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 قاچاق سفارشي خودرو 
براي مشتريان خاص!

س�خنگوي س�تاد مبارزه با قاچ�اق كاال و ارز با اش�اره ب�ه اينكه 
قاچ�اق خودروها با قاچاق بقي�ه كاالها فرق اساس�ي دارد، گفت: 
اي�ن قاچ�اق، سفارش�ي و وي�ژه اس�ت و مش�تري خ�اص دارد. 
حميدرضا دهقاني نيا در برنامه گفت و گوي ويژه خبري با اشاره به اينكه 
دستگاه هايي از جمله گمرك، پليس راهور، پليس گذرنامه و دبيرخانه 
مناطق آزاد ويژه اقتص��ادي در ورود قانوني خودروهاي خارجي نقش 
دارند، اظهار كرد: اگر همه ما وظايف خود را به درستي و به دقت انجام 
دهيم موضوعاتي مانند ورود خودروهاي قاچاق، بسيار كمرنگ مي شود. 
وي افزود: براي برخورد با قاچاق خودروها نبايد س��راغ قاچاقچي ُخرد 
برويم بلكه بايد اجازه دهيم كل جريان ورود، محقق شود تا بتوانيم كسي 
كه تأمين كننده مالي و سفارش دهنده اين قاچاق است، دستگير كنيم. 
دهقاني نيا با اشاره به اينكه اين موضوع اس��ناد دارد، گفت: در پرونده 
نگين خودرو همين اتفاق افتاد، 424 خودرو موجود بود، اما بر اساس 
اسناد 56 هزار خودرو. اين تعيين تكليف شد براي كسي كه سر شبكه 

بود نه كسي كه كار نقل و انتقال اين خودروها را انجام مي داد. 
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در پاسخ به اين پرسش كه اين 
خودروهاي قاچاق، چگونه پالك مي شوند، گفت: پليس راهور بايد در 
خصوص پالك كردن خودروها دقت بيشتري كند و در برخي موارد هم 
ممكن است پالك، جعلي باش��د. دهقاني نيا با اشاره به پالك هاي گذر 
موقت افزود: اشخاصي كه با خودروهاي گذر موقت، وارد كشور مي شوند 
اگر خودرو را در داخل كش��ور بگذارند و خودشان خارج شوند، متوجه 
نمي شويم زيرا بايد ارتباط بين همه دستگاه ها و خودروهاي وارداتي عبور 
موقت با پليس راهور و گذرنامه در قالب سامانه جامع و يكپارچه و كارآمد 
برقرار باشد تا اين اشخاص قابل رصد باش��ند، اما اكنون اين سامانه ها 
يكپارچه نيستند. وي از مردم خواست در خريد خودروهاي خارجي به 

اسناد آنها دقت كنند زيرا ممكن است دستكاري شده باشد. 
او با اشاره به اينكه اكثر مردم ما در كش��ور خريد ماشين ميلياردي را 
انجام نمي دهند، اظهار كرد: به خاطر عبور موقت چندين خودرو قاچاق 
داريم. بعضي از خودروهاي قاچاق براي قطعه قطعه شدن وارد كشور 
مي شوند. سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: ضابطان بايد با 
قاچاقچيان اصلي و تأمين كنندگان مالي و سفارش دهندگان خودروي 

قاچاق برخورد كنند و صرف برخورد با قاچاقچي خرد كافي نيست. 
وي با اشاره به اينكه قاچاق خودرو با بقيه قاچاق ها تفاوت اساسي دارد، 

اضافه كرد: قاچاق خودرو، سفارش و مصرف كننده خاص دارد. 

 تسهيالت ۱۵۰ ميليوني مسكن
 براي تولد فرزند سوم

نماين�دگان مجل�س بان�ك مرك�زي را مكل�ف ب�ه پرداخ�ت 
وام ۱۵۰ ميلي�ون تومان�ي ب�ه خانواده ه�اي فاق�د مس�كن 
كردن�د ك�ه از س�ال ۹۹ صاح�ب فرزن�د س�وم ش�ده اند . 
همچنين نمايندگان مردم در مجلس دولت را مكلف كردند تسهيالت الزم را 
براي تحقق هدف قانون مبني بر تأمين مسكن تعداد 70 هزار نفر مشموالن 

ماده )۳( مكرر قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران تأمين كند. 
    وام ازدواج ۷۰ ميليون تومان شد

نمايندگان مجل��س وام ازدواج را 70 ميليون تومان ب��راي هر يك از 
زوجين تعيين كردند. 

به منظور حماي��ت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران مكلف اس��ت از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، 
تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج به كليه زوج هايي كه تاريخ عقد ازدواج 
آنها بعد از تاريخ اول فروردين ۱۳۹7 اس��ت و تاكنون تسهيالت ازدواج 
دريافت نكرده اند، با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج براي هر يك از زوج ها در سال 700،۱400 ميليون ريال و با دوره 
بازپرداخت ۱0 ساله است. همچنين به منظور كاهش سن ازدواج، بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف اس��ت تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج براي زوج هاي زير 25 سال و زوجه هاي زير 2۳ سال واجد شرايط 

دريافت تسهيالت ازدواج را تا سقف يك ميليارد  ريال افزايش دهد. 
........................................................................................................................

 روسيه با برداشتن ماليات بر خريد طال
دالر را كنار مي گذارد

مدير مركز پژوهش هاي اقتصادي روسيه گفت: اگر ۲۰ درصد ماليات 
بر ارزش افزوده بر خريد طال برداش�ته شود ش�هروندان روسي با 
خريد شمش طال مي توانند از دست ذخاير دالر خود خالص شوند. 
به گزارش راشاتودي، دولت روسيه يك قدم ديگر براي دور كردن اقتصادش 
از دالر برداش��ت يعني حذف مالياتي كه در حال حاضر براي خريد طالي 
فيزيكي از شهروندانش مي گيرد. طبق گفته والنتين كاتاسونوف، مدير مركز 
پژوهش هاي اقتصادي روسيه، اگر 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده برداشته 
شود، شهروندان روسي با خريد شمش طال مي توانند از دست ذخاير دالر 
خود خالص شوند. وي اش��اره كرد: اين فروش احتمالي دالر بدون شك 
ارزش آن را پايين مي آورد. طبق گفته كاتاسونوف، اگر سرمايه گذاري در 
طال سوددهي بيشتري داشته باشد، مردم روسيه ديگر دالر امريكا را نگه 
نمي دارند. اين تغيير مي تواند در ساير كشورها هم تأثير بگذارد و آنها هم از 

فرصت براي به چالش كشيدن موقعيت دالر استفاده كنند. 
........................................................................................................................

معاون طرح دانه هاي روغني مطرح كرد
توليد ۴۰۰ هزار تن كلزا در سال ۹۹

مع�اون ط�رح دانه ه�اي روغن�ي وزارت جه�اد كش�اورزي 
4۰۰ ه�زار ت�ن كل�زا امس�ال هدفگ�ذاري  گف�ت: تولي�د 
ش�ده اس�ت ك�ه س�هم 4۰ ه�زار هكت�اري آن دي�م اس�ت. 
به گزارش روز چهارش��نبه وزارت جهاد كش��اورزي »غالم حسين 
خدرايي« درب��اره روند كش��ت كلزا در پاييز امس��ال اف��زود: پاييز 
امسال 22۳ هزار هكتار كلزا كشت شده كه 20۱ هزار هكتار آن، سطح 
سبز است. وي افزود: بررسي نشان مي دهد از 22۳ هزار هكتار كشت 
كلزا، نزديك به 40 هزار هكتار كش��ت ديم و مابقي كشت آبي است. 
خدرايي پيش بيني كرد: بارش هاي مناسب و نبود مشكل سرمازدگي 
و خشكي از سطح موجود زير كش��ت كلزا، نزديك به 400 هزار تن 
محصول توليد ش��ود و استان خوزس��تان با 74 هزار هكتار و استان 
گلس��تان با حدود 60 هزار هكتار، بيشترين س��طح كشت كلزا را به 

خود اختصاص داده اند. 
........................................................................................................................

 وزير راه نمايشگاه غير بهداشتي 
حمل و نقل ريلي را ترك كرد

هشتمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ريلي، صنايع، تجهيزات و 
خدمات وابسته ديروز در حالي آغاز شد كه وزير راه و شهرسازي در 
اعتراض به رعايت نشدن قواعد بهداشتي اين نمايشگاه را ترك كرد. 
هشتمين نمايش��گاه بين المللي حمل و نقل ريلي، صنايع، تجهيزات 
و خدمات وابس��ته، از روزگذش��ته در مح��ل دائمي نمايش��گاه هاي 
بين المللي آغاز شد. اين نمايشگاه با حضور محمد اسالمي، وزير راه و 
شهرسازي، سعيد رسولي مديرعامل ش��ركت راه آهن آغاز شد.  وزير 
راه و شهرسازي در اين نمايشگاه حضور پيدا كرد، اما به دليل رعايت 

نشدن قواعد بهداشتي و شلوغي، نمايشگاه را ترك كرد.

بازار شب عيد زير نظارت ناظران افتخاری 
يك مقام مسئول در وزارت صمت: بهمن ماه امسال تعداد ۱۰ هزار و ۱۸۷ مورد گزارش از ناظران افتخاری بازارهای سراسر 

كشور دريافت شد كه پس از بررسی، ۶۵ درصد گزارش ها، اثبات تخلف را به همراه داشت

 سريال بی سروته استرداد پول هاي ايران
از كره جنوبي

جزئيات توافق ايران، مسيري منطقي براي حل مشكل آزادسازي 
پول هاي بلوكه اس�ت، اما با وج�ود اين توافق ط�رف كره اي هنوز 
اقدام عملي در جهت آزادسازي پول هاي بلوكه انجام نداده است. 
به گزارش فارس، اطالعات به دست آمده از منابع آگاه جزئيات تازه اي 
از توافق ايران و كره جنوبي را روش��ن مي كند. براساس اطالعات اين 
منابع، در مذاكرات انجام شده، طرف كره اي معموالً پيشنهاد تحويل 
كاال و تجهيزاتي مانند آمبوالنس مي داد و حدود و سقف پيشنهادات 
كره اي ها در حدود 50 ميليون دالر بوده است. اما طرف ايراني ضمن 
مخالفت با اين پيشنهاد تأكيد كرده كه حداقل منابع آزاد شده در گام 
اول بايد يك ميليارد دالر باشد كه در نهايت اين پيشنهاد مورد موافقت 
قرار مي گيرد. همچنين طبق توافق انجام شده، قرار است منابع بلوكه 
شده ايران به صورت حواله اي و براي خريد كاال آزاد شود و مورد استفاده 
قرار بگيرد. در مذاكرات اخير ايران و كره روي اين روش توافق شده است. 
اما باوجود اين قول و توافق، هنوز طرف كره اي اقدامي عملي براي رفع 

مسدودي پول هاي بلوكه شده ايران انجام نداده است. 
اين بخش از اطالعات، روز گذشته توسط وزير امور خارجه ايران تأييد 
شد. ظريف گفته است: »مكانيزم استرداد پول هاي ايران از كره جنوبي 
مورد توافق طرفين قرار گرفته است، اما ظاهراً كره اي ها هنوز مجوزهاي 
الزم را درياف��ت نكرده اند، از اين رو اعالم مي كنن��د كه پيگير موضوع 
هستند. از نظر ايران دريافت مجوز از امريكايي ها غير ضروري است، اما 
با اين حال طرف كره اي تالش دارد كه مجوزه��ا را از امريكا براي آزاد 

كردن پول هاي بلوكه شده ايران در كره دريافت كند.«
ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه امريكا چند روز پيش در يك كنفرانس 
خبري درباره اموال بلوكه ش��ده ايران در كره جنوبي و اظهارات مقامات 
سئول درباره رايزني با واشنگتن درباره تحويل اموال ايران گفت: » ظهار 
نظري درباره تحويل اموال از كره جنوبي به اي��ران نداريم.« اين در حالي  
اس��ت كه وزارت خارجه كره جنوبي در بيانيه اي گفته بود: »دارايي هاي 

مسدود شده ايران بعد از رايزني با امريكا آزاد خواهند شد.«
........................................................................................................................

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد
 احتمال لغو برخي پروازها 

و بازگرداندن مسافران
رئي�س س�ازمان هواپيماي�ي كش�وري گف�ت: اگ�ر ب�ه دلي�ل 
ش�رايط خاص ش�يوع وي�روس كرون�ا در كش�ور، پروازهايي از 
س�وي س�تاد ملي مقابله با كرونا محدود يا ممنوع ش�ود، هزينه 
بليت آن به ص�ورت كامل به مس�افران بازگردانده خواهد ش�د. 
در پي بروز شرايط شكننده و هشدار آميز شيوع ويروس كرونا در كشور، 
پروازهاي استان خوزستان طي هفته گذشته با محدوديت مواجه شد 
و با توجه به هشدارهاي مس��ئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي ممكن است اين محدوديت ها يا ممنوعيت براي ديگر شهرها و 

استان هايي كه در آينده به وضعيت قرمز باز مي گردند، اعمال شود. 
در چنين شرايطي برخي خبرها مبني بر اينكه اگر بليت ها كنسل شود، 
هزينه اي به مسافران داده نخواهد ش��د سبب بروز برخي نگراني ها در 

بين مردم شده است. 
تورج دهقان زنگنه، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري  در گفت وگو با 
ايسنا در اين باره اظهار كرد: بر اساس مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا با 
توجه به شرايط ويژه به وجود آمده در استان خوزستان از نظر اپيدمي 
شيوع ويروس كرونا، پروازهاي ورودي و خروجي اين استان با كاهش و 
محدوديت مواجه شده است و نكاتي در اين زمينه مورد توجه و تأكيد 
قرار گرفت. وي افزود: يكي اينكه براي انجام پ��رواز »از« و »به«  اين 
استان مردم بايد نتيجه منفي تست PCR را همراه شان داشته باشند، 
دوم اينكه پروازهاي اين اس��تان با كاه��ش و محدوديت هاي خاصي 
مواجه شده است و نهايتاً همه ش��ركت هاي هواپيمايي و آژانس هاي 
مسافرتي موظف ش��دند تا به مس��افران پيامك بزنند، آنها را به عدم 
انجام اين سفر ترغيب كنند و اين نكته را قيد كنند كه بدون هيچگونه 
كسري كل هزينه پرداختي آنها براي خريد بليت هواپيما در اين مسير 

مسترد خواهد شد. 
رئيس س��ازمان هواپيمايي كش��وري با تأكيد بر اينكه اگر ستاد ملي 
مقابله با كرونا پرواز داخلي ديگري را ممنوع يا محدود كند، مس��لماً 
با همين ش��رايط خواهد ب��ود، تصريح كرد: انجام ش��دن يا نش��دن 
پروازهاي داخلي و ش��رايط آن بر اساس مصوبه س��تاد ملي مقابله با 
كرونا تصميم گيري شده و سازمان هواپيمايي كشوري متولي اجراي 
آن است و به ديگر دستگاه ها و نهادها ارتباطي ندارد. بنابراين مسلماً 
در صورت لغو يا كنسل شدن بليت هواپيما هزينه آن به صورت كامل 

به مسافران باز مي گردد.
........................................................................................................................

انتخابات هيئت مديره مجامع استاني 
شركت هاي سهام عدالت لغو شد

انتخاب�ات  گف�ت:  مجل�س  اقتص�ادي  كميس�يون  رئي�س 
۲۰ اس�فندماه تعيي�ن اعض�اي هيئ�ت مدي�ره  مجامع اس�تاني 
ش�ركت هاي س�هام عدالت لغو و به بهار س�ال آينده موكول شد. 
محمدرضا پ��ور ابراهيمي داوران��ي، در گفت وگو ب��ا خبرگزاري 
خانه ملت، در خصوص انتخابات مجامع به منظور تعيين هيئت 
مديره  شركت هاي سهام عدالت استان ها گفت: با ورود كميسيون 
اقتصادي مجلس و تشكيل نشس��ت با وزير امور اقتصاد و دارايي 
مقرر ش��د انتخابات 20 اس��فندماه تعيين اعضاي هيئت مديره 
مجامع استاني شركت هاي سهام عدالت لغو و به بهار سال آينده 
موكول شد. وي با اشاره به اينكه حدود 50 درصد از دارندگان سهام 
عدالت در سامانه س��جام ثبت نام نكرده اند و حق رأي ندارند، افزود: 
نمايندگان م��ردم و اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي نگراني هايي در زمينه استمرار تصدي گري دولت در اقتصاد 
كشور با برگزاري انتخابات تعيين اعضاي هيئت مديره مجامع استاني 

شركت هاي سهام عدالت داشتند. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه شوراي 
عالي بورس بعد از نشس��ت كميسيون اقتصادي نشس��تي را برگزار و 
انتخابات مذكور را لغو و به انتهاي فصل بهار س��ال آينده موكول كرد، 
گفت: در انتخابات اعضاي هيئت مديره مجامع اس��تاني شركت هاي 
س��هام عدالت ۱55 نفر در ۳۱ اس��تان انتخاب مي ش��وند و بزرگترين 

پرتفوي اقصادي كشور است. 
رئي��س كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي اس��المي در پايان 
خاطرنشان كرد: در نشست روز گذشته مقرر شد در برنامه اي كوتاه 
مدت و با تسريع زماني مالكيت س��هام ۱۳ شركت غير بورسي سهام 

عدالت هرچه سريع تر واگذار شود.

در حال�ي كه دولت مدعي اس�ت اس�تقراض از 
بانك مركزي را كنار گذاشته است، رئيس ديوان 
محاس�بات با اش�اره به اينكه علت اصلي رشد 
حجم نقدينگي در اقتصاد ايران ناترازي بودجه 
كل كشور است، گفت: ناترازي عملكرد بودجه 
كل كش�ور باعث رش�د بي�ش از ۵۲۰ درصدي 
نقدينگ�ي در هش�ت س�ال اخير شده اس�ت. 
سياست هاي پولي و مالي اعمال شده توسط دولت 
حس��ن روحاني اين نگران��ي را ايجاد كرده اس��ت 
كه دولت س��يزدهم ب��ا حج��م قابل  مالحظه اي از 
بدهي هاي برجاي مانده از دولت قبل و تورم شتابان 
روبه رو شود، اين را كارشناس��ان اقتصادي توصيه 
مي كنند كه ضمن كاهش هزينه هاي غير ضروري 
جاري كش��ور و هدفمندس��ازي يارانه هاي نقدي 
و غير نقدي، دارايي هاي نقد ش��ونده م��ازاد دولت 
جهت پرداخت بدهي ها به فروش برس��د، تا حجم 

بدهي هاي دولت تا سر حد ممكن كاهش يابد. 
هر چند كارشناسان نسبت به رشد بدهي ها نگراني 
دارند، اما گويا دولت آتي براي پرداخت بدهي هاي 
ريالي و ارزي دولت دوازدهم با مش��كالت اساسي 
روبه رو است. در همين راس��تا مهرداد بذرپاش در 
تش��ريح تازه ترين گزارش ديوان محاسبات كشور 
پيرامون موضوع نقدينگ��ي و آث��ار آن در اقتصاد 
تصريح كرد: پايه پولي در پايان سال ۱۳۹۱ حدود 
۹8 ه��زار ميليارد تومان بوده اس��ت ك��ه در پايان 

شش ماه ابتداي س��ال ۱۳۹۹ به مبلغ بالغ بر ۳72 
هزار ميليارد تومان رسيده است. 

رئيس كل ديوان محاس��بات با اعالم اينكه از سال 
۱۳۹2 تا پايان شش ماه ابتداي سال ۱۳۹۹ خالص 
دارايي ه��اي خارجي بانك مركزي با رش��د مطلق 
۳72 درصدي مواجه شده اس��ت، اف��زود: خالص 
بدهي بخش دولتي به بانك مركزي رش��د حدود 
275 درصدي داشته است. همچنين خالص بدهي 

بانك ها به بانك مركزي با رشد حدود ۱65 درصدي 
مواجه بوده كه اي��ن عملكرد نامطل��وب، بيماري 

هلندي را بر اقتصاد كشور تحميل كرده است. 
بذرپاش با اش��اره به حجم نقدينگي در پايان سال 
۱۳۹۱ كه طبق آمار بانك مركزي حدود 46۱ هزار 
ميليارد تومان بوده است، حجم نقدينگي در پايان 
شش ماه ابتداي س��ال ۱۳۹۹ را رقم 2هزارو۹00 
هزار ميليارد تومان اعالم كرد كه رش��د بي سابقه 

528 درصدي حكايت مي كند. 
وي با بيان اينكه يكي از منابع قابل دسترس براي 
دولت، مناب��ع بانك مركزي اس��ت، تأكي��د كرد: 
دس��ت اندازي به اين منابع باعث رشد پايه پولي و 

به تبع آن رشد نقدينگي مي شود. 
رئيس كل ديوان محاسبات كشور، دومين منبع 
براي جبران كسري بودجه دولت را انتشار اوراق 
مالي اس��المي دانست و اظهار داش��ت: به دليل 
عدم تناس��ب بين نرخ س��ود اوراق با نرخ واقعي 
بهره در اقتصاد، عماًل استقبال چنداني از اوراق 
نمي ش��ود،بنابراين دولت به ط��رق مختلف و از 
جمله وضع مقررات، اوراق را به سمت بانك ها و 
مؤسسات اعتباري سوق مي دهد و منابع بانك ها 
و مؤسس��ات اعتب��اري را براي جبران كس��ري 

بودجه خود استفاده مي نمايد. 
بذرپاش با اش��اره به س��ومين روش ب��راي جبران 
كسري بودجه كه استفاده مستقيم از منابع بانك ها 
و مؤسسات اعتباري از طريق اخذ تسهيالت تكليفي 
است، ناترازي بانك ها و مؤسسات اعتباري را حاصل 
روش هاي دوم و سوم دانس��ت كه بانك مركزي را 
ناگزير به استفاده از خط اعتباري يا اضافه برداشت 

در حساب جاري مي  كند. 
بذرپاش در تكميل اين قس��مت افزود: استقراض 
غيرمس��تقيم دولت از بانك مركزي منجر به رشد 

پايه پولي و رشد نقدينگي مي شود. 

4/۵ ميلي�ون س�هامدار ت�ازه وارد ب�ه ش�رط س�هامداری تا 
ارديبهشت سال ۱4۰۱ سود ۲۵ درصدی شان تضمين می شود.

اگرچه ريزش قيمت ها در بازار سرمايه زيان قابل مالحظه ای به برخی 
از سهامداران در س��ال جاری وارد كرده، اما همزمان با مطرح شدن 
وعده دالر ۱5هزار تومانی از سوی رئيس جمهور هيجان سهامداران 
خرد برای خروج از بازار تشديد ش��ده است. از اين رو با ارائه سفارش 
فروش سهام در دامنه نوس��ان مجاز منفی زمينه افت شاخص های 
بازار سهام را در اغلب روزها فراهم می آوردند. در همين راستا شورای 
عالی بورس برای حمايت از كليت بازار به4/5 ميليون سهامدار خرد 
تازه وارد پيشنهاد داده كه اگر تا ارديبهشت سال ۱40۱ سهامداری 

كنند تضامينی برای سودآوری آنها ارائه خواهد داد.
زمانی كه بازار سرمايه در ماه  های ابتدايی سال به شكل شارپی رشد 
می كرد، كارشناسان اقتصادی به سهامداران تازه وارد پيشنهاد كردند 
كه به طور مستقيم وارد بازار س��هام نش��وند. با اين حال ميليون ها 
س��هامدار خرد به بازار ورود كردند، ح��ال كه ماه ه��ا از ريزش بازار 
می گذرد و برای جلوگيری از ريزش بيش��تر قيمت ها دامنه نوسان 
متقارن در بازار استقرار پيدا كرد، ارائه سفارش فروش سهام از سوی 
س��هامداران خرد تازه وارد بالی جان بازار ش��ده اس��ت. سهامداران 
تازه وارد از بيم آنكه ارزش سهامش��ان بيش از پيش افت كند هر روز 
سفارش فروش سهام را در قيمت های مجاز منفی در سامانه كارگزاری 
ثبت می كنند كه همين سفارش ها موجب شده است در اغلب روزها 

بازار سهام منفی باش��د. البته وعده دالر ۱5 هزار تومانی نيز موجب 
نگرانی اين سهامداران شده است، زيرا تصور می كنند در آينده قيمت 
سهامشان از رقم های كنونی نيز كمتر خواهد شد. هيجانی عمل كردن 
سهامداران تازه وارد در روند بازار سرمايه مؤثر است. در همين راستا 
شورای عالی بورس برای اينكه هيجان سهامداران تازه وارد را كنترل 

كند پيشنهاد جديدی به اين اشخاص ارائه داده است.
    شرط حمايت 4/۵ ميليون سهامدار 

و كسب سود ۲۵ درصدی
مدير نظارت بر بورس ها با بيان اينكه طرح صندوق توسعه بازار برای 
حمايت از سهامداران تازه وارد سال جاری است، ساز و كار اين رويه 
جديد و شرط كسب سود 25 درصدی را برای 4/5 ميليون نفر اعالم 
كرد. محس��ن خدابخش با بيان اينكه طرح حمايت صندوق توسعه 
بازار از سهامداران خرد بر ايجاد ديد بلندمدت سرمايه گذاری در بازار 
سرمايه اثرگذار خواهد بود، به سنا گفت: اين طرح در راستای حمايت 

از سهامداران خردی است كه سال جاری وارد بازار شده اند.
وی افزود: از بين افرادی كه از ابتدای س��ال، اولين معامله را انجام 
دادند و تعداد آنها به 6/۱ ميليون نفر است، حدود 4/5 ميليون نفر 
دارای پرتفوی كمتر از ۱0 ميليون تومان هستند كه در راستای رفع 
نگرانی ها و انتفاع اين افراد از س��ود بازار س��رمايه، مقرر شد اختيار 
فروش يك ريالی و با سررسيد ارديبهشت ۱40۱ منتشر شود. وی 
گفت: در صورت تهيه اين اختيار فروش با س��بد دارايی فعلی و به 

شرط آنكه تا ارديبهشت ۱40۱ از نظر تعدادی كاهش نيافته باشد، 
می توانند اقدام به افزايش و سپس مقدار اضافه شده را بفروشند، ولی 
دارايی های فعلی بايد حفظ ش��ود. در صورت كاهش دارايی ها طی 

دوره كاهش، كسی مشمول اين طرح نخواهد بود.
وی افزود: در ارديبهشت ۱40۱ اگر ارزش دارايی پرتفوی سهامداران 
خرد كمتر از ارزش دارايی ها به اضاف��ه 25 درصد بود مابه التفاوت 
آن به همه اين افراد پرداخت خواهد ش��د. به عنوان مثال اگر امروز 
شخصی ۱0 ميليون تومان دارايی داشته باشد و ارزش همين تعداد 
س��هام بدون اينكه طی ۱4 ماه كاهش دهد در ارديبهشت ۱40۱ 
كمت��ر از ۱2/5 ميليون تومان باش��د مابه التفاوت آن ب��ه اين افراد 
پرداخت خواهد شد و اگر هم بيشتر از اين رقم باشد سود آن برای 

سهامدار محفوظ خواهد بود.
كسانی كه وارد اين طرح شوند قاعدتاً از يك بازدهی حداقل 25 درصدی 
برخوردار خواهند شد و اگر هم در سررسيد ارديبهشت ۱40۱، بازدهی 
بيشتری داشته باشند متعلق به آنها خواهد بود. نمادی در بورس تهران 
ايجاد خواهد ش��د تا افرادی كه برای حضور در اين طرح اعالم آمادگی 
می كنند اين اختيار را داشته باشند و البته تهيه اين اختيار مانع از فروش 
نخواهد بود. وی تصريح كرد: در تاريخ سررسيد هم چه بسا ارزش اين 
پرتفوی از بازدهی 25 درصدی باالتر باش��د ك��ه در اين صورت، باز در 
اختيار سهامدار است كه اين دارايی را نگه دارد يا اقدام به فروش كند كه 

البته در صورت فروش، اختيار از آنها سلب خواهد شد.

بودجه، متهم اصلي رشد ۵۲۰ درصدي نقدينگي در ۸ سال اخير

تضمين سود ۲۵درصدی برای 4/۵ ميليون سهامدار
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متأسفانه گرانفروشی، كم فروشی، غيرفروشی، 
احتكار و تخلفات�ی از اين دس�ت در بازارها به 
م�وازات رش�د ت�ورم افزاي�ش يافت�ه اس�ت. 
اگرچه دولت كنونی از ابت�دا اعتقاد چندانی به 
نظارت و بازرس�ی از بازارها نداش�ت، اما اخيراً 
طرحی با عن�وان ناظ�ران افتخ�اری از بازارها 
عملياتی شده اس�ت كه اميد می رود با افزايش 
رصد بازارها و گزارش�گری تخلف�ات به مراجع 
ذی ص�الح ب�رای برخ�ورد قانونی ب�ا متخلفان 
آثار امر به معروف و نه�ی از منكر در بازار ايران 
اس�المی بيش از پيش ظهور و بروز كند و ديگر 
حداقل ش�اهد افزاي�ش هزينه های خان�وار از 
ناحي�ه گرانفروش�ی و كم فروش�ی  نباش�يم. 
نرخ تورم نقط��ه ای در بهمن م��اه ۱۳۹۹ به عدد 
48/2 درصد و  نرخ تورم ساالنه بهمن ماه ۱۳۹۹ 
برای خانوارهای كش��ور به ۳4/2 درصد رسيده 
است. در عين حال نرخ تورم نقطه به نقطه بخش 
خوراكی ه��ا نيز در بهمن ماه  ب��ا 6/8 درصد برای 

خانوارها بسيار شوك آور بود.
    تخلفات حوزه خرده فروشی

متأسفانه وقتی تورم در كشوری به واسطه اعمال 
سياس��ت های پولی و مالی و تولي��دی و تجاری 
مناسب مهار نشده باشد، ش��دت رشد قيمت ها 
به قدری خواهد بود كه كشف تخلفات در حوزه 
گرانفروش��ی، كم فروشی، غيرفروش��ی، احتكار 
و مسائلی از اين دس��ت چندان مورد توجه قرار 
نمی گيرد، ام��ا گاهاً حجم تخلف��ات آنقدر قابل 
مالحظه اس��ت كه خانوار ع��الوه بر ت��ورم بايد 
هزينه های تخلفات اقتصادی در حوزه توزيع را هم 
به دوش بكشند. دولت يازدهم و دوازدهم از ابتدا 
اعتقاد چندانی به نظارت بر بازارها نداشت. وقتی 
دولتی به صراحت موض��وع فوق را اعالم می كند 
به طور روانی زمينه برای رش��د تخلفات افزايش 
می يابد. كما اينكه طی هفت س��ال اخير شاهد 
رش��د تخلفات در حوزه خرده فروش��ی بوده ايم. 
البته حوزه هايی چون واردات كاال و عمده فروشی 

نيز عاری از تخلفات اقتصادی نبوده است.
با اين حال برای اينكه به طور مجدد نظم از دس��ت 
رفته در حوزه خرده فروش��ی به بازار بازگردد، الزم 
اس��ت بخش نظارت فعال ش��ود. در همين راستا 
اخيراً طرح ناظران افتخاری بازارها عملياتی شده 
است كه به نظر می رسد مش��اركت مردم در حوزه 
نظارت می تواند انضباط از دس��ت رفت��ه در حوزه 

خرده فروشی كاال را به آن بازگرداند.
 بهمن ماه امسال تعداد ۱0 هزار و ۱87 مورد گزارش 
از ناظران افتخاری سراسر كش��ور دريافت شد كه 
پس از بررسی، 6 هزار و 4۹5 فقره معادل 65 درصد 
گزارش ها، اثبات تخلف را به همراه داشت. به گزارش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، مديركل هماهنگی 
امور استان ها و نظارت بر تشكل های سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: بهمن ماه 
امسال از كل گزارش های ناظران افتخاری سراسر 
كش��ور ۱0 هزار و ۳2 مورد قابل پيگيری و 2 هزار و 
50۹ مورد گزارش مع��ادل 25درصد، غيرمتخلف 

ش��ناخته ش��دند. مجيد ارغنده پور افزود: يكهزار و 
28 مورد معادل ۱0درصد نيز به دليل انجام مراحل 
دريافت نظر كارشناس��ی از نهاده��ا و اتحاديه های 

ذی ربط در دست بررسی است.
وی تصريح كرد: طرح ملی ناظران افتخاری، با هدف 
به كارگيری مشاركت های مردمی در امر نظارت بر 
بازار، توانمندی بااليی برای رس��يدگی سريع تر به 
تخلفات صنفی را دارد و مسيرهای ارتباطی تعريف 
شده در اين طرح با ويژگی دسترسی آسان، ناظران 
را در ثبت تخلفات موجود، توانمندتر می كند. وی 
افزود: با اجرای مستمر اين طرح، فرهنگ مشاركت 
در امور اجتماعی و تعهدمندی شهروندی گسترش 
می يابد و اي��ن فرصت برای تك تك اف��راد جامعه 
فراهم می شود تا نسبت به عرضه و خريد كاالهای 
مورد نياز آگاهانه تر برخورد كنند. ارغنده پور تأكيد 
كرد: افزايش 5۱ درص��دی پرونده های متخلف از 
گزارش های ارسالی ناظران افتخاری در بهمن ماه 
امس��ال مهر تأييدی بر اين ادعاست كه اين طرح، 
در زمينه نظارت و بازرسی می تواند همچون ساير 

شيوه های نظارتی اثربخش باشد.
   طرح نظارت مردمی بر بازارها

وی افزود: ط��رح نظارت مردمی اكن��ون با حضور 
داوطلبانه ناظ��ران از بين افراد ع��ادی جامعه و با 

كمترين هزينه ممكن در حال انجام است.
ارغنده پ��ور خاطرنش��ان ك��رد: اين ام��كان برای 
متقاضيان همكاری در طرح ناظران فراهم ش��ده 
تا با مراجعه به پورتال س��ازمان حمايت به نشانی 
http://cppo.mimt.gov.ir  و انتخاب استان 
محل سكونت، نس��بت به تكميل فرم شناسايی و 
دريافت كد رهگيری اقدام كنند و پس از يك هفته 

از نتيجه بررسی در پورتال آگاهی يابند.
او درباره راه های ارتباطی ناظ��ران افتخاری برای 
ارس��ال گزارش تخلفات اقتصادی ني��ز گفت: اين 
افراد با توجه به كدهای شناس��ايی تعريف ش��ده، 
می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبيل 
گرانفروشی، كم فروشی، تقلب و غيره يا موارد مرتبط 
از سوی برخی بنگاه های اقتصادی، به وسيله سامانه 
تلفنی ۱24، اپليكيش��ن آس��ان پرداخت، سايت 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
 و س��ايت مرج��ع رس��می قيم��ت كاال و خدمات 
)                        (، گزارش های خود را  به س��ازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان منعكس كنند و با 
دريافت كد پيگيری از نتيجه اقدام های سازمان های 

صنعت، معدن و تجارت اطالع يابند.
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