
دالر با طال آب رفت
 در اتفاقی بی سابقه عرضه طالی آب شده به بازار، نرخ دالر را فروریخت 
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برخی نیز برخورد با معامالت کاغذی را در این ریزش موثر دانستند
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سازمان برنامه و  بودجه کش�ور     خبر
اع�الم ک�رد:  بیش�ترین اث�ر منف�ي اعمال 
تحریم هاي بین المللي ب�ر دهك هاي پایین 
درآمدي به خصوص روس�تایي و بیشترین 
نف�ع از اج�راي برج�ام نصی�ب خانوارهاي 
پردرآمد  ش�هري و روس�تایي شده اس�ت. 
به گزارش فارس، بر اس��اس بررسي هاي دفتر 
اقتصاد كالن س��ازمان برنامه و بودجه كشور، 
ش��دت نابرابري )ضريب جيني( رف��اه مادي 
خانوار از سال ۱۳۹۰ ش��اهد افزايش ماليمي 
بوده اس��ت، در حالي كه ضريب جيني براساس 
مخ��ارج تقريباً ثاب��ت تغيي��رات از نظر آماري 
غير معنادار و افزايش نابرابري درآمدي در طول 

زمان شديد بوده است. 
از سوي ديگر، در اثر اعمال تحريم هاي ابتداي 

دهه، تمام دهك هاي درآم��دي با كاهش رفاه 
مادي بين ۱۰ الي ۲۰درصدي مواجه شده اند و 
به نظر مي رسد با انجام تفاهم اوليه سال ۱۳۹۲ 
و آغاز فرايند مذاكرات برجام و تسهيل در برخي 
مب��ادالت بين المللي، خانواره��اي دهك هاي 
مختلف از لح��اظ درآمدي منتفع ش��دند، اما 
بهب��ود در مصرف و رفاه مادي از ابتداي س��ال 
۱۳۹۵ و با حذف تحريم ه��ا و رفع نااطميناني 
تحريم، به وقوع پيوس��ت. اين مطالعه نش��ان 
مي دهد طي دو سال پس از رفع تحريم ها، رفاه 
مادي خانوارهاي شهري بين ۵ الي ۱۰ درصد 

بهبود يافته است. 
بيش��ترين اث��ر منف��ي اعم��ال تحريم ه��اي 
بين المللي ب��ر دهك هاي پايي��ن درآمدي به 
خصوص روس��تايي و بيش��ترين نفع از اجراي 
برجام نصي��ب خانوارهاي پردرآمد  ش��هري و 

روستايي شده است. 
مشابه ساير مطالعات، بيشترين كاهش در سهم 
و مقدار اجزاي مصرف خانوار در بخش خوراكي، 
طي يك دهه گذشته مشاهده مي شود و اين در 
حالي است كه از س��ال ۱۳۹۵ و با اجراي طرح 
تحول سالمت مخارج خانوار در بخش سالمت 
به خصوص در مناطق روستايي افزايش شديد 

داشته است. 
در اين گزارش آمده است: پرداخت هاي انتقالي 
اعم از يارانه نقدي و كمك حق بيمه رايگان به 
قيمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و 
به سرعت كاهش داشته اس��ت، به نحوي كه در 
س��ال ۱۳۹۷ به يك س��وم مقدار سال ۱۳۹۰ 

رسيده است. 
درآمد س��رانه نيز ب��ه قيمت ثاب��ت در همين 
دوره حدود ۱۱ درصد كاهش داشته اس��ت، به 

نحوي كه تنها از سال ۹۶ تا سال ۹۷ نزديك به 
۱۵ درصد كاهش داشته است. 

درآمدهاي انتقالي نزديك به ۲۶ درصد از كل 
درآمده��اي خانوارهاي ده��ك اول و كمتر از 
۴ درصد از درآم��د خانوارهاي ده��ك دهم را 
پوشش مي دهند. حقوق و درآمدهاي متفرقه 
معموالً معاف از ماليات به ترتيب ۳۵ و ۴۱درصد 
از درآمده��اي خانوارهاي پردرآم��د را تأمين 

مي كند. 
همچنين به دلي��ل همزماني رف��ع تحريم ها و 
رش��د اقتصادي در خالل س��ال هاي ۹۶- ۹۵ 
و كاه��ش نابراب��ري مصرفي و همزمان رش��د 
چش��مگير در رفاه خانوار در اين دو س��ال، به 
نظر مي رس��د ايجاد اش��تغال و رشد اقتصادي 
اثر غالب در رفع نابرابري، كاهش فقر و افزايش 

رفاه داشته است.

سازمان برنامه و بودجه: 

بیشترین اثر منفی تحریم ها به دهک های پایین در ایران رسید

داليل افزايش قيمت برنج خارجيوحید حاجی پور
دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزایش نرخ ارز نیمایي، تخصیص 
نیافتن ارز براي ترخیص برنج از بنادر، خالي شدن موجودي انبارها 
از برنج وارداتي و سوءاستفاده برخي خرده فروشان و عمده فروشان 
از این ش�رایط را از دالیل افزایش قیمت برنج خارجي برش�مرد. 
مسيح كشاورز در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به چرايي افزايش قيمت برنج 
خارجي گفت: افزايش قيمت برنج خارجي مستقيماً به نرخ ارز بستگي 
دارد. از طرفي چون حدود دو ماه است ارزي براي ترخيص برنج تخصيص 
داده نشده، موجودي انبار واردكنندگان خالي از برنج وارداتي شده است 
و به رغم اينكه وزارت صمت اطالعات افرادي كه كاالهايش��ان در بنادر 
رسوبي شده را به بانك مركزي فرستاده، ولي هنوز تخصيص ارزي صورت 
نگرفته است. وي ادامه داد: موجودي برنج خارجي به صفر رسيده و ممكن 
است در اين ميان عده اي بنكدار و خرده فروش از شرايط سوءاستفاده كنند 
و قيمت ها را باال ببرند. دبير انجمن واردكنندگان برنج اضافه كرد: تعداد 
محدودي توانسته اند در دو ماه گذشته براي واردات برنج ارز دريافت كنند 
كه طبيعتاً با افزايش نرخ ارز نيمايي قيمت برنج به بيش از ۲۵هزارتومان 
افزايش مي يابد.  وي با بيان اينكه از برنامه س��االنه خود در واردات برنج 
۵۰درصد عقب هستيم، گفت: شيوع كرونا در كشور تقاضا را كاهش داده 

است. قطعاً اگر شرايط عادي بود با مشكالتي مواجه مي شديم. 
كش��اورز در پايان گفت: زماني برنج خارجي توس��ط اقش��ار ضعيف 
خريداري مي شد كه با افزايش قيمت آن، امكان حذف اين نوع برنج از 
سفره مردم وجود دارد. اميدواريم كشاورزان و كارخانه داران در داخل 
كشور شرايط را در تعيين قيمت برنج ايراني به نحوي مديريت كنند كه 

حداقل برنج ايراني از سفره مردم حذف نشود. 
........................................................................................................................

وام مسكن با اوراق ۹۰ هزار توماني
قیمت اوراق تس�هیالت مس�كن در دامنه باالي ۹0 ه�زار توماني 
چند هفته اي اس�ت ک�ه تثبیت ش�ده و دیگر افت هاي س�نگین 
ش�اخص کل ب�ورس، تأثی�ري بر کاه�ش ن�رخ آنها نمي گ�ذارد. 
به گزارش مهر، در حالي كه اوراق تسهيالت مسكن تا ارديبهشت ماه 
امس��ال همچنان در كانال قيمتي ۴۰ تا ۵۰ ه��زار تومان تغيير قيمت 
داشت، اما از خرداد امسال و همزمان با اوج ناگهاني شاخص كل بورس از 
يك سو و افزايش قيمت مسكن از سوي ديگر، نرخ اين اوراق نيز به كانال 

۷۰ هزار توماني رشد يافت و چند ماهي در اين كانال ثابت ماند. 
برخي كارشناسان پيش بيني افزايش تمايل س��رمايه گذاري در بازار 
مس��كن و كاهش فعاليت در بازار س��رمايه در ماه هاي پيش رو را ارائه 
مي دهند، با توجه به اينكه هنوز از تدوين و تصويب قوانين و ابزارهاي 
مالياتي بازدارنده ب��راي جلوگيري از س��رمايه گذاري مخرب در بازار 
مسكن از قبيل »اصالح قانون ماليات بر خانه هاي خالي« و »ماليات بر 
عايدي سرمايه« خبري نيست، تحقق چنين پيش بيني اي، چندان دور 
از دسترس نخواهد بود. چينش اين قطعات پازل در كنار هم مي تواند 
افزايش تمايل به خريد مس��كن به خصوص خريدهاي س��رمايه اي و 
غيرمصرفي را در روزها و ماه هاي پيش رو هش��دار ده��د؛ اتفاقي كه 
احتماالً به ادامه چرخش سيكل معيوب افزايش همزمان قيمت مسكن 

و قيمت اوراق تسهيالت مسكن منجر خواهد شد. 
در معامالت ديروز اوراق تسهيالت مسكن، متوسط قيمت هيچ  يك از 
نمادهاي زيرمجموعه نماد معامالتي »تسه« زير ۹۱ هزار تومان نبود. 
پرمعامله ترين نماد، تسه ۹۹۰۵ )امتياز تسهيالت مسكن مرداد ۹۹( با 
۶۷۶ فقره معامله و همچنين فروش ۲۲ هزار و ۶۰۰ برگه از اين نماد بود 

كه با متوسط قيمت ۹۲ هزار و ۸۵۱ تومان كشف قيمت شد. 
........................................................................................................................

ماجراي برگشت خوردن گوجه هاي ايراني
رئی�س اتحادی�ه مل�ي محص�والت کش�اورزي گفت: ص�ادرات 
محصوالت بي کیفیت، سرمازده،  باران خورده و در بسته بندي هاي 
نامناس�ب از س�وي برخ�ي صادرکنن�دگان ناش�ي باع�ث ش�د 
اداره قرنطین�ه ع�راق محموله ه�اي گوج�ه را برگش�ت بده�د. 
سيدرضا نوراني در گفت وگو با فارس درباره داليل برگشت خوردن گوجه 
صادراتي از عراق گفت: متأسفانه در سال هاي گذشته صادركنندگان 
اصلي از چرخه صادرات خارج ش��ده اند و اكنون برخي صادركنندگان 
ناشي محصوالت بي كيفيت، سرمازده و باران خورده در بسته بندي هاي 
نامناسب به كشور عراق صادر كرده اند و به همين دليل اداره قرنطينه 

عراق اجازه ورود به كشور عراق را نداده است. 
نوراني افزود: بارندگي هاي زيادي كه در مهرم��اه اتفاق افتاد به توليد 
گوجه هاي فضاي باز آسيب زد و كيفيت آنها را خراب تر كرد و صادرات 
اين محصوالت به كش��ور عراق باعث دردسر ش��د. اين بارندگي هاي 
زودرس كه در سا ل هاي گذشته در اين موقع سال، سابقه نداشت باعث 
كاهش توليد نيز شده است. وي افزود: صادرات بي رويه و در عين حال 
بي كيفيت از سوي صادركنندگان كم تجربه عالوه بر اينكه باعث هدر 
رفتن آب مي شود، باعث خراب شدن وجهه صادراتي كشور و نيز تأثير 
آن در قيمت بازار داخل مي شود. نوراني به چند راهكار هم در اين زمينه 
اشاره كرد و گفت: بايد همه صادركنندگان شناسنامه دار شوند و در واقع 
صادرات به اهلش سپرده ش��ود، ضمن اينكه كمبودهاي داخل هم به 

خوبي مديريت و ابتدا به تأمين داخل و بعد صادرات توجه شود. 
وي به مثالي در مورد هند اشاره كرد و گفت: در يك ماه گذشته سيل 
و باران در هند باعث شد توليد پياز در اين كشور به شدت كاهش يابد، 
بنابراين آنها جلوي صادرات را گرفتند تا تأمين نياز داخل با مش��كل 
مواجه نشود. نوراني در پاسخ به اين س��ؤال كه صادرات گوجه فرنگي 
فقط به كش��ور عراق انجام مي شد يا به كش��ورهاي ديگر هم صادرات 
داشتيم، افزود: خوش��بختانه اين صادرات تنها به كشور عراق بود و با 
توجه به استانداردهاي بااليي كه كشورهاي حوزه خليج فارس دارند، 

گوجه فرنگي ما به اين بازارها صادر نمي شود. 
........................................................................................................................

جزئيات ماليات هاي جديد بر خودروهای لوکس
بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره الیحه اصالح قانون 
مالیات هاي مستقیم که در حال بررسي و تصویب در هیئت دولت 
است، خودروهاي باالي یك میلیارد تومان مشمول مالیات مي شوند. 
به گزارش فارس، براس��اس مصوب��ه اين كميس��يون، تمامی مالكان 
)اعم از اش��خاص حقيقي و حقوقي( انواع خودروهاي س��واري و وانت 
دوكابين داراي شماره انتظامي ش��خصي به نام خود و فرزندان كمتر 
از ۱۸س��ال و محجور تحت تكفل كه در پايان هر سال مجموع ارزش 
آنها بيش از ۱۰ميليارد ريال باشد، به شرح زير مشمول ماليات ساالنه 

خودرو هستند: 
- تا مبلغ ۱۵ميليارد ريال نسبت به مازاد ۱۰ميليارد ريال يك درصد

- تا مبلغ ۳۰ميليارد ريال نسبت به مازاد ۱۵ميليارد ريال ۲درصد
- تا مبلغ ۴۵ميليارد ريال نسبت به مازاد ۳۰ميليارد ريال ۳درصد

- نسبت به مازاد ۴۵ميليارد ريال ۴درصد.
تبصره ۱- مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين ماده، قيمت روز 
انواع خودرو با توجه به تاريخ س��اخت يا واردات آن اس��ت كه توسط 
سازمان مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال براي اجرا در همان سال 
تعيين و اعالم مي ش��ود. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعالم 
سازمان و تا پايان سال توليد يا وارد مي شوند، بالفاصله پس از توليد يا 

واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعالم خواهد شد. 
اين در حالي است كه وزارت اقتصاد درباره اين موضوع در پيش نويس 
اليحه اصالح قانون ماليات هاي مستقيم، پيشنهاد داده بود ماليات از 
خودروهاي باالي بيش از ۵ميليارد ريال اخذ شود. همچنين باالترين 
پله مالياتي براي خودروهاي مازاد ۴۰ميليارد ريال بود و قرار بود از اين 

خودروها ۵درصد ماليات اخذ شود.

اصالح قیمت ارز از محدوده 32هزار تومان به 
محدوده 27هزار تومان به شكل رگباري روز 
گذشته نرخ طال ، سكه و خودرو را کاهش داد. 
در این میان اگر چه روز گذش�ته رئیس کل 
بانك مرکزي در اتاق بازرگاني از محدودیت 
منابع ارزي و تشدید تحریم هاي ظالمانه در 
شرایط ش�یوع کرونا و تغییر شیوه مدیریت 
منابع خبر داد، اما نكته جالب توجه در رابطه 
با کاهش نرخ ارز این بود که عرضه چنداني در 
این بازار انجام نگرفت و به گفته نایب رئیس 
اتحادیه طال و جواهر ته�ران، طي رویدادي 
بي س�ابقه افزایش عرضه طالي آب ش�ده به 
بازار و برخورد انتظامي ب�ا معامالت کاغذي 
ارز و طال، بازار ارز و طال با کاهش نرخ ها مواجه 
شد؛  در همین راستا دارندگان طال ، ارز و سكه 
به دلیل نگراني از ریزش قیمت ها،  روز گذشته 
جهت فروش دارایی به بازار هجوم بردند که 
بانك مرکزي براي حمایت از نقدش�وندگي 
ارز، طال و س�كه س�اعت کاري صرافي هاي 
بانكي و بازار متش�كل ارزي را افزایش داد. 
اگر چ��ه از ناحيه تحريم هاي ظالمانه و ش��يوع 
كرونا، اقتصاد ايران با تنگناي مالي اعم از ريالي 
و ارزي روبه رو شده است و در غيبت منابع ارزي 
ناش��ي از صادرات نفت اين ارز صادركنندگان 
كاالهاي غير نفتي اس��ت كه بازار ارز و واردات 
را تغذيه مي كند و صادرات در س��ال جاري به 
دليل ش��يوع كرونا و كاهش نرخ ه��اي جهاني 
كاال ب��ا كاه��ش قابل مالحظ��ه اي نس��بت به 
واردات مواجه شد و به همين دليل نرخ دالر در 
سالجاري به يكباره به محدوده ۳۲ هزار تومان 
رسيد،  اما در اتفاقي بي سابقه روز گذشته منابع 
قابل مالحظه اي از طالي آب شده راهي بازار شد 
كه به گفته نايب رئيس اتحاديه طال اين رويداد 
در كنار برخوردهاي انتظامي با معامالت كاغذي 
ارز و طال نرخ ارز را كاه��ش داد،  همچنين روز 
گذشته نيز به دليل نگراني دارندگان ارز و طال از 
ريزش بيشتر قيمت ها بانك مركزي از افزايش 
ساعت كاري صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 

ارزي خبر داد. 
از س��وي ديگر با توجه به اينكه پيش از اين نيز 
بازار بورس ب��ا اصالحي در ح��دود ۳۰ درصد 
همراه  و بازار ارز  ، طال ، سكه و خودرو نيز اصالح 
شده است، اين انتظار در بازارهايي چون زمين و 
ساختمان شكل گرفته است كه با اصالح نرخ ها 

همراه شوند.
البته برخي از كارشناس��ان اقتص��ادي با توجه 

به اينك��ه ريزش ن��رخ ارز و طال در پي جلس��ه 
يك شنبه شب مجلس با مردان اقتصادي دولت 
رخ داد، بر اين باورند ك��ه كمك فكري مجلس 
به مردان اقتصادي دول��ت مي تواند دولت را از 
بي عملي خارج كند و شرايط را براي ثبات بازارها 
فراهم آورد،  كما اينكه بعد از جلسه مذكور شاهد 
اصالح قيم��ت ارز در بازار بوديم ك��ه به تخليه 
حباب قيمت طال و سكه نيز انجاميد. از آنجايي 
كه اين جلسات هر ۱۰ روز يكبار پيگيري خواهد 
ش��د، مي توان به ثبات بازار ارز اميد داشت؛  در 
همين راستا نرخ ارز بعد از جلسه فوق از محدوده 
۳۲هزار تومان به محدوده ۲۷هزار تومان نزول 
كرد و نرخ س��كه تمام نيز از كان��ال ۱۶ميليون 
تومان به كان��ال ۱۴ميليون تومان بازگش��ت. 
در بازار خودرو نيز ش��اهد اصالح دهها ميليون 
توماني نرخ انواع خودروهاي داخلي و خارجي 

به دليل تعديل نرخ ارز بوديم. 
   طال دالر را ارزان کرد

هر چند روز گذشته دليل ريزش نرخ ارز چندان 
براي افكار عمومي روشن نبود، اما به گفته محمد 
كش��تي آراي، نايب رئي��س دوم اتحاديه طال و 
جواهر ته��ران، افزايش عرضه طالي آب ش��ده 
به بازار و برخورد ني��روي انتظامي با معامالت 
كاغذي را دو دليل عمده ري��زش قيمت طال و 
س��كه با وجود ثبات بهاي جهاني اونس عنوان 
كرد و گفت: يكي از اتفاقات بي سابقه آن است كه 
براي اولين بار افت قيمت طال باعث ريزش نرخ 
ارز شده در حالي كه هميشه برعكس بوده است. 
   افزایش ساعت کاري صرافي هاي بانكي 

و بازار متشكل ارزي
در پي نگراني دارندگان ارز، طال و سكه از ريزش 
قيمت ها، روز گذشته بانك مركزي اعالم كرد: به 
منظور ارائه خدمت بهتر و بيشتر به هموطنان، 
ساعت كاري صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 

ارزي افزايش يافت. 
بر اين اساس، صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 
ارزي تا اطالع ثانوي تا ساعت ۱۸ فعال خواهند 
بود. گفتن��ي اس��ت در س��امانه نيم��ا حدود 
۲۰۰ميليون دالر ارز به صورت حواله توس��ط 

صادركنندگان عرضه شد.
  نقش ویژه صادرکنندگان غیر نفتي 

در مدیریت بازار ارز 
در حالي كه معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي 
مجلس از نبود ارز حاصل از ص��ادرات نفت در 
اقتصاد ايران خبر داده است، بدين ترتيب مي توان 
متوجه شد صادرات غير نفتي،  نقش ويژه اي در 

تأمين ارز مورد نياز واردات كاالهاي اساس��ي و 
ضروري و همچنين مديريت نرخ در بازار داخلي 
دارد، از اين رو به نظر مي رسد اتاق هاي بازرگاني 
و بخش خصوصي و هلدينگ هاي چند رشته اي 
نقش وي��ژه اي در مديري��ت ارزي اقتصاد ايران 

ايفا مي كنند. 
  دیگر درآمد ارزي نفتي نداریم

  رئي��س كل بانك مركزي در جلس��ه ش��وراي 
گفت وگوي دول��ت و بخش خصوص��ي اظهار 
داشت: امروز شرايط كش��ور را همه مي دانند؛ 
به دليل تحريم محدوديت هايي ايجاد شده كه 
مجبور هستيم س��ختگيري ها را بيشتر كنيم و 
اين مسئله به معناي اين نيست كه ما به دنبال 
ايجاد فشار به صادركنندگان هستيم. يك زماني 
كش��ور ۵۰ ميليارد دالر درآمد نفتي داشت، اما 
امروز ما اين درآم��د را نداريم، از اين رو صادرات 
غيرنفتي براي ما بسيار مهم است، زيرا در صورت 
رشد اين بخش كش��ور نيز به مراحل باالتري از 

توسعه و رفاه عمومي مي رسد. 
    با بي سابقه ترین تحریم ها 

مواجه هستیم
عبدالناصر همتي گفت: اما واقعيت اين است كه 
طي دو سال و سه ماهي كه من به بانك مركزي 
آمده ام با بي سابقه ترين تحريم ها مواجه شده ايم 
كه روز به روز هم فشار بيشتر مي شود. االن من از 
اين جلسه بيرون بروم، از همه بخش ها به بانك 

مركزي درخواست فرستاده مي شود. 
اين طور نيس��ت كه فق��ط صادركنندگان ارز 
بخواهند، بلك��ه همه دس��تگاه ها و بخش ها 
از بانك مرك��زي ارز، كاال و نهاده ه��ا هم ارز 
مي خواهند؛ از س��وي ديگر ني��ز بانك مركز 
بايد براي ارزش پول ملي، توان مردم، توزيع 
درآمد و نقدينگي  نيز فك��ري بكند، همه اين 
فشارها به بانك مركزي وارد مي شود و اگر يك 
دستگاهي دقيق كار نكند، باقي دستگاه ها به 

مشكل مي خوردند. 
  ۱0۸ صادرکنندگان 2۶ میلیارد دالر ارز 

به کشور آوردند
همتي با اشاره به سخنان پورابراهيمي نماينده 
مجلس در مورد صادركنندگان خوشنام تصريح 
كرد: بنده با صادركنندگان خوش��نام مش��كل 
ندارم، حتي هفته گذشته با اين افراد جلسه اي 
گذاشتيم و به دليل حجم ارزي كه آورده بودند، 
مورد قدرداني قرار گرفتن��د. وي افزود: طي دو 
س��ال ۱۰۸ صادركننده ۲۶ ميليارد دالر ارز به 
كشور آوردند كه اين مسئله نشان مي دهد اين 

بخش در حال اداره كشور است. 
   افزای�ش ن�رخ ارز ب�ه دلی�ل کاه�ش 

درآمدهاي ارزي است
رئيس كل بانك مركزي گف��ت: دليل افزايش 
نرخ ارز، ص��دور بخش��نامه هاي بانك مركزي 
نيس��ت، بلكه كاهش درآمدهاي ارزي كش��ور 

است. 
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همتي با اشاره به بازگشت ارز حاصل از صادرات 
گف��ت: از ۲۷ ميليارد دالر ارزي كه بازنگش��ته 
بود تا تيرماه ۸ ميليارد دالر به كشور بازگشت. 

صادركنندگان خوب عمل كردند. 
وي افزود: در جلسه شوراي هماهنگي سران قوا 
به بانك مركزي تكليف شده بود كه اگر در مورد 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به نتيجه نرسيد، 

موضوع را به قوه قضائيه ارجاع دهيد. 
رئيس كل بانك مركزي تأكي��د كرد: ۲۵۰ نفر 
را در اواخر س��ال هاي ۹۷ و ۹۸ ب��ه قوه قضائيه 
معرفي كرديم. اين افراد حتي يك دالر به كشور 
برنگرداندن��د و از طرفي هيچ كدام توليد كننده 
نبودند. در واقع حدود ۷ ميليارد دالر ارز به كشور 
بازنگشت. اين در حالي اس��ت كه صادرات اين 

افراد بين ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰ ميليون دالر بود. 
  70 نف�ر از بازداش�تي ها کارتن خ�واب 

هستند
همت��ي ادام��ه داد: باي��د بگوي��م ك��ه از اين 
بازداشت ش��دگان ارزي، ۷۰ نف��ر كارتن خواب 
هستند يا در حاشيه روستاها زندگي مي كنند. 

وي افزود: اين افراد كارت بازرگاني را به كساني 
ديگر دادند و صادركننده نيز ارز را به كشور وارد 
نكرد. رئي��س كل بانك مركزي گف��ت: من به 
رئيس قوه قضائيه گفتم كه اصالً تمايلي به ارجاع 
صادركنندگان به قوه قضائي��ه ندارم. فقط بايد 

خواهش كنيم كه ارز را به كشور برگردانند. 
  ۸0 میلیون نفر از ناحیه ارز 

آسیب مي بینند
رئيس كل بان��ك مركزي اظهار داش��ت: ما از 
دولت و صادركنندگان مي خواهيم كه دغدغه 
بانك مرك��زي را ببينند؛ وقتي جل��وي بانك 
مركزي تجمع مي كنند ك��ه چرا ارز تخصيص 
داده نمي ش��ود ما بايد چه جواب��ي بدهيم. آيا 
بگويي��م ارز را ب��ه كش��ور برنمي گردانند. نظر 
دول��ت و ش��خص رئيس جمه��ور، حمايت از 
صادركنندگان اس��ت، اما صادركننده نيز بايد 

ارز را به كشور بازگرداند. 
رئيس كل بانك مركزي گفت: با كس��ي كه به 
دليل تعلل در بازگشت ارز موجب پيشي گرفتن 

تقاضا بر عرضه شده چه رفتاري بايد كرد؟
همتي تصريح كرد: ۸۰ ميليون نفر از ناحيه نرخ 
ارز آسيب مي بينند. از اين رو نبايد اجازه دهيم 
كه مشكالت اين حوزه بيشتر شود. بايد بدانيم 
كه صرفاً خروج سرمايه نمي تواند كمكي به كشور 

كند. تزريق و نشر ارز بايد تعادل داشته باشد. 
   از دالیل کاهش صادرات خبر دارم

همتي گفت: هم اكنون ش��رايط ما روان ش��ده 
و بهتر هم خواهد ش��د؛ به داليلي كه خبر دارم 
صادرات در نيمه نخست سال كاهش يافته است 

و اين مسئله ربطي به بخشنامه ندارد. 
وي تأكي��د كرد: ن��رخ ارز را كنت��رل مي كنيم 
چه بس��ا كه هم اكنون ب��ازار مثبت تر  و عرضه 
صادركنن��دگان در س��امانه نيم��ا روان ت��ر 
شده است. وقتي كه صادركنندگان عرضه روان 
داشته باش��ند، محدوديت هم كم مي ش��ود. بر 
اس��اس آماري كه چند روز پيش گرفتم، روزي 
۱۵۰ ميليون دالر عرضه داشتيم كه روند خوبي 

تلقي مي شود. 
رئيس كل بانك مركزي اف��زود: افرادي كه در 
مورد صدور بخشنامه ها گاليه دارند بايد شكايت 
خود را ب��ه ترامپ ببرند؛ چراك��ه تحريم ها روز 
به روز جديد تر مي ش��ود و ما مجب��ور به تغيير 
بخشنامه ها مي شويم؛ به ما حمله مي شود و ما 

بايد دفاع كنيم.

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک

اين هم از آمار!
وقتي نظام سهميه بندي بنزين احيا و كارت سوخت تبديل به يك ابزار 
مهم براي س��وختگيری ش��د، ميزان مصرف روزانه بنزين طي ۱۰ماه 
گذشته روزانه بين ۲۰ تا ۲۵ ميليون ليتر در روز كاهش يافت، با احياي 
كارت س��وخت هم مصرف داخلي و هم با مديري��ت اطالعاتي مصرف 

بنزين، قاچاق اين سوخت كاهش يافت. 
در چنين شرايطي كه وزارت نفت هم اقرار به كاهش مصرف بنزين كرده 
است، شماتت ها عليه اين وزارتخانه به دليل حذف نظام سهميه بندي 
و رهاسازي مصرف بنزين افزايش يافت. اين جداي از اتفاقات تلخ آبان 
۹۸ است كه تنها دليلش، سياس��ي كاري دولتي بود كه با يك تصميم 
اش��تباه، نظام مديريت مصرف بنزين را نابود كرد و موجب شد ميزان 

مصرف بنزين به حدود ۱۰۰ ميليون ليتر در روز برسد. 
تا پيش از حذف كارت سوخت، ميزان مصرف بنزين بين ۷۰تا۷۵ ميليون 
ليتر در روز بود كه با تصميم وزارت نف��ت و دولت، اين ميزان با حذف 
نظام س��هميه بندي به حدود ۱۰۰ ميليون ليتر در روز رس��يد. وزارت 
نفت براي فرار ك��ردن از اين عملك��رد، مدام عوامل ديگ��ر را موجب 
افزايش مصرف بنزين مي دانست. يكي از اين استدالل ها افزايش توليد 
خودرو بود، در حالي كه طي سه سال گذش��ته كمترين توليد خودرو 
در كشور به ثبت رسيده كه نشان مي دهد چنين استداللي فقط براي 

»ردگم كني« است. 
يكي ديگر از اس��تدالل ها نيز مربوط به جايگزيني سي ان جي به  جاي 
بنزين است. وزارت نفت معتقد است بخش عمده اي از كاهش مصرف 
بنزين، توسط سي ان جي جبران شده و اساساً تغييري در مصرف سوخت 
رخ نداده است. اين توجيه و عددسازي، دقيقاً در مقابل اظهارات و نظر 
كارشناساني بود كه معتقد بودند با نظام سهميه بندي، ميزان مصرف 
س��وخت در بخش حمل و نقل كاهش يافته است ولي اين وزارتخانه و 

طرفدارانش، مدام روي سي ان جي مانور مي دادند. 
در چنين شرايطي، گزارش مركز آمار نشان داد حرف منتقدان دولت 
تا چه اندازه درس��ت بوده است. در بخش گاز گزارش��ي كه مركز آمار 
منتشر كرده، آمده است: در حال حاضر نيروگاه ها با مصرف ۴۵درصد 
از گاز توليدي بيشترين مصرف را در بين ساير بخش ها دارند. مصرف 
بخش خانگي نيز ۱۶/۵درصد از كل گاز توليدي اس��ت. مصرف روزانه 
۱۹/۵ميليون مترمكعب گاز در بخش حمل و نقل نيز حاكي از مصرف 

روزانه سی ان جی در كشور در بهار سال جاري است. 
اين اعداد به چه معناست؟ بررسي آمارهاي فصلي مصرف سی ان جی از 
پاييز ۹۸ تا بهار امسال در مقايسه با مدت مشابه نشان مي دهد صرفاً در 
زمستان پارسال در مقايسه با مدت مشابه سال ۹۷، مصرف سی ان جی، 

حدود ۱۰درصد افزايش يافته است. 
اين گزارش به خوبي روشن مي س��ازد وزارت نفت براي توجيه اشتباه 
خود براي حذف نظام س��هميه بندي، به اس��تداللی دروغين تمسك 
جسته است كه اصوالً و منطقاً نمي تواند اين وزارتخانه را از دشمني با 

نظام مديريت مصرف سوخت تبرئه كند. 
وزارت نفت دوست ندارد بپذيرد كه با سياست هاي اشتباه و متناقض با 
منافع ملي، ميلياردها دالر از درآمدهاي كشور را به باد داده و از سوي 
ديگر، نتايج امنيت��ي- اجتماعي آن را در س��ال ۹۸ به نظام جمهوري 
اسالمي ايران تحميل كرده است؛ وزارتخانه اي كه به خوبي مي داند چه 
كرده، اين حق را به خود مي دهد براي فرار رو به جلو، دست به آمارسازي 

بزند و همه را مقصر جلوه دهد، جز خودش!

 انتقاد از گرانی
قيمت قطعات يدکي 

قیمت قطعات یدک�ي خودرو حدود س�ه تا پنج برابر گران ش�ده 
اس�ت در حالي ک�ه این افزای�ش قیمت محل�ي از اع�راب ندارد. 
سيدجواد حس��يني كيا، عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت با انتقاد از نابس��اماني بازار قطعات يدكي خودرو 
گفت: در حال حاضر قيمت قطعات يدكي حدود سه تا پنج برابر رشد 
داشته در حالي كه اين افزايش قيمت محلي از اعراب ندارد و ناشي از 

عدم كنترل بازار و رانت موجود در حوزه فوالد و... است. 
نماينده مردم سنقر در مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه گراني 
قطعات يدكي ن��و و اصل موجب رون��ق گرفتن ب��ازار قطعات يدكي 
استوك و دست دوم شده است، افزود: در ش��رايط كنوني سوداگران 
قطعات كاركرده را به جاي قطعات نو بسته بندي كرده و به بازار عرضه 

مي كنند. 
وي با بيان اينكه سوداگران با سوءاس��تفاده از وضع موجود و احتكار 
قطعات يدكي، قيمت ها را س��ليقه اي افزاي��ش مي دهند، اضافه كرد: 
نظارت دس��تگاه هاي نظارتي نيز تأثيري در جلوگيري از فعاليت آنها 
ندارد، بنابراين دس��تگاه هاي امنيتي و قضايي بايد ب��ا ورود جدي به 

ميدان دست دالالن را از بازار كوتاه كنند. 
اين نماينده مردم در مجلس يازده��م ادامه داد: از آنجا كه فوالد يكي 
از اصلي ترين مواد اوليه مورد نياز توليد قطعات يدكي خودرو اس��ت، 
التهاب در بازار آن به ساير بازارها از جمله خودرو و قطعات نيز منتقل 
شده و زمينه گراني افسارگسيخته قطعات يدكي را فراهم كرده است. 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس تصريح ك��رد: از آنجايي كه 
ميزان واردات قطعات يدكي و تيراژ توليد داخل مش��خص اس��ت، به 
راحتي مي توان بازار اين كاال را كه يك��ي از اصلي ترين نيازهاي مردم 

است، ساماندهي كرد. 
........................................................................................................................

 آخرين مهلت ثبت نام وام کرونا 
همچنان که پیش از این اعالم شده بود امروز آخرین فرصت ثبت نام 
دریافت وام کروناست و صاحبان کسب و کارها و بنگاه هاي اقتصادي 
آسیب دیده از کرونا فقط امروز فرصت دارند درخواست خود را براي 
دریافت تسهیالت حمایتي کرونا در سامانه »کارا« به ثبت برسانند. 
به گزارش ايسنا، آمارها نشان مي دهد در هفته هاي اخير روزانه به طور 
متوسط بيش از ۲هزارو۵۰۰ نفر از شاغالن كسب و كارهاي آسيب ديده 
از كرونا براي دريافت تسهيالت كرونا در سامانه كارا ثبت نام كرده اند، 
همين امر موجب شده كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي كرونا از 
بانك هاي عامل بخواهد با جديت بيشتري نسبت به پرداخت تسهيالت 

حمايتي كرونا به متقاضيان تا پايان مهرماه اقدام كنند. 
چنانچه معاون اقتصادي رئيس جمهوري و رئي��س كارگروه مقابله با 
پيامدهاي اقتصادي كرونا در بيست و نهمين جلس��ه كارگروه بر لزوم 
شتاب دهي به فرايند پرداخت وام به متقاضيان تأكيد و پايان آبان ماه 
را مهلت پاياني بانك ها براي تعيين تكليف نهايي پرونده هاي در دست 

بررسي و پرداخت وام به مشموالن اعالم كرد. 
برابر اعالم مدير اداره اعتبارات بانك مركزي تا پايان روز ۲۸مهرماه بيش 
از ۳۳۱هزار نفر از متقاضيان تسهيالت ويژه دولت براي كسب وكارهاي 
آسيب ديده از كرونا و صاحبان مشاغل و بنگاه ها، موفق به دريافت وام 
كرونا شده اند و پرونده بيش از ۲۳۸هزار بنگاه ديگر نيز در دست بررسي 

و پرداخت قرار دارد. 
مي��زان پرداخت تس��هيالت حمايتي كرون��ا از س��وي بانك ها به 
كس��ب و كارها، جمعاً ۶هزارو۲۰۰ ميليارد تومان ب��وده كه از اين 
ميزان هزارو۳۰۰ميليارد تومان به شركت هاي بزرگ حمل ونقلي 
اختصاص يافته و حدود ۴هزارو۹۰۰ميلي��ارد تومان مابقي نيز به 
رسته هاي چهارده  گانه شغلي كه آسيب بيشتري از كرونا ديده اند، 

اختصاص يافته است.


