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 87 هزار پروژه  عمرانی به دلیل کمبود منابع 
روي هوا رفت

كمبود ۶۰۰هزار ميليارد توماني 
در ش�رايطي که پروژه هاي نیمه تمام امروز به يكي از چالش هاي 
کشور در راه توسعه اقتصادي تبديل شده است، خبر از تخصیص 
رديف اعتباري به پروژه هاي جديد به گوش مي رسد، در اين شرايط  
راهكار حرکت به سمت شرکت سرمايه گذاري پروژه محور است. 
به گزارش فارس، مش��كالت عديده دولت در تأمين كس��ري بودجه 
سال جاري و عدم تخصيص اعتبارات پيش بيني شده عمراني در اين 
سال، در كنار تعداد زياد پروژه هاي زيرساختي نيمه تمام كه به صورت 
قطره چكان��ي رديف بودجه دريافت مي كنند، موجب ش��ده اس��ت تا 

كارشناسان اقتصادي به اين موضوع واكنش نشان دهند. 
در همين رابطه محمدجواد شاهجويي، پژوهشگر اقتصادي اعالم كرد: 
طبق برآورد مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، حدود 87 هزار 
طرح ملي و استاني نيمه تمام در كشور وجود دارد كه براي تكميل به 

بودجه اي معادل 600 هزار ميليارد تومان نياز دارد. 
وي افزود: از اي��ن ميزان، 80 هزار ميليارد توم��ان مربوط به پروژه هاي 
ريلي نيمه تمام اس��ت كه با توجه به تخصيص رديف اعتباري حدوداً 
1400 ميليارد توماني به شركت س��اخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل كشور به عنوان متولي توس��عه خطوط ريلي در كشور، تكميل و 
بهره برداري از اين پروژه ها به زماني بالغ بر 60 سال نياز خواهد داشت. 
اين پژوهش��گر اقتصادي ادامه داد: در چنين شرايطي، فشار براي اخذ 
رديف بودجه  جهت س��رمايه گذاري دولت در پروژه هاي زيرس��اختي 
جديد، حتي اگر پروژه اقتصادي باش��د هم به صالح كشور نيست، زيرا 
با اين روند اختصاص بودجه به پروژه ها در كشور، زمان طوالني ساخت 
پروژه ها و وجود پروژه هاي اولويت دار ملي، دريافت رديف بودجه براي 
يك پروژه جديد معادل ساخته نشدن آن و طوالني تر شدن ساخت ساير 
پروژه ها خواهد بود.  شاهجويي گفت: براي مثال، هم اكنون احداث خط 
ريلي 45كيلومتري براي اتصال سبزوار به شبكه ريلي كشور كه جمعاً 
به 475 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد، از س��ال 1389 كليد خورده و 
پيش بيني شده است تا سال 1405 تكميل شود. به بيان ديگر ساخت 
س��االنه 3 كيلومتر خط ريلي براي يك پروژه عمراني در دنيا بي نظير 
است، بنابراين سرنوشت محتوم پروژه خط ريلي اينچه برون به شاهرود 

هم شبيه به ساير پروژه هاي معطل مانده كشور خواهد بود. 
وي با اش��اره به تجربه كش��ورهاي پيش��رفته در تأمين مالي پروژه هاي 
زيرساختي، راه حل مشكل تأمين مالي اين پروژه ها را ورود مردم و بخش 
خصوصي به اين حوزه دانست و تأكيد كرد: در اغلب كشورها، با توجه به عدم 
توانايي دولت در تأمين اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه هاي زيرساختي 
و نياز قابل توجه اقتصاد به وجود اين زيرساخت ها، تالش شده است بستر 
الزم براي ورود كم ريسك سرمايه اي مردمي به اين حوزه ايجاد شود و مردم 

به مشاركت در اين امر مهم و تاثيرگذار ترغيب و تشويق شوند. 
اين پژوهشگر اقتصادي تأكيد كرد: در كشور ما، تا امروز دغدغه جدي در 
بين تصميم گيران براي ايجاد چنين ساختاري وجود نداشته است كه 
بخشی از آن مربوط به نبود دغدغه و بخشی ناشي از كسب درآمدهاي 
سهل الوصول نفتي در گذشته بوده است. به بيان ديگر، دولت ها در ايران 
تا امروز، اهميت و ضرورت ورود و مشاركت مردم در امر توسعه كشور را 
درك نكرده اند، اما با تغيير شرايط و به وجود آمدن نوسانات اقتصادي 
در سال هاي اخير، ضرورت تغيير رويكرد در تصميم گيران و مديران اين 

حوزه بيشتر احساس مي شود. 
اين پژوهشگر اقتصادي با اشاره به اعطاي مجوز مجلس شوراي اسالمي به 
دولت براي استفاده از ظرفيت بازار سرمايه در جهت تكميل پروژه هاي نيمه 
تمام كه در هفته اول اسفندماه سال 99 اتفاق افتاد، استفاده از بازار سرمايه 
براي ورود مردم به تأمين مالي پروژه هاي عمراني را راهكاري اساسي براي 

رفع هميشگي مشكل تأمين نقدينگي عنوان كرد. 
وي افزود: اس��تفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي همانند شركت هاي 
س��هامي عام پروژه محور كه در دني��ا تجربه هاي موفق��ي را به يادگار 
گذاشته اند، مي تواند براي هميشه دعواي بين پروژه اولويت دار و پروژه 
بي اولويت را در كش��ور از بين ببرد. به تعبير ديگر، در كشور ما با توجه 
به ظرفيت هاي اساسي و استعدادهاي بي نظير خدادادي، تقريباً هيچ 
پروژه اي بي توجيه نخواهد بود، اما وقتي با منابع محدود دولتي مواجه 
هستيم، مجبوريم پروژه ها را اولويت بندي كنيم تا وضعيتي كه هم اكنون 

به آن دچار هستيم، اتفاق نيفتد. 

دفاع معاون وزير صمت از يك سند
نگاه سياه و سفيد به تجارت نداريم

رئیس س�ازمان توس�عه تج�ارت اظه�ار داش�ت: ما باي�د برنامه 
خود را ب�راي ه�ر کش�وري ک�ه مي توانیم ب�ا آن توس�عه روابط 
اقتص�ادي و تجاري داش�ته باش�یم بر اس�اس اص�ول جمهوري 
اس�امي ايران طراحي کنی�م، بنابراين اينكه بگويیم يك س�ند 
همكاري، نگاه ما را به س�متي برده که ديگر ب�ه ارتباط اقتصادي 
ب�ا س�اير کش�ورها توج�ه نمي کنی�م، ن�گاه درس�تي نیس�ت. 
حميد زادبوم در گفت وگو با ايلنا در مورد سند همكاري ۲5ساله ايران و 
چين اظهار كرد: چنين برنامه هاي همكاري  بايد بلندمدت باشد، البته 
جزئيات آن در كوتاه مدت مش��خص مي ش��ود. االن چين با 47كشور 
جهان چنين برنامه هاي همكاري دارد و با برخي از كشورها از قبل هم 
برنامه هاي مشابهي داشته است و درازمدت بودن اين برنامه مزيت آن 

محسوب مي شود. 
وي افزود: از آنجا كه اين س��ند برنامه اقدام نبوده و ي��ك برنامه همكاري 
جامع است، تنها كليات را مطرح كرده و بلندمدت بودن آن مشكل ايجاد 
نمي كند اما زماني كه پروژه ها را در حوزه هاي مختلف مانند نفت، صنعت، 
معادن و تجارت تعريف مي كنيم، با پشتيباني اين برنامه در كوتاه مدت يا 
ميان مدت اجرا مي ش��ود.  زادبوم تصريح كرد: يكي از مس��ائلي كه در اين 
س��ند در ميان مدت به آن توجه شده، جلب س��رمايه هاي خارجي براي 
سرمايه گذاري هاي بزرگ در پروژه هايي مانند پااليشگاهي، پتروشيمي، 
مناطق آزاد، انرژي هاي پاك، خطوط مترو و صنايع معدني اس��ت، چون 
موضوع پروژه ها بلندمدت و ميان مدت طراحي شده و يكي از مسائل مهم 
در پروژه هاي ميان مدت هم بحث سرمايه گذاري است.  معاون وزير صمت 
در پاسخ به برخي تحليل ها مبني بر گردش به ش��رق تجارت كشور گفت: 
اينكه در نظام اقتصاد و تجارت بين الملل نگاهمان به شرق يا غرب باشد، شايد 
چندان كارشناسي  شده نباشد. ما مي توانيم با كشورهاي مختلف چنين برنامه 
همكاري ای داشته باشيم، البته ممكن است كشوري در مقاطع زماني احساس 
كند كه از يكسري منابع و همكاري با برخي از كشورها جامانده ، بنابراين سعي 
مي كند نگاه خود را به طرف آن معطوف كند اما اين بدان معنا نيست كه با اين 

اقدام از طرف ديگر غافل باشد. 

 انتقاد سهامداران از مداخله  سال 99 همتی
 در بازار سرمايه

در حالی که رئیس کل بانك مرکزی سیاست های جديد رسانه ای را در سال جديد در پیش گرفته است و تاش دارد از عملكرد 
اقتصادی خود دفاع کند، 57 میلیون سهامدارمنتقد مداخله وی در بازار سهام در سال 99 هستند

ماليات خانه هاي خالي در صندوق ملي
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: هر مالیاتي که از خانه هاي بدون 
س�كنه اخذ ش�ود، به صندوق ملي مس�كن مي رود و به پرداخت 
تس�هیات براي مس�كن گروه هاي کم درآمد اختصاص مي يابد. 
محمود محمودزاده در گفت و گو با ايس��نا اظهار كرد: سامانه امالك 
و اسكان يك اقدام پايه براي شناس��ايي وضعيت مسكن كشور است. 
هدف هم صرفاً ماليات نيس��ت، بلكه برنامه اصلي، شناس��ايي اوضاع 
سكونتي خانوارها براي برنامه ريزي هاي حوزه مسكن است. هر مالياتي 
از خانه هاي خالي گرفته شود، مستقيم به صندوق ملي مسكن مي رود 
و به عنوان تسهيالت براي مس��كن كم درآمدها هزينه مي شود. اينكه 
تصور كنيم دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي، اين سامانه را ايجاد 

كرده تصور اشتباهي است. 
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مطالبه عموم مردم ساماندهي 
بازار مسكن اس��ت، گفت: براي كنترل بازار مسكن بايد ابتدا اطالعات 
داشته باشيم تا بتوانيم برنامه ريزي كنيم. اين سامانه يك اقدام خوب 
و مهم است و با قانوني كه آذرماه سال گذشته از سوي مجلس تصويب 

شد ضمانت اجرايي پيدا كرد. 
محم��ودزاده تأكيد ك��رد: هم ميهن��ان عزي��ز از اين منظ��ر به ثبت 
اطالعات ملكي خود ن��گاه كنند كه اگر موضوع مس��كن قرار اس��ت 
 ساماندهي ش��ود نياز به اين اطالعات پايه دارد و از طريق اين سامانه 

انجام مي شود. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در صورت عدم ثبت اطالعات، بسياري 
از خدمات شامل يارانه، افتتاح حساب بانكي، گذرنامه، پالك خودرو و 
غيره قطع مي شود، گفت: بله به هر حال اين موضوعي است كه در بند 
7 تبصره 8 اصالحيه ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم به آن اشاره 
شده است. كس��اني كه ظرف دو ماه اطالعات سكونتي را ثبت نكنند و 
موفق به دريافت كد يكتا نش��وند ارائه خدمات دستگاه هاي دولتي به 

آنها دچار اختالل مي شود. 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي درباره جرايم مالياتي 
خانه هاي خالي گفت: ه��ر خانوار مي تواند يك اقامت��گاه اصلي و يك 
اقامتگاه فرعي در شهري ديگر داشته باشد كه مشمول ماليات خانه هاي 
خالي نمي شود. صاحبان واحدهاي نوساز نيز پس از 1۲ ماه و در حالت 
انبوه س��ازي پس از 18 ماه در ص��ورت خالي بودن مالي��ات پرداخت 
مي كنند. همچنين خانه هاي خالي شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر و 
روستاها مشمول ماليات نيست، اما اگر در سامانه ثبت نشود مشمول ۲0 
درصد ماليات متعلقه خواهد شد. معافيت هاي ديگري نيز براي برخي 
گروه ها از جمله دانش��جويان، دانش آموزان، مبتاليان به بيماري هاي 

خاص و غيره در نظر گرفته شده است. 

كمك دولت به توليد با مجوز گراني
نزديك به ۲۰ روز از ش�روع سال ۱4۰۰ گذش�ته اما وضعیت بازار و 
قیمت کاالهاي اساسي نش�ان مي دهد همچنان نوسان قیمتي در 
انواع کاالها وجود داشته و خبري از مديريت و ثبات قیمت ها نیست. 
به گزارش تسنيم، در حال حاضر برخي كارخانجات در صدد افزايش 
قيمت محصوالت خود هس��تند و دولتي ها هم سياست روشني براي 
مديريت هزينه هاي توليد و قيمت ها ارائ��ه نمي كنند. توليدكننده ها 
امروز مدعي ان��د در س��ال جدي��د هزينه ه��ا افزاي��ش قابل توجهي 
 يافته و ناچارند ب��راي جلوگيري از ض��رر و زيان تغيي��رات قيمتي را 

اعمال كنند. 
 از طرف ديگر دولت مدام با برگزاري جلساتي از اجراي سياستگذاري و 
برنامه هاي مناسب براي كمك به واحدهاي توليدي صحبت مي كند، اما 
در عمل اين سخنان عملياتي نشده و در حد شعار باقي مانده  است. اين 
در حالي است كه با تشديد ش��يوع ويروس كرونا بسياري از واحدهاي 
توليدي با ضرر، تعديل نيرو و حتي تعطيلي روبه رو شده اند و خبري از 

كمك به آنها نيست. 
در سال جاري هم شيوع بيماري كرونا فعاليت را براي واحدهاي توليدي 
سخت تر كرده است و به نظر مي رسد دولت بايد به جاي شعار در عمل 

فكري به حال توليدكننده ها كند. 
در ش��رايط فعلي برخي واحدهاي توليدي انبارگرداني را بهانه كرده و 
رغبتي به فروش ندارند، تعدادي ديگر هم مي گويند منتظرند ليست 
جديد قيمت ها از سوي كارخانه اعالم شود تا اقدام به فروش محصوالت 
كنند. اين موضوع در بخش بازار لوازم خانگي كه با ركود معامالت روبه رو 
است، به شدت در حال انجام است و فروشندگان ترجيح مي دهند اگر 
مي خواهند فروشي داشته باش��ند، الاقل با قيمت باالتري بفروشند تا 

كسادي بازار را جبران كنند. 
جالب اينجاست واحدهاي نظارتي هم به رغم تمام شعارها در برخورد با 
گراني و عدم فروش كاال شاهد اين گونه تخلفات هستند، اما گويا توانايي 
برخورد با گرانفروشي را نداشته و به نوعي نظاره گر فاز جديد افزايش 

قيمت ها در بازار هستند. 

ريزش قيمت  سكه
نايب رئی�س اتحادي�ه ط�ا و جواهر ضمن اش�اره ب�ه اينكه طي 
يك هفت�ه اخیر تحت تأثی�ر مذاک�رات و بحث هاي سیاس�ي، از 
اواس�ط هفته قیمت جهان�ي ط�ا و ن�رخ ارز در داخ�ل افزايش 
ياف�ت، افزود: ام�ا در مجم�وع هفته اي ک�ه گذش�ت به رغم همه 
ب�اال و پايین ش�دن ن�رخ ارز و قیم�ت اون�س جهان�ي، در پايان 
هفته ش�اهد ري�زش قیمت ها نس�بت ب�ه آغ�از هفت�ه بوده ايم. 
محمد كشتي آراي در تشريح وضعيت بازار سكه و طال در اولين هفته 
كاري از سال 1400 در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: روزهاي پاياني 
سال 1399 با قيمت هزارو700 دالر اونس جهاني سال براي ما به پايان 
رسيد، اما در اوايل هفته اي كه گذشت، قيمت اونس جهاني به هزارو731 
دالر هم رس��يد. با توجه به ثبات قيمتي كه قيمت جهاني داشت، نرخ 
ارز نيز از ثبات نس��بي خوبي برخوردار بود، اما در اواسط هفته، مسائل 
هسته اي ايران و نشست وين، مجدد نرخ ارز را در داخل تحت تأثير قرار 

داد و براي ساعاتي نرخ ارز رشد يافت. 
نايب رئيس دوم اتحاديه طال و جواهر تهران افزود: همين افزايش نرخ 
ارز به انضمام افزايش قيمت جهاني طال  سبب شد تا قيمت سكه براي 
ساعاتي تا 11 ميليون تومان هم افزايش پيدا كند،اما باتوجه به نتايج 
نشست وين، قيمت ارز كاهش پيدا كرد. البته در پايان هفته به سبب 
شاخص هاي اقتصادي امريكا، مجدداً شاهد افزايش قيمت اونس جهاني 
بوديم؛ به طوري كه به طور متوس��ط طي اين هفته، 13 دالر افزايش 
قيمت جهاني را داش��ته ايم و قيمت هر اونس جهاني از هزارو731 به 

هزارو744 دالر افزايش پيدا كرد. 
وي اعالم كرد: از روز پنج شنبه كه روز پاياني هفته بود، قيمت ارز مجدد 
كاهش پيدا كرد. از سوي ديگر ركود در بازار و نبود تقاضا در بازار، به ويژه 
براي قطعات كوچك تر همچون نيم س��كه، ربع سكه و سكه هاي يك 
گرمي، سبب شد كاهش بيشتري در قيمت ها شكل بگيرد. البته الزم به 
ذكر است كه در حقيقت حباب اين قطعات از بين رفته است؛ وگرنه كه 
همانطور كه اشاره شد قيمت جهاني طال 13 دالر افزايش داشته است. 
كش��تي آراي تصريح كرد: بنابراين طي هفته اي كه گذش��ت، ش��اهد 
كاهش حباب سكه به ويژه نيم سكه و ربع سكه بوديم كه هر يك حدود 
۲50هزار تومان كاهش هم��راه بود كه به دليل كاه��ش تقاضا ايجاد 
شده است. در مجموع داد و ستد  چنداني در بازار در اولين هفته كاري 
سال جديد شكل نگرفت و بازار هنوز به صورت كامل فعال نشده است. 
همين نب��ود تقاضا همانطور كه واضح اس��ت، حباب س��كه را كاهش 
مي دهد و سبب شده )حباب سكه( با توجه به اينكه در روزهاي پاياني 
سال تا حدود 600 هزار تومان افزايش يافته بود، طي اين هفته به حدود 

350 هزار تومان رسيده است. 

ب�ورس در هفت�ه گذش�ته در رون�دي مطاب�ق 
ماه گذش�ته، در ش�رايط کاهش�ي ق�رار گرفت 
و ش�اخص کل ب�ا کاه�ش 3/4درص�دي ب�ه 
ي�ك کان�ال پايین ت�ر وارد ش�د و باي�د دي�د 
حماي�ت از ش�اخص کل فعال مي ش�ود يا خیر؟

به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران در حالي 
دومين هفته سال1400 را پش��ت سر گذاشت كه 
بس��ياري از نماده��ا در اين روزه��ا در صف فروش 
قفل هستند و سياست هاي سازمان بورس نه تنها 
نتوانسته است اين صف ها را كاهش دهد، بلكه بازار 
س��رمايه را در يك حالت كاماًل رك��ودي قرار داده 
است. با تغيير رياست س��ازمان بورس در بهمن ماه 
سال گذشته بارقه هاي اميد در فعاالن بازار سرمايه 
ش��كل گرفت، اما تغيير دامنه نوس��ان متقارن به 
دامنه نوس��ان نامتقارن يكي از معدود فعاليت هاي 
دوره جديد رياست س��ازمان بورس بود كه مشكل 
صف هاي فروش در بورس را حل نكرد. اين راه حل 
تنها بر بيشتر و عميق تر شدن ركود موجود در بازار 
كمك ك��رد. نتيجه ديگر اين سياس��ت خروج پول 

سهامداران حقيقي از بازار سرمايه بوده است. 
تداوم روند خروج پول از بورس 

روند خروج پول از بورس كه از ماه ها پيش آغاز شده 
است، در هفته گذشته نيز ادامه داشت و در مجموع 
بيش از ۲هزارو400ميلي��ارد تومان از بورس خارج 
ش��د. اين روند در صورتي كه ادامه داش��ته باشد، 

مي تواند زنگ خطر را براي بورس به صدا درآورد. 

مش��كل اصلي اين روزهاي بورس به نبود تقاضا در 
بازار برمي گردد، يعني تقاضايي براي سهم ها كه در 
بهترين حالت از نظر قيمت قرار دارند، وجود نداشته 
و اين مسئله نشان مي دهد، سهامداران اعتماد خود 
را به بازار از دست داده اند. ش��اخص كل بورس در 
هفته گذشته در تمام روزها منفي بوده است. كاهش 
3/4درصدي بورس در اين هفته نشان مي دهد، هنوز 
بازار به يك روند عادي بازنگشته است و افراد از هر 

فرصتي براي خروج از بازار اقدام مي كنند. 

كاهش بي��ش از 44 ه��زار واحدي ش��اخص كل 
نش��ان مي ده��د، ب��ه ط��ور ميانگين در ه��ر روز 
9 هزار واح��د كاهش روزانه را تجربه كرده اس��ت. 
كاهش 3/4 درصدي ش��اخص در اي��ن هفته كه 
با كاه��ش ارزش ب��ورس همراه بوده اس��ت، طي 
هفته هاي گذشته دائم تكرار شده است.  بسياري 
از كارشناس��ان با توجه به تعداد صف هاي فروش 
در بازار س��رمايه ك��ه تقريباً 80 درص��د نمادها را 
در برگرفته اس��ت، مثبت ش��دن برخي نمادهاي 

شاخص س��از را دليل كاهش ناچيز ش��اخص كل 
مي دانند. شاخص كل هم وزن نيز در اين هفته در 
همه روزهاي هفته منفي بوده است. اين روند نشان 
مي دهد سهم هاي كوچك نيز مانند سهام بزرگ و 

دولتي با استقبال كمي همراه شده اند. 
كاهش كمتر شاخص كل هم وزن نسبت به شاخص 
كل نش��ان مي ده��د، در صورتي كه ب��ازار بخواهد 
بازگردد، بايد از نمادهاي كوچك اين حركت شروع 
ش��ود. نمادهاي بزرگ و شاخص ساز به دليل حجم 
باالي صف هاي فروش آنها نمي توانند روند بازار را به 
خوبي مديريت كنند.  كاهش بيش از 5 هزار واحدي 
شاخص كل هم وزن نش��ان مي دهد، در مقايسه با 
شاخص كل، ش��اخص هم وزن روند منفي كمتري 
داشته است.   در اين هفته بيش از سه حمايت معتبر 
بورس بين شاخص كل يك ميليون و ۲50هزار واحد 
تا يك ميليون و 300 هزار واحد شكس��ته شد. اين 
مي تواند براي هفته بعد نش��ان از روند نزولي باشد، 
البته برخي از كارشناس��ان مذاكرات برجامي اين 
هفته را يكي از داليل انتظار سهامداران براي ورود به 

معامالت مي دانند. 
مقايسه بازدهي بازارهاي مالي 

بازاره��اي مالي در هفته گذش��ته در اكث��ر بازارها 
روندي نزولي داشته اس��ت. اين بازارها كه منتظر 
سيگنال از سوي طرف هاي مذاكرات در مورد رفع 
تحريم ها هستند، در هفته گذشته به جز در قيمت 

نفت و اونس طال با كاهش همراه بوده اند. 

معاون فني گمرك ايران گفت: مطابق مصوبات 
س�تاد هماهنگي اقتصادي دول�ت، 9۰درصد 
نهاده هاي تولی�د، بدون کدرهگی�ري بانك 
ترخی�ص مي ش�وند ت�ا مش�كات مرتبط با 
واحدهاي تولیدي در سال جاري مرتفع شود. 
به گزارش ايرنا، »مهرداد جمال ارونقي« اظهار داشت: 
مطابق مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، 
واردكنندگان مي توانند از محل ارز خود يا اشخاص 
ديگر با ثبت اطالعات مربوط به گردش مالي ريالي 
واردكننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت، 
منوط به تعهد دو طرف معامله و وجود و تأمين ارز 

مورد مبادله نسبت به خريد ارز اقدام كنند. 

وي اف��زود: واردات مواد اولي��ه ورود موقت براي 
پردازش، تنها پس از انجام ثبت آماري در سامانه 
جامع تجارت و صدور مجوز نهايي توسط گمرك 
جمهوري اس��المي اي��ران مجاز اس��ت و پروانه 
صادراتي از اين محل، حق واگذاري بابت واردات 
ندارد و صادر كننده فقط به مي��زان مابه التفاوت 
واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز به چرخه 

اقتصادي كشور است. 
ارونقي تصريح كرد: مصوب ش��د ت��ا گمرك ايران، 
پروانه هاي صادراتي صادر ش��ده از سرزمين اصلي 
به مناطق آزاد يا ويژه را كه براي مصرف در منطقه 
استفاده مي شوند از گزارش آماري صادرات كشور 

حذف كند و دارندگان اي��ن پروانه ها حق واگذاري 
آن را ندارند. 

وي افزود: در صورت صادرات كاال از سرزمين اصلي به 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و از آنجا به خارج از كشور، 
صادركننده متعهد به بازگشت ارز حاصله به چرخه 

اقتصادي كشور است. 
ارونقي خاطر نشان كرد: مهم ترين تصميم اتخاذ شده 
مرتبط با گمرك كه در سال جاري مشكل واحدهاي 
توليدي را مرتفع خواهد كرد، اجازه داشتن اين نهاد 
براي ترخيص 90درصد كاالهاي اظهار شده بر اساس 
تعرفه هاي اعالمي از سوي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است. 

به گفته وي، اي��ن اقدام منوط ب��ه دريافت تعهد از 
متقاضي مبني بر ارائه كد رهگيري، حداكثر دو ماه 

پس از ترخيص درصدي كاالست. 
معاون گمرك اي��ران تأكيد ك��رد: همچنين بر 
اس��اس اين تصميمات، واردكننده مي تواند ارز 
مورد ني��از خ��ود را از مح��ل ارز صادركنندگان 
)خود يا غير( به ميزان »كوتاژ« صادراتي به شكل 
واردات در برابر صادرات تأمين كند كه اين روش 
براي پروانه هاي صادراتي س��ال 1397 و بعد از 
آن و منوط به ثبت اظه��ار صادركننده مبني بر 
در اختيار داش��تن ارز مربوط به پروانه صادراتي 

امكانپذير است. 

 زنگ خطر براي بورس به صدا درآمد

ترخيص 90درصد نهاده هاي توليد، بدون كدرهگيري 

اگر چه بعد از تغییر رياست جمهوري در امريكا 
شاهد ثبات نس�بي در بازار ارز ايران هستیم، 
اما کاهش ارزش پول ملي در برابر س�اير کاالها 
موجب آزار م�ردم جامعه شده اس�ت، تا جايي 
که ديگر ثب�ات يا کاهش ن�رخ ارز براي مردمي 
که مايحتاج ضروري زندگي شان با تورم روزانه 
روبه روست بي اهمیت اس�ت.  در همین راستا 
رئیس کل بانك مرکزي که به خوبي از تش�ديد 
سرعت افزايش حجم نقدينگي و به ويژه حجم 
پول در اقتصاد مطلع اس�ت، از ابتداي س�ال تا 
کنون سیاست رسانه اي خاصي را دنبال مي کند تا 
از طريق رسانه هاي مختلف کاهش مستمر ارزش 
پول ملي را به مشكات ساختاري اقتصاد ايران، 
تحريم ها، شیوع کرونا، رکود اقتصادي و سلطه 
مالي دولت بر سیستم بانكي نسبت دهد با اين 
وجود هنوز سهامداراني که با اعتماد به دولت در 
سال99 وارد بازار سرمايه شدند، از مداخله رئیس 
کل بانك مرکزي در سیاستگذاري بازار سرمايه 
شاکي هس�تند و وي را يكي از داليل مالباخته 
شدن خود در بازار س�رمايه به شمار مي آورند. 
حجم نقدينگي كه در س��ال 9۲ حدود500 هزار 
ميليارد تومان بود،  بر اساس سياست هاي اقتصادي 
دولت روحاني با افزايش شديدي روبه رو شده است، 

به طوري كه در پايان آذرماه 99 به 3هزارو130 هزار 
ميليارد تومان رسيد و برآوردهاي غير رسمي نشان 
از آن دارد كه اين متغير پولي در پايان فروردين ماه 
1400 به محدوده 3هزارو500هزار ميليارد تومان 
نزديك خواهد شد. نكته نگران كننده آن است كه 
حجم پول كه يكي از اجزاي س��يال و تورم آفرين 
نقدينگي كل است، سهمش از نقدينگي را افزايش 
داده ، به ط��وري كه اين متغير بي��ن 650 تا 700 
هزار ميليارد تومان قرار گرفته اس��ت و هر لحظه 
مي تواند با گسيل ش��دن به هر بازاري آن بازار را با 
تنش قيمتي س��نگين روبه رو كند.  كما اينكه به 
گفته رئيس كل بانك مركزی هركجا س��ود باشد 
نقدينگی به همان س��و م��ی رود.   وضعيت حجم 
نقدينگي نش��ان از آن دارد كه متوقف كردن اين 
متغير از عهده بانك مركزي و دولت بر نمي آيد و اين 
مجموعه ها پذيرفته اند كه رشد نقدينگي بر اساس 
ميانگين رشد ۲5 تا 30 درصدي سال هاي قبل، به 
چالش هاي ساختاري اقتصاد ايران بستگي دارد 
و رشد بيش از 30 درصدي نيز به شرايط تحريم، 
شيوع كرونا و تشديد ركود در اقتصاد باز مي گردد. 

دولت و بانك مركزي كه ديدگاه فوق را پذيرفته اند، 
اما تالش چنداني براي توقف رشد بدون پشتوانه 
نقدينگي ندارند، اما نكته اينجاست كه به رغم ثبات 

نسبي نرخ ارز همزمان با تغيير رياست جمهوري در 
امريكا ) حوالي آبان ماه99( تا كنون، افكار عمومي 
ش��اهد كاهش ارزش پول مل��ي در برابر مايحتاج 
ضروري زندگي مثل مواد غذايي هستند و وضعيت 
به گونه است كه قيمت تمام شده توليد در ايران در 
بخش هايي هنوز از قيمت مصرف كننده پايين تر 
اس��ت و با افزايش نرخ ها به طور مجدد تورمي در 
اقتصاد پديد مي آيد كه بي شك براي بخش زيادي از 
مردم جامعه شوك آور است. به طور نمونه بر اساس 
قانون بودجه س��ال1400 دولت بايد در نيمسال 
اول قيمت ارز ترجيحي واردات كاالهاي اساس��ي 
و ضروري را از 4هزارو۲00 توم��ان به بيش از ۲0 
هزار تومان افزايش دهد، اين رويداد اگر چه گفته 
مي شود براي بازارها شوك آور نيست، اما بايد گفت 
از منظر رواني آثار خود را برج��اي مي گذارد، كما 
اينكه قيمت هر كيلو مرغ از ابتداي سال گذشته كه 
حدود8 هزار تومان بود، امروز به مرز ۲5هزار تومان 
رسيده است و قيمت هر كيلو گوشت در بازه زماني 
مذكور از محدوده80 هزار تومان به مرز۲00 هزار 

تومان رسيده است. 
از ط��رف ديگ��ر مجموع��ه بانك ها ب��راي تأمين 
هزينه ه��اي ج��اري دولت و همچني��ن پرداخت 
سود به س��پرده گذاران مدت دار به خلق نقدينگي 

روي آورده اند.  البته اگر در س��ال گذش��ته حدود 
۲00هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر نمي شد 
و اين ميزان تأمي��ن مالي از بان��ك مركزي انجام 
مي گرفت، امروز شايد حجم نقدينگي به جاي اينكه 
حدود 3هزارو500 هزار ميليارد تومان باش��د، در 
مرز 4 الي 5 هزار  هزار ميليارد تومان قرار داشت كه 
بي شك تورم سنگين تري به جامعه تحميل مي شد 
و در اين شرايط بي شك نرخ ارز حداقل بايد 50 هزار 
تومان مي بود. در پايان با توجه به اينكه در كنار خلق 
نقدينگي بدون پشتوانه با رشد اوراق بدهي دولتي نيز 
روبه رو هستيم و به رغم ثبات نرخ ارز، ارزش پول ملي 
در برابر ساير كاالها به شكل مستمر در حال كاهش 
است، به نظر مي رسد بايد روي كاهش هزينه هاي 
بودجه اي و اصالحات ساختاري به شكل جدي كار 
شود و زمينه فروش هزارو500 هزار ميليارد تومان از 
انواع دارايي هاي خرد و كالن دولت به طر ق مختلف 
از مذاكره گرفته تا عرضه در بازار سرمايه فراهم آيد 
و منابع حاصله از ف��روش دارايي هاي دولت صرف 
اصالح ساختار و پرداخت بدهي ها و بهبود ترازنامه 
بانك هاي دولتي و كنترل حجم نقدينگي و تقويت 

صحيح قدرت خريد مردم شود. 
وزير اقتص�اد: نبايد نقدينگی به س�مت ارز 

وطا بیايد
گفتني اس��ت در اثر رش��د حج��م نقدينگي طي 
سال هاي اخير وزير اقتصاد به صراحت عنوان داشت 
كه نبايد بگذاريم نقدينگي وارد بازار ارز ،  طال و سكه 
شود، از اين رو بالفاصله شاهد انواع حمايت ها جهت 
ورود نقدينگي به بازار س��رمايه بوديم تا جايي كه 
وقتي شاپور محمدي رئيس ادوار گذشته سازمان 
بورس اوراق بهادار مي خواست اوايل سال 99 دامنه 
نوس��ان را محدود كند تا بازار سهام حباب قيمتي 
نگيرد، بالفاصله اش��خاصي چون رئيس كل بانك 
مركزي مخالفت كردند كه اين ماجرا با تغيير رياست 

سازمان بورس پايان يافت. 
نقدينگ��ي در ماه هاي ابتدايي س��ال 99 چنان به 
بازار س��رمايه پمپاژ ش��د و حمايت هاي لفظي از 
سوي دولت به حدي از اين بازار انجام گرفت كه در 
مقطعي گفته شد هر شخصي از بازار سرمايه انتقاد 
كند، با وي برخورد خواهد شد، اين ماجرا در نهايت 
با آغاز اصالح قيمتي پايان يافت كه امروز بسياري از 
سهامداران به دليل ريزش ارزش پرتفوي شان خود 
را مالباخته بورسي به شمار مي آورند و بر اين باوند 
كه دولت حسن روحاني و به ويژه رئيس كل بانك 
مركزي و وزير اقتصاد بايد در رابطه با از دست رفتن 

دارايي مردم در بازار سهام پاسخگو باشند. 
البته همتی اين روزها می گويد: نه تنها نقشی در 
ريزش بازار سهام نداشته بلكه در اين مدت از توسعه 
بازار سرمايه حمايت كرده است كه به نظر می رسد 

منظورش صرفا بازار بدهی باشد.
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