي افزايش 
قيمت مسكن از س��وي مركزآمار،  وزارت راه و شهرسازي و بانك 
مركزي، رؤس��اي اتحاديه امالك اين آماره��ا را بطور كل تكذيب 
كردند و مدعي شدند، عده اي به دنبال جو سازي براي رشد قيمت 

مسكن هستند. 
امروز كه در جنگ اقتص��ادي ناجوانمردان��ه امريكا علي��ه ايران قرار 
گرفته ايم، مردم به اندازه كافي در مضيقه اقتصادي هستند و ديگر جا 
ندارد عده اي فرصت  طلب بخواهند خون مردم را با دستكاري مصنوعي 
قيمت در شيش��ه كنند، از اين رو احساس مي ش��ود كه پليس امنيت 
اقتصادي بايد به بخش معامالت مس��كن و محاسبات قيمت مسكن 

ورود جدي داشته باشد. 
گفتني اس��ت كه پليس امنيت اقتصادي و آگاهي طي سال هاي اخير 
نقش آفريني مثبتي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي و سوء استفاده هاي 
اقتصادي در حوزه هاي ارز، دارو، قاچ��اق كاال، زمين خواري و احتكار 
داشته است و حال نياز است در حوزه مسكن ورود جدي داشته باشد، زيرا 
در اين بخش ميليون ها خانه خالي وج��ود دارد و ركود تا جايي ادامه 
يافته است كه عده اي محتكر مسكن با انجام معامالت صوري مي توانند 

به سادگي قيمت مسكن را دستكاري كنند.

جوابيه
وزارت جهاد كش�اورزی طی جوابيه ای، توضيحاتی را درخصوص 
كاهش خريد تضمينی گندم در س�ال زراع�ی 98-97 ارائه داد و 

گزارش »جوان« را تأييد كرد. 
با سالم

احتراماً؛ بازگشت به انتشار مطلبی در آن رسانه مورخ 98/10/30 با عنوان 
»خريد دالری گندم از كشاورزان اوكراينی كليد خورد !« خواهشمند است 
دستور فرماييد به منظور روشنگری افكار عمومی، گزارش و توضيحات مجری 

طرح گندم وزارت جهاد كشاورزی در اولين فرصت به شرح زير انتشار يابد. 
سطح زير كشت گندم در س��ال زراعی 98-1397 مطابق برنامه ريزی   ها 
و پش��تيبانی های فنی و نهاده ای صورت گرفته و بارش های مناسب، در 
مقايسه با سال قبل 1/5 درصد رشد داشته است، در اين راستا به رغم وقوع 
سيل در استان های مهم توليد گندم مثل خوزستان و گلستان ، اين بارش   ها 
موجب افزايش عملكرد در هكتار در اكثر مناطق گرديده است. به عنوان 
مثال در استان خوزستان با وجود خسارت ش��ديد سيل به مزارع گندم، 
خريد گندم از يك ميليون و 130هزار تن در سال 1397 به يك ميليون و 
300هزار تن در سال 1398، معادل 15درصد رشد داشته است. استان 
ايالم هم با شرايط مشابه نيز 50درصد بيش از سال 1397 در سال جاری 

گندم از كشاورزان خريداری شده است. 
همچنين بررس��ی های ميدان��ی و گزارش های دريافتی از اس��تان های 
توليدكننده گندم حكايت از آن دارد كه در سال 98-1397 به ميزان بيش  
از  14ميليون تن گندم در كش��ور توليد شده است. اين درحالی است كه 
گندمكاران با وجود توليد مناسب در سال جاری تمامی محصول توليدی 
خود را به مراكز خريد تضمينی تحويل ندادند؛ چراكه بخش قابل توجهی 
از توليد گندم رأساً توسط كارخانجات آردس��ازی و يا عوامل واسطه و يا 
توليدكنندگان دام و طيور خريداری و از چرخه خريد تضمينی گندم خارج 
شده است و در اين موضوع، نوسانات نرخ ارز، افزايش قيمت محصول ذرت، 
جو و كنجاله سويا در مقايس��ه با گندم نيز اثرگذار بوده است. در ضمن با 
توجه به تأمين و مصرف بذور اصالح شده به ميزان بيش از 400هزار تن، 
استفاده از كودهای شيميايی اوره 30درصد بيش از سال قبل، تأمين كافی 
ماش��ين آالت و ادوات دنباله  بند، افزايش 90درصدی بارش در مقايسه با 
سال قبل )بارش سال 97 به ميزان 165ميلی ليتر و مقدار بارش سال 98 
به ميزان 315 ميلی ليتر بوده اس��ت( و توليد باال، ميزان خريد تضمينی 
گندم كاهش يافته و اين كاهش خريد به نوعی ناشی از واكنش كشاورزان 
به قيمت تضمينی گندم اعالمی و ارزش واقعی اين محصول در تجارت و 

در مقايسه با ديگر محصوالت رقيب بوده است. 

شفاف سازي خط اعتباري مسكن مهر
بازگشت25هزارميلياردتومانازتسهيالت

مسكنمهركهنيميازآنسوداست
در ش�رايطي ك�ه عدم بازگش�ت خ�ط اعتب�اري بي�ش از 40 هزار 
ميلي�ارد توماني ب�ه بانك مرك�زي و امح�ای آن به ت�ورم عمومي 
ب�راي كل م�ردم اي�ران تبدي�ل شده اس�ت، مديرعام�ل بان�ك 
عامل بخ�ش مس�كن ب�راي نخس�تين ب�ار جزئي�ات ارق�ام خط 
اعتب�اري و اقس�اط بازگش�تي مس�كن مه�ر را تش�ريح ك�رد. 
ابوالقاسم رحيمي اناركي در گفت وگو » مهر«، درباره شفاف سازي منابع 
حاصل از اقساط بازگشتي مسكن مهر اظهار داشت: اقساطي كه تا كنون 
با سود آن وصول كرده ايم، حدود 259 هزار ميليارد ريال است. سود آن 
به تنهايي 120 هزار ميليارد ريال و مابقي نيز اصل اس��ت كه بايد مورد 
استفاده قرار گيرد. وي افزود: قرار اس��ت 105 هزار ميليارد ريال از اصل 
اقساط بازگشتي، بابت تكميل واحدهاي باقي مانده مسكن مهر مصرف 
ش��ود؛ از اين 105 هزار ميليارد ريال، ما بيش از 87 هزار ميليارد ريال را 
قرارداد منعقد كرده ايم كه مابه التفاوت سقف هاي قبلي وام مسكن )كمتر 

از 40 ميليون توماني( را از اين محل پرداخت مي كنيم. 
مديرعامل بانك مسكن يادآور شد: اخيراً نيز 12 هزار ميليارد ريال از محل 
اقساط بازگشتي مسكن مهر بابت سقف هاي جديد مسكن مهر از 40 تا 45 
ميليون تومان در همه شهرها و تا 50 ميليون تومان در شهر جديد پرديس 

را قرار است به مشتريان اعطا كنيم. 
وي تصريح كرد: 378 هزار واحد مسكن مهر هم باقي مانده كه بسياري 
از اين واحدها زير 30 درصد پيشرفت دارند؛ بعضي هم باالي 30 درصد 
پيشرفت دارند، اما رها شده هستند كه بايد همه اين واحدها تعيين تكليف 
شوند. رحيمي اناركي اظهار داشت: خط اعتباري مسكن مهر 450 هزار 
ميليارد ريال بود كه قرار است به رقم 555,384 هزار ميليارد ريال برسد. 
مابه التفاوت اين رقم با 450 هزار ميليارد ريال بايد به تكميل واحدهاي 

باقي مانده مسكن مهر اختصاص داده شود. 
...............................................................................................................................

ورودنقدينگيبهبورسنشانازاعتماد
مردمبهامنيتايراندارد

رشد بازار سرمايه و ثبات نسبي بهاي ارز و طا در شرايطي كه در 
جنگ اقتصادي با امريكا قرار داريم، نشان مي دهد كه مردم با همه 
س�وء مديريت هايي كه در بخش هاي دولتي وجود دارد، به آينده 
اقتصاد ايران اميدوار هستند در همين راستا شاخص كل بورس با 
بيش از ۵هزار و 200 واحد افزايش به كانال 4۱۱هزار واحدي رسيد. 
به نظر مي رسد مردم و سرمايه گذاران در مقابل چنگ و دندان هايي كه 
امريكايي ها هر از چندگاهي نشان مي دهند ايزوله شده اند و به امنيت 
ايران نيز باور دارند، زيرا در بدترين ش��رايطي كه تالش ش��د كشور با 
چالش هايي مواجه ش��ود، نقدينگي بدون هيچ ترس و واهمه اي وارد 
بازار سرمايه شد بطوري كه شاخص هاي بازار سرمايه همگي صعودي 
شدند و ورود نقدينگي به بازار سرمايه چنان جريان پيدا كرده است كه 
ديگر نوسان و رونقي در بازارهاي موازي چون مسكن، ارز، طال و سكه 
و خودرو به چشم نمي خورد، از اين رو برخي از كارشناسان پيش بيني 
مي كنند كه شايد بازار سرمايه يكي از بهترين سال هاي خود را تجربه 
كند، اما در عين حال اين هشدار را مي دهند كه سرمايه گذاران با آگاهي 

و مشاوره و چشم باز در بازار سرمايه گذاري كنند. 
ش��اخص كل بورس كه درروزهاي دوشنبه و سه ش��نبه روند كاهشي 
و تعديل به خود گرفته بود، روز چهارش��نبه آخرين روز كاري هفته، 
درصدد جبران برآمده و با جهش 5202 واحد به رقم 411 هزار و 211 
واحد رسيد. شاخص كل با معيار هم وزن 2430 واحد رشد كرده و به 

رقم 131 هزار و 850 واحد رسيد. 
ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بيش از 1495 تريليون 
تومان رسيد، معامله گران بورس بيش از 5/1 ميليارد سهام حق تقدم 
و اوراق مالي در قالب 643 هزار نوبت معامله و به ارزش 3437 ميليارد 
تومان دادوس��تد كردند. خالص نقدينگي ورودي حقيقي ها به بازار از 
ابتداي آذر تا روز گذشته بيش از 4هزار و 400 ميليارد تومان بوده است. 
روز گذشته نيز نيز بيش از 236 ميليارد تومان پول خالص ديگر، فقط 

توسط حقيقي ها وارد بازار شد. 
تنها نگراني در بازار س��رمايه اين اس��ت كه مان��دگاري نقدينگي در 
بازار سرمايه كم باش��د و با فعال ش��دن بازار ديگري به يكباره بخشي 
از نقدينگي از بازار خارج ش��ود و بازار با اصالح قيمتي مواجه شود، اما 
ورود نقدينگي به بازار در ش��رايطي كه خارجي ها ت��الش دارند براي 
اقتصاد ايران ريسك ايجاد كنند، نشان از اعتماد عامه مردم به امنيت 
پايدار در كشور و اقتصاد دارند. بي شك رعايت احتياط در معامالت و 
نگهداري و خريد سهام نقدشونده بهترين گزينه پيش روي معامله گران 

ريسك گريز در اين شرايط مبهم است.

فرهاد  ذاكر

اگر چه هنوز آماري در رابطه با حجم قاچاق كاال 
و ارز در س�ال 98 از س�وي مراجع رسمي نشر 
نيافته است، اما شواهد از رشد حجم قاچاق كاال 
و ارز و خروج سرمايه از كش�ور حكايت دارد . 
به گزارش »جوان«، برخي از مقامات در محدوده 
سال 95مدعي شده بودند كه حجم قاچاق كاال و 
ارز را طي يك برنامه پنج ساله تا حد ممكن كاهش 
مي دهيم و اين اظهار نظر در شرايطي طرح شد كه 
حجم قاچاق كاال و ارز در حدود 12 ميليارد دالر 
بود كه سهم قاچاق ورودي در حدود 10 ميليارد 

دالر و الباقيش قاچاق به شكل خروجي بود. 
در زمان طرح اظهار نظر فوق تصور آن بود كه در 
سال هايي چون 99 امكان دارد حجم قاچاق كاال 
و ارز در اقتصاد ايران به زير 5ميليارد دالر برسد، اما 
حاال كه در اواخر سال 98 قرار داريم، شواهد حاكي 
از آن اس��ت كه قاچاق كاال و ارز همچنان موجب 
نگراني مسئوالن اس��ت هر چند كه هنوز برآورد 

رسمي از حجم قاچاق كاال و ارز نشر نيافته است. 
وقتي اشخاصي چون وزير جهاد در برابر انتقاد ها در 
خصوص گراني كاال و تورم اينگونه واكنش نشان 
مي دهد كه خدارو شكر كنيد كه كاال هست، اين 
نگراني ايجاد مي شود كه شايد در شرايط كنوني 
صرفاً وجود كاال در بازار مسئله است و قيمت كاال 
و نحوه تأمين آن از طريق تولي��د داخل، واردات 
رسمي و غير رسمي چندان شايد محل حساسيت 
نباش��د. اين موضوع در كنار بي تفاوتي رئيس كل 
بانك مركزي نسبت به فشارهايي كه وارد كنندگان 
خودروي لوكس براي تأمين ارز از بانك مركزي يا 
كف بازار ارز به وي وارد مي كنند، زيرا وي معتقد 
اس��ت كه در ش��رايط كنوني تأمين ارز كاالهاي 
اساسي در اولويت است، اين تصور را ايجاد مي كند 

شايد فعال تأمين كاال مد نظر است. 
در اين ميان قاچ��اق كاال و ارز يك دغدغه جدي 
براي اقتصادايران است، شايد تصور شود در جنگ 
اقتصادي و رشد حجم نقدينگي تا مرز2200هزار 
ميليارد تومان كه پيش بيني مي شود سهم پول از 
آن به مرز400هزار ميليارد تومان رسيده  باش��د، 
تأمين كاال به هر طريق بايد در اوليت باش��د، ا ما 
پيش از اين گفته ش��ده كه محل تأمين ارز مورد 
نياز قاچاق كاال به ش��كل ورودي بازار ارز داخلي 
است حال تصور كنيد يك قاچاقچي بدون اينكه 
كاالي قاچاقش از فيلترهاي استاندارد و سالمت و 
بهداشت عبور كند، كااليش وارد بازار شود بي شك 
اين مقوله يك تهديد است. از سوي ديگر بايد به 
ضربات مهلك كاالي قاچاق به سرمايه گذاري هاي 
انجام گرفت��ه در كش��ور در راس��تاي توليد فكر 
كرد، زيرا ام��كان دارد مش��ابه كاالي قاچاق را در 
كشور توليد كنيم كه كاالي قاچاق به دليل ارزان تر 
بودن مي تواند بازار را از دست توليد كننده داخلي 

بگيرد و توليد كننده و كارآفرين را با ورشكستگي و 
بدهي و زندان روبه رو كند. 

بي ش��ك س��رمايه گذاران وقتي چني��ن فضايي 
را بيين��د از س��رمايه گذاري پرهي��ز مي كنند و 
معادل حجم قاچاق كاال و ارز، س��رمايه از كشور 
خارج خواهد شد يا اينكه در بخش هاي داللي و 

سفته بازي ورود خواهد كرد. 
در اين ميان ب��ه نظر بايد به اين مهم رس��يد كه 
شايد كاالي قاچاق بتواند تا حدودي تورم را در هر 
بازاري كنترل كند، اما هزينه هاي تبعي قاچاق به 
اقتصاد آنقدر مهلك است كه صرفه ندارد از اين 
رو بازاري كه بخواهد با كاالي قاچاق كنترل شود 
همان بهتر كه نش��ود و اجازه دهي��م تورم توليد 
شود، زيرا اين تورم حداقل به بهاي ادامه فعاليت 
كارخانه جات توليدي در اقتصاد اعمال مي شود و 
چه بسا كاهش تورم با كاالي قاچاق بساط صنايع 

و مشاغل فعال را به طور كل برچيند. 
از اين رو افكار عمومي از دستگاه هاي مبارزه كننده 
با قاچاق كاال و ارز بايد بخواهند كه با هدف صيانت 
از اش��تغال و صنايع و س��رمايه گذاري هاي انجام 
شده در مسير توليد به ش��دت با قاچاقچيان كاال 
مبارزه كنند كه اگر در مس��ير كوتاهي كنيم آن  
هم در جنگ اقتصادي كه امريكا عليه كش��ور به 
راه انداخته است، امكان دارد عده اي با بهاي بسيار 
ارزان تر از بازارهاي جهاني كاالهاي ناسالم و غير 
بهداشتي را به بازارهاي ايران قاچاق كنند كه هم 
سالمت مردم در خطر قرار گيرد و هم اينكه توليد 
داخل به دليل از دس��ت رفتن ب��ازارش با كاالي 

قاچاق ارزان دربش تخته شود.
به گزارش »مه��ر«، با وجود آنكه از تيرماه س��ال 
گذش��ته واردات لوازم خانگي ممنوع شده اما در 
حال حاض��ر عالوه بر آنك��ه لوازم خانگ��ي قاچاق 

به ش��كل هاي مختل��ف وارد كش��ور مي ش��ود، 
درگاه هاي پرداخت بانك مرك��زي نيز در خدمت 
عرضه  كنندگان كاالي قاچاق قرار گرفته و عرصه 
براي توليدات داخلي تنگ كرده است. يك سال و 
نيم است كه واردات رس��مي لوازم خانگي ممنوع 
بوده اما به  رغم اين مسئله، قاچاق كاال به شكل هاي 
مختلف از جمله »مبادي رسمي«، »بنادر جنوبي« 
و »مناطق آزاد« در حال انجام است. در همين راستا 
حميدرضا منصفي، عضو انجم��ن واردكنندگان 
لوازم خانگي با اشاره به اينكه اگر هيچ حائلي بين 
مناطق  آزاد و منطقه اصلي نباش��د،  قاچاق از اين 
قس��مت انجام خواهد ش��د، گفت: واردات كاالي 
لوازم خانگي قاچاق از مناطق  آزاد به سرزمين اصلي 

بين 8 تا 15 درصد است. 
عبدالمجيد اجتهادي، مديركل پيشگيري و نظارت 
بر امور قاچاق سازمان تعزيرات حكومتي نيز چندي 
پيش با بيان اينكه حجم باالي��ي از كاالهاي لوازم 
 خانگي از مبادي رس��مي به صورت قاچاقي وارد 
كشور مي ش��ود، اظهار داشت: اين مسئله به دليل 
رويه هاي غلط در اين حوزه بوده كه حق و حقوقي را 
براي عده اي ايجاد كرده و در نهايت كاالي قاچاق به 

راحتي از مسيرهاي گمركي وارد كشور مي شود. 
آذرماه سال جاري حميدرضا غزنوي، سخنگوي 
انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي هم با اشاره به 
اينكه نقش بنادر جنوبي كش��ور در حوزه قاچاق 
لوازم خانگي برجسته اس��ت، عنوان كرد: برخي 
برندهاي خارجي كاالهاي خود را به شكل قاچاق و 
عموماً از طريق بنادر جنوب و مرزهاي استان هاي 

غربي وارد مي كنند. 
   لوازم خانگ�ي داخل�ي در انباره�ا خاك 

مي خورد
از جمله مشكالت عمده در صنعت لوازم خانگي 

كه منجر به قاچاق كاال ش��ده، عدم شفافيت در 
زنجيره تأمين كاال است. در همين راستا سعيد 
عباسي، كارشناس سامانه جامع گارانتي با انتقاد 
از عدم ش��فافيت در زنجيره تأمين لوازم خانگي 
اظهار داش��ت: تا زمان��ي كه حلقه هاي��ي مانند 
»واردكنن��ده«، »ش��يوه ورود كاال ب��ه داخل«، 
»نوع و مدت زم��ان گارانت��ي« در كنار يكديگر 
قرار نگيرند، اين مشكالت پا برجا خواهد بود. در 
همين رابطه محمدرضا ش��هيدي، دبير انجمن 
صنف��ي توليدكنندگان لوازم خانگ��ي، صوتي و 
تصويري در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاري مهر 
با بيان اينكه امروزه بازارهاي فروش لوازم خانگي 
مملو از كاالي قاچاق است، گفت: اين درحاليست 
كه كاالهاي توليدكنندگان داخلي در انبارها دپو 

شده و براي آنها بازاري وجود ندارد. 
   فروش كاالي قاچاق، زير سايه مجوز مركز 

توسعه تجارت
يكي ديگر از ش��يوه هاي مرس��وم عرض��ه كاالي 
لوازم خانگ��ي قاچاق، فروش اي��ن كاالها از طريق 
فضاي مجازي و وبسايت هايي اس��ت كه اتفاقاً هم 
مجوز رس��مي از وزارت فرهنگ و ارش��اد دارند و 
هم از نماد اعتماد الكترونيكي برخوردار هس��تند؛ 
كاالهايي كه به  رغم ممنوعيت واردات و عرضه آنها، 
معلوم نيست با چه س��ازوكار و فرآيندي به داخل 
كش��ور راه پيدا كرده و از طريق اين وبسايت ها به 

مصرف كنندگان عرضه مي شوند. 
رسول جمشيدي، كارشناس اقتصادي در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، با انتقاد از رويه اعطاي مجوز از سوي 
مركز تجارت الكترونيك گفت: اين مركز صرفاً به 
اعطاي مجوز به متقاضيان درياف��ت نماد اعتماد 
الكترونيكي اكتفا كرده و پس از اعطاي آن، عملكرد 
دريافت كننده مجوز را نظ��ارت نمي كند كه اين 
مسئله موجب بروز مشكالتي از جمله تبادالت مالي 

قاچاق از طريق درگاه بانك مركزي شده است. 
عالوه بر اين چندي پيش بود كه مرتضي ميري، 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با اشاره 
به اينكه بر اساس آمار منتشرشده از سوي ستاد 
مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز حدود 274 س��ايت 
فروش لوازم خانگي قاچاق شناس��ايي ش��ده اند، 
گفت: س��ايت هايي از جمله »ديجي بانه«، »بانه 
كاال« و مانند آنها در سطح كشور فعال هستند كه 
در برخي از اين سايت ها به وضوح كاالي قاچاق 
معامله مي ش��ود. ميري همچنين با بيان اينكه 
چرا به س��ايت هايي كه مجوز فروش كاال ندارند، 
اجازه راه اندازي درگاه ب��راي تبادالت مالي داده 
شده است، اظهار داشت: عالوه بر اين موضوع نكته 
عجيب تر آن است كه اين سايت ها از درگاه رسمي 
بانك مركزي براي تبادالت مال��ي خود و فروش 

كاالي قاچاق استفاده مي كنند.

كاالي قاچاق در بازار، توليد داخل در انبار!
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