
88498433سرويس  اقتصادي4

پنج ش��نبه 30 خ��رداد 1398 | 16 ش��وال 1440 || روزنامه جوان |  شماره  5679 چرا ايران يکی از با الترين نرخ سود 
بانکي را در جهان دارد؟

 در ايران نرخ سود بانكي كمتر مورد بحث بوده و كمتر از آن به عنوان يك 
معضل اساسي ياد مي شود،اما بد نيست بدانيم كه اين نرخ بهره كه حدود 
20 درصد سير مي كند،  در جهان بي سابقه بوده و كمتر كشوري در جهان 
يافت ش��ده كه نرخي باالتر از 20 درصدداشته باش��د. براي بررسي اين 
موضوع بايد از دو ديدگاه متفاوت قضاوت كنيم، اول از ديدگاه خود سيستم 
بانكي و داليل باال بودن نرخ سود و دوم عواقب آن براي مصرف كنندگان 
در اقتصاد. قبل از آن الزم است كه اصول فعاليت هاي اقتصادي بانك ها را 
اين  طور خالصه كنيم كه آنها از سپرده گذاران يا همان مردم عادي پول 
قرض گرفته و آن را سپس به دولت، ش��ركت ها و كارخانجات توليدي با 
نرخي باالتر قرض مي دهند. به زبان ساده تر طلبكاران آنها مردم عادي بوده 
و بدهكارانشان دولت، شركت ها و كارخانجات توليدي هستند. از ديدگاه 
سيستم بانكي نرخ بهره تعيين كننده هزينه فعاليت هاي اقتصادي بانك ها 
است كه از جمله تأمين سرمايه مورد نياز دولت، شركت ها و كارخانجات 
توليدي در قالب وام ها مي باش��د. تا هنگامي كه سوددهي فعاليت هاي 
اقتصادي بانك ها بيشتر از هزينه سود پرداختي به سپرده گذاران باشد، 
مش��كلي به وجود نمي آيد، اما چنانچه بانك ها در فعاليت هاي اقتصادي 
خود دچار ضرر و زيان شوند، ميزان ريسك فعاليت هاي اقتصادي بانك ها 
افزايش يافته، سپرده گذاران براي قبول اين ريسك طلب سود بيشتري 
مي كنند و در نهايت به منظور ارضاي اين طلب نرخ بهره در سيستم بانكي 
افزايش مي يابد. بنابراين علت باال بودن نرخ س��ود بانكي در ايران در دو 
دهه اخير زيان دهي و گاه نابودي كامل س��رمايه بانك ها در فعاليت هاي 
اقتصادي آنها بوده است، تا جايي كه امروز بانك هاي ايران مقادير زيادي از 
دارايي هاي مسموم در ترازنامه هاي خود دارند. اينها اكثراً وام هايي هستند 
كه اميدي به تسويه و بازگشت آنها نيست و به اصطالح سوخت شده اند، اما 
باال بودن نرخ بهره و سود بانكي براي سپرده گذاران و در بعدي وسيع تر در 

اقتصاد كالن چه عواقبي دارد؟
نخست اينكه قش��ر كارگر، كارمند و حقوق بگيران كه اندوخته ناچيزي 

دارند از نرخ باالي سود بانكي بهره مند نمي شوند. 
 دوم س��رمايه گذاري در اقتصاد مختل ش��ده و در عوض سرمايه گذاران 
خرد ترجيحاً سرمايه خود را در بانك ها س��پرده گذاري كرده اند؛ چراكه 
س��رمايه گذاري در امر توليد و كارآفريني ريس��ك بيش��تري داشته و 
در كمتر موارد بيش��تر از س��االنه 20 درصد س��ودآوري دارد. بنابراين 
سرمايه گذاران خرد در اقتصاد به كنار رانده شده و ابتكار عمل به بانك ها و 
ساير سرمايه گذاران بزرگ دولتي و خصولتي منتقل مي شود كه خود سبب 
ايجاد بازارهاي بسته و غير رقابتي شده و به سلطه جويي تعداد محدودي 
از عرضه كنندگان كاال و خدمات در اقتصاد منتهي مي شود.  سوم اينكه 
كارآفرينان و كارخانجات توليدي براي تأمين سرمايه مورد نياز خود دچار 
مشكل شده و به ندرت قادر به توسعه فعاليت هاي خود، سرمايه گذاري 
در فناوري، كيفيت توليد و ايجاد اشتغال مي شوند. در پايان الزم به ذكر 
است كه كاهش قابل توجه نرخ بهره بانكي به زير 20درصد به منظور رشد و 
توسعه اقتصادي در دراز مدت اجتناب ناپذير است. الزمه اين كار نيز تجديد 
و تقويت ساختار سرمايه بانك ها توسط دولت بوده تا از آن طريق با وجود 
فرار سرمايه سپرده گذاران كه به دليل كاهش نرخ سود قابل پيش بيني 

خواهد بود، مقابله شده و بانك ها از خطر ورشكستگي رهايي يابند.

چين به خريد گاز مايع ايران ادامه مي دهد
آم�ار كش�تيراني نش�ان مي ده�د برخ�ي از خري�داران چيني 
با وج�ود تحريم ه�اي امري�كا علي�ه ته�ران و جنگ تج�اري با 
واش�نگتن، به خريد گاز ماي�ع )LPG( از ايران ادام�ه مي دهند. 
به گزارش »ايس��نا«، چين پيش از اينكه دولت اين كشور در آگوست 
سال گذش��ته و در پي تش��ديد اختالفات تجاري با امريكا، تعرفه 2۵ 
درصدي روي گاز امريكا وضع كند، يك پنجم از LPG مورد نياز خود 
را از امريكا خريداري مي كرد. اكنون خري��داران چيني به ايران روي 

آورده اند كه منبع حدود يك سوم از واردات چين در ماه مي بود. 
طبق آمار ش��ركت تحقيقات ان��رژي كپلر، برخي از مش��تريان چيني 
همچنان از ايران LPG خريداري مي كنند. آمار كشتيراني نشان مي دهد 
حداقل چهار ابر نفتك��ش حامل LPG ايران در ماه ه��اي مه و ژوئن به 
مقصد چين رفته اند كه معادل حدود ۸0 ميليون دالر گاز است. مخمصه 
خريداران چيني نشان مي دهد چگونه سياست تجاري و خارجي تهاجمي 
كاخ سفيد روند تجارت كاالي جهاني را مختل كرده است و واردكنندگان 
LPG در چين براي اجتناب از تحريم هاي امريكا، به تأمين پرهزينه تر 

LPG در خاورميانه يا آفريقا روي آورده اند. 
پااليش��گاه هاي چيني احتماالً تحريم هاي امريكا ب��راي واردات نفت 
ايران را دور مي كنند. شركت مش��اوره نفت و گاز FGE هفته گذشته 
در يادداشتي اعالم كرد انتظار دارد تا حدودي نافرمايي از تحريم هاي 
امريكا وجود داشته باشد. دن برويت، معاون وزير انرژي امريكا نيز روز 
جمعه گفته بود چين احتماالً تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت ايران 

را به طور كامل رعايت نمي كند، اما وي شواهدي در اين زمينه ندارد. 
شركت كپلر برآورد كرد كه چين ۳۴۶ هزار تن يا ۸0 درصد از صادرات 
LPG ايران را در ماه مه دريافت كرده اس��ت. اگر اين محموله ها پيش 
از پايان م��دت معافيت ه��ا از تحريم هاي امري��كا در دوم مه بارگيري 
شده باشند، نقض كننده تحريم ها نبوده اند. ايران احتماالً ۴00 تا ۵00 
هزار تن LPG در ژوئن ص��ادر كرده و حداقل هش��ت ابر نفتكش در 

هفته هاي آينده بارگيري مي شوند. 
........................................................................................................................

توافق دولت انگليس با بانك ملت
پس از اينكه دادگاه عالي انگليس حكم به غيرقانوني بودن تحريم 
بانك ملت از س�وي دولت انگلي�س داد، دولت اين كش�ور با اين 
بانك بر سر درخواس�ت خس�ارت 1/6 ميلياردي به توافق رسيد. 
به گزارش رويترز، دولت انگليس با بانك ملت بر سر درخواست خسارت 
1/۶ ميليارد دالري اين بانك به توافق رسيد. بانك ملت از دولت انگليس 
براي تحريم اين بانك به اتهام ارتباط با برنامه هسته اي كشور شكايت 
و درخواست خسارت كرده بود. اين مصالحه در يك جلسه 11 ساعته و 
خارج از دادگاه انجام شد. بانك ملت كه 20 درصد سهام آن دولتی و ۸0 
درصد آن خصوصي است، روز سه شنبه اعالم كرد اين دعواي قانوني در 

دادگاه عالي لندن  به پايان رسيده است. 
اين مصالحه در حالي انجام ش��د كه دادگاه عالي انگليس ش��ش سال 
پس از تحريم اين بانك حكم داد كه تحريم هاي اعمال شده عليه اين 
بانك در سال 2009 غيرقانوني بوده و دولت انگليس »غيرعقالني« و 
»نامتناسب« اقدام كرده است. بانك ملت استدالل مي كرد اين تحريم ها، 
اعتبار اين بانك را در انگليس و به لحاظ بين المللي خدشه دار كرده و 

خسارت قابل توجهي به اين بانك زده است.

آشفته بازار لبنيات و سيب زميني 

ورود شوراي رقابت به بازار لبنيات
با ب�ه پايان رس�يدن ماه مب�ارك رمض�ان، ب�ار ديگر ب�ازار مواد 
غذاي�ي و اقالم ض�روري م�ردم به حال خ�ود رها شد ه اس�ت؛ به 
ط�وري ك�ه كارخانج�ات لبن�ي ب�ه ص�ورت چ�راغ خام�وش 
محص�والت خ�ود را گ�ران كرده ان�د و قيم�ت ميوه ه�اي 
فص�ل و س�يب زميني نيز ب�ا افزايش قيم�ت مواجه شده اس�ت. 
در طول يك ماه اخي��ر توليدكنن��دگان ش��ير و فرآورده هاي لبني 
درخواس��ت هاي متع��ددي ب��راي افزايش قيمت محص��والت خود 
به انجمن صناي��ع لبني ارس��ال كرده ان��د، انجمن نيز مس��تندات 
توليدكنندگان را براي بررس��ي و در نهايت تغييرات قيمتي به ستاد 
تنظيم بازار ارائه كرده اس��ت. آنطور كه رئيس انجمن ملي حمايت از 
مصرف كنندگان اخيراً گفته بود» پيشنهادات مختلفي براي افزايش 
قيمت فرآورده هاي لبني به س��تاد تنظيم بازار ارسال شده است، اما 
در نهايت قرار است نظرات وزارت جهاد كش��اورزي، وزارت كشور و 
ساير دستگاه ها بررسي و بعد از آن تصميم مناسب اتخاذ شود. هفته 
گذش��ته نيز انجمن حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان از 
افزايش قيمت شير خام و لبنيات خبر داد، اما هنوز به صورت رسمي 
مجوزي به توليدكنندگان در افزايش قيمت ها ارائه نش��ده و آنها به 
صورت چراغ خاموش قيمت محصوالت خود را از جمله خامه، شير و 

ماست گران كرده اند. 
حسين ابراهيمي، رئيس انجمن ملي حمايت از مصرف كنندگان در 
همين ارتباط به »تسنيم« مي گويد: قرار بود درخواست توليدكنندگان 
در ستاد نهايي و بعد از آن مجوز افزايش قيمت ها اعمال شود. انجمن 
به عنوان نماينده مردم از همان روزهاي صدور مجوز افزايش قيمت 
شير مخالفت هاي خود را اعالم كرد، زيرا به اعتقاد ما قدرت خريد مردم 
كم شده و نبايد با صدور افزايش بيشتر قيمت ها مردم را با مشكالت 
بيش��تري مواجه كرد. وي مي افزاي��د: حتماً چراي��ي افزايش قيمت 
فرآورده هاي لبني را در جلسه هفته آينده انجمن بررسي و پيگيري 
الزم را ب��راي عدم اجرايي ش��دن اين موضوع انج��ام خواهيم داد. به 
اعتقاد ما مردم نبايد تاوان افزايش هزينه هاي توليد را بدهند و دولت 
بايد براي اين موضوع فكر اساسي كند. وي همچنين از ورود شوراي 
رقابت به ورود شوراي رقابت به پرونده گراني شير و لبنيات خبر داده و 
مي گويد: شوراي رقابت در سيصد و هشتاد و يكمين جلسه خود بازار 

شير و فرآورده هاي لبني را بررسي خواهد كرد. 
اخبار رسيده از سطح بازار حاكي از انست كه قيمت خامه 100 گرمي از 
2۵00 به ۳000 هزار تومان، شير يك ليتري كم چرب يك برند از ۴100 
تومان به ۴900 تومان و برند ديگري شير يك ليتري كم چرب خود را 
از ۴700 هزار تومان به ۶۵00 تومان رسانده اس��ت. عالوه بر اين ش��ير 
يك ليتري پرچرب برند ديگري از ۴۵00 تومان تا ۵۴00 تومان و شير 
يك ليتري بدون الكتوز از ۴700 تومان به ۵۸00 تومان در سطح بازار 
بفروش مي رسد. ماست يك كيلو و نيم از ۸۵00 تومان تا 9۴۵0 تومان و 

ماست سون 12۳00 تومان به 1۴۳00 تومان رسيده است. 
   پرونده گراني س�يب زميني به س�تاد تنظيم بازار مي رود  

وزارت كشاورزي پاسخگو باشد
عالوه بر بازار ش��ير و لبنيات بازار س��يب زميني نيز دچار نابساماني 
شده اس��ت، به طوري كه در فصل برداشت و فراواني محصول قيمت 
اين كاالي پر مصرف ب��ه ۸ هزار تومان افزايش يافته اس��ت. يازدهم 
فروردين ماه امسال صادرات سيب زميني از سوي گمرك ممنوع و 
حدود دو ماه بعد يعني چهارم خرداد ماه، صادرات آن مجدداً آزاد شد. 
اخيراً قيمت هر كيلوگرم سيب زميني از ۳000 تومان به 7000 تومان 
در ميدان مركزي ميوه و تره بار رسيده است كه البته اين نرخ ها كف 
و سقف نرخ در بازار عمده فروشي تهران است و اين محصول در بازار 
خرده فروشي و ميوه فروشي ها كه در گذشته كيلويي حدود ۴000 
تومان فروخته مي شد، امروز به كيلويي ۸000 تومان و در مناطقي 

بيش از اين قيمت رسيده است. 
در اي��ن خص��وص رئي��س انجم��ن مل��ي حماي��ت از حق��وق 
مصرف كنندگان از بررس��ي پرونده افزايش قيمت س��يب زميني 
در جلسه هفته آينده ستاد تنظيم بازار خبر داد ه و با اشاره به لزوم 
پيگيري اين مسئله از س��وي وزارت جهاد كش��اورزي مي گويد: 
افزايش قيمت س��يب زميني ممكن اس��ت به افزاي��ش صادرات، 
مش��كالتي در توليد و عرض��ه يا احت��كار اين محصول از س��وي 
بنكداران مربوط باشد. وي  با اشاره به قرار داشتن در فصل برداشت 
س��يب زميني مي افزايد: در حال حاضر سيب زميني جديد به بازار 
آمده و داليل افزايش قيمت اين محصول در ش��رايط فعلي بايد از 

وزارت جهاد كشاورزي پيگيري شود. 
وي از بررسي افزايش قيمت اين محصول در جلسه هفته آينده ستاد 
تنظيم بازار خبر داد ه و مي گويد: سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان نيز بايد گزارش كند كه افزايش قيمت سيب زميني 
به علت افزايش صادرات است، يا مشكالتي در زمينه توليد و عرضه 

وجود دارد.

از رئيس جمهور اصرار از 120 نماينده انكار 

زندگي بهتر با وزارت بازرگاني ! 
روحاني وعده بهبود وضع مردم و بازار را پس از يك هفته از تشكيل وزارت بازرگاني داد

چه اقدامي قرار است در وزارت بازرگاني انجام 
شود كه در كمتر از 10 روز پس از تشكيل وزارتخانه 
هم زندگي مردم بهتر مي شود و هم وضعيت بازار ! 
 رئيس جمهور روز گذشته بار ديگر درباره تأسيس 
وزارت بازرگاني و در جلس��ه هيئت دولت س��خن 
گفت و آن را حالل مش��كالت ترسيم كرد و گفت: 
اگر وزارت بازرگاني تأسيس بشود، هفته بعد زندگي 

مردم و وضعيت بازار بهتر مي شود. 
دكتر روحاني با بيان اينكه بايد مديريت و نظارت ها 
را بر توزيع كاالها و رسيدن اجناس و اقالم به دست 
مردم افزايش دهيم، افزود: البته دو سال است كه از 
مجلس شوراي اسالمي خواستار مجوز براي تشكيل 
وزارت بازرگاني هس��تيم؛ چراكه وزارت بازرگاني 
صادرات كش��ور را رونق داده، واردات را به درستي 

كنترل و بازار را به خوبي نظارت خواهد كرد. 
رئيس جمهور ادامه داد: امروز يك وزارتخانه توليد 
كش��اورزي و يك وزارتخانه هم تولي��د صنعتي و 
معدني مي كند و در كار خود هم فعال هستند،اما 
نمي توانند بازرگان��ي را بچرخانند؛ چراكه تخصص 
و ق��درت اي��ن كار را ندارند و نمي ش��ود ميان آنها 

هماهنگي ايجاد كرد. 
دكتر روحاني افزود: اگر وزارت بازرگاني تأس��يس 
بش��ود، هفته بعد زندگي مردم و وضع ب��ازار بهتر 
مي شود و اين مس��ئوليت مجلس شوراي اسالمي 
است كه البته هميش��ه در روزهاي سخت در كنار 
دولت بوده و همكاري كرده است و امروز هم حتماً 
در كنار دولت است و اميدوارم اين قدم مهم از سوي 
آنان به خاطر زندگي مردم و كنترل به موقع صادرات 

و واردات و قيمت اجناس، برداشته شود. 
رئيس جمهور ادامه داد: اگر مش��كالت زندگي دو 
برابر امروز باشد، اما مردم در اين كشور رانت، فساد و 
داللي هاي نا بجا نبينند، تحمل خواهند كرد؛ آنچه 
براي مردم غيرقابل تحمل است، اينست كه عده اي 
بخواهند با س��ختي زندگي و ع��ده اي ديگر اموال 
مردم را ت��اراج كنند. اين ادعا ها در صورتي اس��ت 
كه مهم ترين س��ؤال پيش رو در اين باره مي تواند 
اين جمله باش��د: چگونه قرار اس��ت با ايجاد يك 
تش��كيالت جديد كه قباًل بر اس��اس ناكارآمدي با 
وزارت صنعت ومعدن ادغام شده زندگي و بازار بهتر 
شود؟ و چرا با تركيب و ساختار فعلي چنين اتفاقي 
رخ نمي دهد ؟ همچنين اين سؤال مطرح است كه با 
توجه به ساختار فعلي و وضعيت توليد كه هم اكنون 
نيز صرفه واردات و ص��ادرات غير منطقي برتوليد 
مي چربد، تأسيس يك وزارت در حمايت از واردات و 
صادرات وضعيت بازارها را بهبود ببخشد و نيروهاي 

انساني آن از كجا قرار است تأمين شود ؟ آيا اين كار 
تنها شكل ظاهري يك تفكيك نيست ؟ 

شايد جواب به س��ؤاالت در روزها و ماه هاي اخير با 
ارائه طرح چند باره تفكيك ارائه شده باشد، اما اصرار 
بر ايجاد تح��ول در بازار با تأس��يس يك وزارتخانه 
عالوه بر س��ؤاالت مطروحه باال ابهامات جديدي را 
ترسيم مي كند كه چگونه اين كارهاي بهبود دهنده 
وضع مردم و بازار تا كنون عملياتي نشده است ؟ و آيا 
ممكن است بر هم خوردن اين بازارها ط به تشكيل 

چنين وزارتخانه اي مرتبط باشد ؟ 
اگر رئيس جمهور محترم نتوانس��ته ميان دو وزير 
كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت خود هماهنگي 
براي س��اماندهي بازار ها و بهبود وضع مردم انجام 
بدهد، چه تضميني وجود دارد كه با افزايش يك وزير 

ديگر تفرقه ساليق بيشتر نشده و اختالفات به جاي 
اجماع در حل مشكالت افزايش نيابد ؟ 

   تشكيل وزارت بازرگاني 
كمكي به حل مشكل بازار نمي كند

شايد با همين نگاه های مخالف رئيس جمهور است 
كه 79 نماينده مجلس چندي پيش در نامه اي به 
رئيس جمهور نوش��تند: تش��كيل وزارت بازرگاني 
كمكي به حل مشكل بازار نمي كند و بر لزوم اعطاي 
مستقيم يارانه ترجيحي ارز به مردم تأكيد كردند. 

در اين نامه آمده بود: دولت محترم از خردادماه 9۶ 
تا مهرماه س��ال 97 سه بار تأس��يس مجدد وزارت 
بازرگاني را در مجلس ش��وراي اس��المي پيگيري 
كرده و هر سه بار با مخالفت بدنه كارشناسي مجلس 
و قاطبه نمايندگان مواجه شده است. همچنين طي 

ماه هاي گذشته با ادامه اصرار حضرتعالي مبني بر 
ضرورت تش��كيل وزارت بازرگاني براي حل وفصل 
مش��كالت ب��ازار و رس��اندن ارز ۴200 توماني به 
مردم 7۳ نف��ر از نمايندگان مجل��س طرحي را با 
عنوان »تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« 
تدوين كردند. ما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
ضمن تقدير از دغدغه دولت مبن��ي بر حمايت از 
اقشار آس��يب پذير جامعه، معتقد هستيم تشكيل 
وزارت بازرگاني نه تنها كمكي به حل مش��كل بازار 
نخواهد كرد بلكه موجب بروز آسيب هاي ديگري در 
اقتصاد كالن كشور مي شود. احمدعلي كيخا، رئيس 
كميس��يون كش��اورزي مجلس نيز چندي پيش 
گفته بود: مشكل فعلي بازار و گراني ها به دليل فقدان 
وزارت بازرگاني نيست و دولت اگر دنبال حل مشكل 
اس��ت بايد به كارگيري افراد متخصص در وزارت 

صمت را در دستور كار قرار دهد. 
نماينده مردم زابل نيز با اش��اره به اينكه مشكالت 
فعلي بازار به دليل نبود وزارت بازرگاني نيست، گفته 
بود: اتاق بازرگاني و مركز پژوهش هاي مجلس هم با 

تفكيك وزارت صمت مخالف هستند. 
   از رئيس جمهوراصرار از 120 نماينده انكار 
طبق آخرين آمار رس��انه اي شده تاكنون 120 نفر 
از نمايندگان مجلس در مصاحبه با رس��انه ها يا با 
امضاي نامه خطاب به رئيس جمهور مخالفت خود 
با طرح تش��كيل وزارت بازرگاني را اعالم كرده اند 
و همين مخالفت ه��ا از مهم ترين داليل خروج اين 
طرح از دس��تور كار مجلس بوده است،اما همچنان 
رئيس جمهوري بر احياي وزارتخانه با وعده زندگي 
بهتر را مي ده��د. برخي نيز به اس��تناد س��خنان 
پژمانفر، نماين��ده مجلس و اظهارات روز گذش��ته 
رئيس جمهوري اين اظهارات را مقدمه اي بر تشكيل 

معاونت بازرگاني رئيس جمهوري عنوان كرده اند. 
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر، نماينده مردم مشهد 
در مجلس درب��اره اين موضوع گفته ب��ود: نگراني 
بعدي ما آن است كه دولت با استفاده از روش هاي 
ديگر به دنبال احياي وزارت بازرگاني باشد؛ چراكه 
امكان دارد در جلسه سران سه قوه اقدام غيرقانوني 
را كه مجلس با احياي وزارت بازرگاني با آن مخالفت 
كرده بود، مطرح و معاونت بازرگان��ي را در يكي از 
وزارتخانه ها احيا كنند. وي افزود: اكثريت نمايندگان 
مجلس با اينكه همراه دولت بوده و هم طيف سياسي 
آن ك��ه از جريان ه��اي اصالح طل��ب و اعتداليون 
محسوب مي شوند، اما با اين حال نمايندگان منطق 
را در طرح ها و لوايح رعايت كرده، با احياي وزارت 

بازرگاني مخالفت كردند. 

سيد عادل ميرزاده

وزرا در لفافه و پنهاني و يواشكي بارها موافقت 
خود را براي اجرايي شدن طرح بازگشت كوپن 
بيان كرده اند، اما روي ه�م رفته رئيس جمهور 
و دولت چندان اعتقادي ب�ه اين موضوع ندارد 
و ن�گاه رئيس جمهور هن�وز محتاطانه اس�ت. 
غالمرضا تاجگ��ردون در گفت وگوي ويژه خبري 
افزود: بازار اين روزهاي ارز متأثر از تش��كيل بازار 
متش��كل ارزي اس��ت. آنچه به چش��م مي خورد 
اين اس��ت كه قيمت ها در گذر از رقابت در حدي 
منطقي و پرثبات باقي بماند، گويي ثبات به بازار 
ارز برگشته اس��ت. در چند حركت سياسي اخير 

مش��اهده ش��د كه تأثيري بر بازار ارز نگذاشت و 
افزايش��ي ظريف  پيش آمد كه باز عقب نش��يني 

صورت گرفت و نرخ ها كاهش يافت. 
او ادامه داد: البته نبايد از سياست هاي بانك مركزي 
متأثر از تصميمات دولت و همين طور اثر گذاري 
آگاهي مردم بر بازار بر حذر بود. تاجگردون تصريح 
كرد: با اينكه بانك مركزي بسيار محتاطانه عمل 
مي كند، اما حرك��ت رو به جل��وي خوبي را پيش 
گرفته و در آينده شاهد اتفاقات بهتري خواهيم بود. 
او در خصوص وضعيت ارز ۴ ه��زار و 200 توماني 
در بازار و اقتصاد گفت: امروز تقريباً كارشناس��ان 

اقتصادي بر اين باورند كه ديگ��ر نبايد ارز ۴ هزار 
200 توماني به شكل و ش��مايل امروزي در بازار 
وجود داشته باش��د،  حتي در زمان بررسي بودجه 
براي داروهاي وارداتي سعي كرديم اين وضعيت را 
تبديل كنيم ،البته فرداي آن روز نظرمان برگشت 

چون قيمت دارو با نوسان مواجه شد. 
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان 
كرد: وزرا در لفافه و پنهاني و يواشكي بارها موافقت 
خود را براي اجرايي شدن اين طرح بيان كرده اند، اما 
روي هم رفته رئيس جمهور و دولت چندان اعتقادي 

به اين موضوع ندارد. 

تاجگردون گفت: مدتي است كه اقالمي همچون 
گوشت ديگر از ارز ۴ هزار و 200 توماني عبور كرده 
و اين ارز ديگر شامل اين كاال نمي شود ما تصميم 
داريم اگر مردم مي خواهند 10 كيلو برنج بخرند، 
نحوه واريز به كارت كوپن مدرن طوري باش��د كه 
پاس��خگوي نياز 10 كيلو برنج باشد، همانطور كه 
مردم امروز نگران معيشتشان هستند،  ما هم بايد 
نگران معيشت مردم باشيم، البته دولت و شخص 
رئيس جمهور معتقد اس��ت كه هنوز ب��ه اين باور 
نرسيده كه اين اقدام اثر تورمي ندارد و هر وقت به 

اين باور رسيدم اقدام اجرايي خواهد داشت.

موافقت يواشكي وزرا با بازگشت كوپن
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همزم�ان با اجرايي ش�دن ط�رح ماليات بر 
خري�د و فروش س�كه و طرح اين پرس�ش 
كه آيا كس�اني كه در بازار غير رسمي سكه 
خريد و ف�روش كرده اند، مش�مول ماليات 
مي شوند، معاون سازمان امور مالياتي اعالم 
كرد كه اين طرح فقط شامل كساني مي شود 
كه از بانك مركزي س�كه دريافت كرده اند. 
ن��ادر جنتي - مع��اون ماليات هاي مس��تقيم 
سازمان امور مالياتي - در گفت وگو با »ايسنا«، 
درباره اينكه طرح جديد ماليات بر سكه دقيقاً 
ش��امل چه كساني خواهد ش��د، اظهار كرد: بر 
اساس دستورالعمل ش��ماره ابالغ شده در 12 
خردادماه سال جاري همه خريداران سكه كه 
در سال 1۳97 نسبت به دريافت حداكثر 200 
قطعه سكه از بانك مركزي اقدام كرده باشند، 

مشمول حكم اين دستورالعمل خواهند بود. 
وي همچنين با اس��تناد به دستورالعمل ابالغ 
شده توسط اين س��ازمان در اواسط خرداد ماه 
گفت: ماليات بر س��كه صرفاً درب��اره مؤدياني 
كه از بانك مركزي سكه دريافت كرده اند، اجرا 

خواهد شد. 

جنتي همچنين با بيان اينكه اين اطالعات از 
سوي بانك مركزي دريافت خواهد شد درباره 
سازوكار قانوني اخذ ماليات از خريداران سكه 
هم اظهار كرد: بر اساس بندهاي دو و چهار ماده 
يك قانون ماليات هاي مس��تقيم، هر شخص 
حقيقي ايراني مقيم ايران و هر شخص حقوقي 
ايراني به نسبت كليه درآمدهايي كه در ايران 
يا خارج از ايران كس��ب كرده باش��د، مشمول 

پرداخت ماليات است. 
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي 
با بيان اينكه به طور كلي و بر اساس صراحت اصل 
و مواد قانوني ذكر شده كليه درآمدهاي اشخاص 
به شرح يادشده مشمول ماليات است، مگر آنكه 
معافيت نرخ صفر، بخشودگي و تخفيف مالياتي 
در قانون پيش بيني شده باشد، اضافه كرد: فارغ 
از وجود يا عدم وجود ساير طرح ها كه صرفاً بعد 
از تصويب و ابالغ اجرايي مي ش��ود، بر اس��اس 
الزامات قانوني موجود اشخاص صاحب درآمد از 
خريد و فروش سكه هاي دريافت شده بر اساس 
دس��تورالعمل اعالم شده مش��مول پرداخت 

ماليات هستند.

 خريداران سكه 
از بانك مركزي ماليات مي دهند

    بازار
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