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اعمال محدودیت های مالیاتی 
برای دریافت کارتخوان 

ایســنا- طبق 
ن  و معــا م  عــا ا
فناوری هــای نوین 
بانک مرکــزی، در 
راستای اجرای ماده 
۱۱ قانون پایانه های فروشــگاهی، متقاضیان 
جدید ابزارهای پرداخــت از بهمن ماه بدون 
تشکیل پرونده مالیاتی نمی توانند کارت خوان 
یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی 
دارندگان فعلی کارت خوان یا درگاه پرداخت 
فاقــد پرونده نیز بــه طور خودکار تشــکیل 
می شود. بدین ترتیب، متقاضیان قبل از ارائه 
درخواست به بانک یا شرکت psp باید نسبت 
به مراجعه به سامانه ســازمان امور مالیاتی و 
تکمیل اطاعات مربوطه اقدام و ســپس با کد 
رهگیری دریافت شــده تقاضای خود را برای 

دریافت ابزار پذیرش ثبت کنند. 
    

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛
تخلفات بسیار زیاد در زمینه  

توزیع الستیک
ایسنا- در پــی 
بــروز مشــکاتی 
دربــاره کمبــود و 
یــش قیمــت  فزا ا
وســائل حمل و نقل 
عمومی به ویژه ماشین آالت ســنگین مانند 
اتوبوس و کامیــون وزیر راه و شهرســازی با 
اشاره به تخلفات بسیار زیاد در زمینه ی توزیع 
الستیک اظهار کرد: همه متخلفان و محتکران 
به دســتگاه قضایی معرفی کردیــم. محمد 
اسامی، وزیر راه و شهرسازی درباره مشکات 
به وجود آمده برای راننــدگان و پیگیری های 
صورت گرفتــه در این زمینه گفــت: در حال 
حاضر موجودی الســتیک و ذخیره آن خوب 
بوده و توزیــع نیز در حال انجام اســت، اما در 
کنار این مساله تخلفات و اجحاف های فراوانی 

وجود دارد که در حال بررسی است.
    

قیمت خرده فروشی 
گوشت قرمز غیرمنصفانه است

ئیــس  ر - نا یر ا
شورای تامین کنندگان 
دام کشور گفت: قیمت 
خرده فروشی گوشت 
قرمز داخلی در حالی 
که کمبودی در بازار وجود ندارد غیرمنصفانه است. 
منصور پوریان افزود: قیمت عمده هر کیلوگرم 
)الشه(گوشت گوســفند ۹۰۰هزار ریال و هر 
کیلوگرم گوســاله ۷۰۰هزار ریال است و در 
ماه های اخیربه علت عرضه خوب دام زنده، این 
قیمت ها ثابت بوده ولی آنچه در بازار مشاهده 
می شود افزایش تدریجی گوشت قرمز بوده و 

این غیرمنطقی است. 
وی با بیــان اینکــه قطعه بنــدی اجزای 
گوشت و قیمت های متفاوت اجزا نیز غیرقابل 
قبول  و به علت ســودجویی بیشــتر اســت 
افزود:دســتگاههای نظارتی بایــد به وظایف 
خود در این زمینه عمــل کنند و اجازه ندهند 
با افزایش بی رویه و غیرمنطقی قیمت گوشت 
قرمز ، قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد.

    
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی:
 گمرک اجازه واردات روغن 

را نمی دهد
ایسنا- دبیر کل 
اتحادیــه بنکداران 
مواد غذایــی گفت: 
بسیاری از تجار اعام 
آمادگی کرده اند که 
می توانند با ارز آزاد روغن وارد کشــور کنند 
اما گمرک اجازه واردات نمی دهد. قاســمعلی 
حسنی ، با بیان اینکه روغن همچنان در بازار 
با  قیمت هــای باال خرید و فروش می شــود و 
روغن جامد نیــز در بخش بنکداری بســیار 
کم است، گفت:بســیاری از تجار اعام کرده 
اند که بــا بهره گیــری از اعتبــارات خود در 
بازارهای جهانــی و همچنین بــا ارز آزاد می 
توانند اقدام به واردات روغن کنند اما گمرک 
 اجازه واردات روغــن حتــی در مناطق آزاد 

را هم نمی دهد. 
وی ادامه داد: اگر اجازه دهند که روغن با ارز 
آزاد وارد کشور شود قیمت آن در بازار داخلی 
کاهش می یابد. در غیر این صورت باید منتظر 
چندین تولیدکننده باشیم و بازار با نوساناتی 

همراه خواهد بود.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

تــاالر ســعادت آباد ایــن روزها 
پرحاشیه تر از همیشه به نظر می رسد. 
شــاخص کل بورس از میانه تابستان 
امسال تاکنون حدود 5۰ درصد ریزش 
داشته اســت و ســهامداران بارها در 
گوشه و کنار شــهر تجمعات اعتراضی 
برگزار کرده اند. این اعتراض ها چند روز 
پیش به جلو ســاختمان جدید بورس 
رســید و متولیان بورس که در حلقه 
محافظان شان به میان سهامداران آمده 
بودند، نتوانســتند در میان همهمه و 

اعتراض آنها سخنرانی کنند. 
این اتفاقات در شرایطی رخ داد که 
نمایندگان مجلس فرهاد دژپســند، 
وزیر اقتصاد را به بهارســتان کشاندند 
و طرح اســتیضاح او را روی میز هیات 
رئیسه مجلس بردند. عاوه بر او حسن 
قالیباف اصل، رئیس ســازمان بورس 
هم در بهارســتان حاضر شــده بود اما 
درست در روزی که شاخص کل، رشد 
کم جان 3۰۰ واحدی را به ثبت رساند، 
ناگهان نامه استعفای قالیباف اصل در 
رسانه ها منتشر شد. اســتعفایی پر از 
حاشیه و گمانه زنی و تایید و تکذیب که 

البته با استقبال سهامداران مواجه شد؛ 
اما استعفای قالیباف چه پشت پرده ای 

داشت؟
استعفا یا برکناری؟

رئیس سازمان بورس برای دومین بار 
در دو ماه گذشته و ۹ ماه پس از انتخاب 
به این سمت، استعفا داد. قالیباف اصل 
که پیــش از این ۱۰ ســال مدیرعامل 
بورس و اوراق بهادار بوده است، در نامه 
اســتعفای خود از اقدام های سیاسی و 
ورود غیرحرفه ای و بیش از حد مسئوالن 
دولتی به بازار سرمایه انتقاد کرده و آن 
را عامل افت و خیز شدید شاخص کل 
بورس دانســت و گفت که این مساله 
موجب شــده که تاش هــای او برای 

توسعه بازار به جایی نرسد.
او همچنین در نامه اش نوشــت که 
در دهم آبان ماه با ارسال نامه ای خطاب 
به حســن روحانی، رئیس جمهوری 
خواسته است که دولت از صنایع، بازار 
سرمایه و سرمایه گذاران بورس حمایت 
کند و به دلیل اینکه روحانی اقدام جدی 
در این زمینه انجام نداده، در چهارم آذر 
هم درخواست استعفای خود را به رئیس 

شورای عالی بورس تقدیم کرده است.
هنوز ســاعاتی از انتشــار این نامه 

نگذشته بود که خبرگزاری صدا و سیما 
با انتشــار خبری از قول قالیباف اصل 
استعفای او را تکذیب کرد. در این خبر 
صدا و سیما توضیح داده بود که پایگاه 
خبری سازمان بورس درست در زمانی 
که رئیس ســازمان بورس در جلسه با 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به 
سر می برد، نامه استعفایش را رسانه ای 
کرده و حسن قالیباف اصل پس از خروج 
از جلســه کمیســیون در مصاحبه با 
خبرگزاری صداوســیما استعفایش را 

تکذیب کرده است.
خبرگزاری صدا و سیما نوشت که 
حسن قالیباف اصل در حاشیه جلسه با 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، 
گفته است که شــاید مرا برکنار کنند، 
اما استعفا نداده ام و اطاع ندارم که چه 
کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر 

کرده است.
بافاصلــه پس از انتشــار این خبر 
ســیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی 
ســازمان بورس به بورس 24 گفت که 
خبر استعفای دکتر حسن قالیباف اصل 
از پست ریاست سازمان بورس درست 
است و در تارنمای رسمی سازمان بورس 

منتشر شده است.

حواشی استعفای قالیباف به همین 
جا محدود نشد و دوباره اخباری مبنی بر 
پذیرفتن یا نپذیرفتن استعفای او مطرح 
شد. در شــرایطی که برخی رسانه ها 
از پذیرفته نشدن اســتعفای قالیباف 
اصل نوشــته بودند، دیروز خبر آمد که 
محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی 
بورس به ایلنا گفته است که شورای عالی 
بورس استعفای رئیس سازمان بورس را 
پذیرفت. او البته شایعاتی را که درباره 
گزینه های احتمالی جایگزینی او مطرح 

شده بود، رد کرد.
 قالیباف سپر بالی
 وزیر اقتصاد شد؟

حاال اما پشــت پرده های متفاوتی 
برای استعفای قالیباف از سازمان بورس 
مطرح شده است که یکی از شایع ترین 

آنها رهاندن دژپسند از استیضاح بوده 
اســت. موضوعی که البته یاسر فاح، 
مدیر سابق روابط عمومی بورس آن را 
رد کرده و به صدای بورس گفته است: 
من به شــخصه با نمایشــی بودن این 
استعفاها موافق نیســتم و آن طور که 
به نظر می رسد و از شــواهد برمی آید، 
استعفای رئیس سازمان بورس به خاطر 
ناهماهنگی در بخش هــای مختلف 
دولت اتفاق افتاده اســت یعنی از یک 
سمت دولت دوست دارد که بازار سرمایه 
متعادل باشد و شعار تعادل و قول حمایت 
از بازار ســرمایه را می دهد، اما از سمت 
دیگر در همین دولت تصمیماتی گرفته 
می شود که به ضرر بازار اتفاقاتی را رقم 

می زند.
او با اشاره به اینکه یکی از تصمیمات 
تأثیرگذار بازار ســرمایه قیمت گذاری 
دســتوری فوالد اســت، توضیح داد: 
اتفاقات دیگری در اقتصاد پیش می آید 
که در مجموع سیگنال نامناسب بودن 
شرایط بازار را به ســهامداران می دهد 
و ســرمایه گذاران خرد و کان بازار را 

ناامید می کند.
فــاح همچنیــن تاکیــد دارد: 
ناهماهنگــی دولــت در بخش های 
مختلف باعث سردرگمی سرمایه گذاران 
بخش های مختلف شده و بعید به نظر 
می رسد که بازار بیش از این افت کند، 
زیرا بسیاری از سهم ها هستند که حتی 
از ارزش های خود هم پایین تر آمده اند 
و در حال حاضر، ۸۰ درصد سهم ها در 
بازار در حالت ارزنده اســت و افت بیش 
از این بی معنی است و نباید افراد باهوش 
دارایی خود را به این قیمت ها به حراج 

بگذارند.
 تاثیر استعفای قالیباف 

بر آینده بورس
علت اســتعفای قالیباف از بورس 
هرچه که بود، با استقبال سهامداران 
مواجه شد و بسیاری از آنها در توییتر 
نوشتند که مدیریت ناکارآمد قالیباف 
اصل باید به استعفا ختم می شد. گرچه 
که آنها نقش دولت و بسیاری از عوامل 
دیگــر را پررنگ تــر از قالیباف اصل 
می دانند. برخی دیگر از ســهامداران 
هم تاکید کرده بودنــد که دولت باید 
خسارت ضرر و زیان ریسک سنگینی 
را که به ســرمایه سهامداران تحمیل 

کرده، بدهد. 
گرچه اســتعفای قالیبــاف دیروز 
منجــر بــه رشــد 3۰ هــزار واحدی 
شــاخص بورس شــد اما کارشناسان 

بازار سرمایه اعتقاد چندانی ندارند که 
استعفای رئیس سازمان بورس، اوضاع 
 را برای بازار ســرمایه عــوض می کند.  
ولید هاالت، کارشناس بازار سرمایه 
در این زمینه به تجارت نیوز گفته است: 
تغییر رئیس سازمان بورس تاثیر مثبتی 
بر روند بازار سهام نخواهد داشت، زیرا 
ریزش شــاخص بورس ربط زیادی به 
تصمیمــات قالیباف نــدارد. از طرفی 
تجمع مردم مقابل ساختمان تاالر بورس 
ادامه دار شده و  این تجمعات مسئوالن را 
به فکر تغییر و تحوالتی در بازار سرمایه 

انداخته است.
این کارشــناس ادامه داد: مشکل 
بازار ســهام رئیس ســازمان بورس 
نیســت و مشــکل اصلی بازار سهام 
دخالت دولت و سیاســت های بانک 
مرکزی اســت. بانک مرکزی باید در 
رابطه با کاهش ســود بانکی در نیمه 
اول ســال و افزایش ســود بانکی در 
نیمه دوم ســال توضیح دهد و سوال 
اینجاســت که آیا بانک مرکزی برای 
حمایت از فروش ســهم های دولتی 
نرخ ســود بانکی را در نیمه اول سال 

کاهش داده است؟
این کارشناس در رابطه با روند بازار 
سهام بعد از اســتعفای قالیباف گفت: 
روند بازار سهام به خروجی جلسه روز 
چهارشنبه با نمایندگان مجلس بستگی 
دارد و خبرها حاکی از این است که قرار 
است تصمیمات مهمی برای بازار سهام 

گرفته شود.
کارشناسان همچنین درباره روند 
بلندمدت بازار سرمایه توضیح می دهند 
که اگر بایــدن بعــد از روی کار آمدن 
روی خوش نشان ندهد و تحریم ها در 
میان مدت لغو نشــوند؛ جــو منفی در 
جامعه شکل خواهد گرفت و بازارهای 

مالی دچار نوسان زیادی خواهند شد.

درخصوص پشت پرده کناره گیری رئیس سازمان بورس گمانه ها بسیار است؛ 

استعفای رئیس یا نجات وزیر؟

حاال اما پشت پرده های 
متفاوتی برای استعفای 

قالیباف از سازمان بورس 
مطرح شده که یکی از 

شایع ترین آنها رهاندن 
دژپسند از استیضاح است

کارشناس بازار سرمایه: 
مشکل بازار سهام رئیس 

سازمان بورس نیست و 
مشکل اصلی دخالت دولت 

و سیاست های بانک مرکزی 
است. در همین راستا بانک 

مرکزی باید در رابطه با 
کاهش سود بانکی در نیمه 

اول سال و افزایش سود 
بانکی در نیمه دوم سال 

توضیح دهد

وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه نرخ ارز 
نزولی است، گفت: با توجه به شرایط حاکم بین 
المللی و داخلی روند نرخ ارز نزولی است و لذا 
بازیگران ارزی حواس شان باشد که با تجربه 

شوک ارزی قطعنامه 5۹۸ مواجه نشوند.
یحیی آل اســحاق  در گفتگو با فارس، با 

تحلیل وضعیت قیمــت ارز، گفت: واقعیت 
این اســت که قیمت ارز که در قسمت های 
اساســی اقتصادی ما فعا نقش جدی دارد 
به دالیــل متعــدد از جمله جنبــه روانی، 
انتظارات مردم، ماک های تصمیم گیری در 
حوزه های مختلف واقعی نیست و تقریبا همه 

اقتصاددان ها این را قبول دارند اما وضعیت و 
شرایطی که بر ما حاکم شده چنین قیمتی را 

درباره ارز ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: قیمت ارز 
عمدتاً ناشی از جو روانی، تحریم های بیرونی، 
برداشت های سیاســی در حوزه تحریم ها و 

مسائل مدیریتی داخلی اســت و لذا عوامل 
متعــدد غیراقتصادی بیشــتر از اقتصادی 

 قیمت ارز را در این وضعیت قرار داده است. 
وزیر اسبق بازرگانی گفت: در این زمینه دو 
سؤال مطرح اســت؛ اول این که در شرایط 
اقتصادی عادی که قیمــت ارز تابع عرضه 
و تقاضا است و شــاخص های اقتصادی در 
تعییــن قیمت آن نقش دارنــد، نرخ ارز در 
چه حدودی باید باشد؟ و ســؤال دوم این 
که آیا می توان قیمت ارز را به قیمت واقعی 

رساند یا خیر؟

آل اسحاق مطرح کرد؛

احتمال تجربه دوباره شوک قطعنامه برای بازیگران ارز

خبر

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای رفع مشــکات 
ارزهای مسدود شده تاش می کنیم، گفت: بخشی از این منابع 
آزاد شده است و اکنون در حال استفاده از آن هستیم، بخش دیگر 
نیز به تدریج از طریق تحوالتی که در حال رخ دادن است تامین 

خواهد شد.
»عبدالناصر همتی« در حاشیه جلسه هیات دولت، در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا این موضوع 
صحت دارد که بخش عمده ای از این پول های مســدود شده 
برای بانک مرکزی است و به نظر می رســد که در صورت ورود 
به کشور جایگزین پول های چاپ شده می شوند؟ گفت: عمده 
این پول ها برای بانک مرکزی است، اما قدرت بازارسازی بانک 
مرکزی را افزایش می دهد و هر زمانی که اراده کنیم می توان از 

آنها استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: مشکلی در این زمینه وجود ندارد و به 
دلیل اینکه این ارزها به بانک مرکزی تعلق دارد زمینه افزایش 
بازارسازی بانک مرکزی را فراهم می کند. وی پیش تر در برنامه ای 
تلویزیونی نیز تاکید کرد: عراق و کره جنوبی اراده سیاسی برای 

آزادسازی پول های بلوکه شده ایران ندارند.
وی به بیان توضیحاتی دربــاره رایزنی ایران با مقامات عراق 
و کره جنوبی برای آزادســازی پول های بلوکه شده کشورمان 

پرداخت و اظهار داشت: از 2 سال قبل رایزنی ها با کره جنوبی برای 
آزادسازی پول های بلوکه شده آغاز شد ولی به نظر می رسد کره 
اراده سیاسی برای این کار را ندارد هرچند که در دیدار اخیر،  به 
ما قول دادند که با خبرهای خوب برگردند ولی تجربه مذاکرات 

قبلی نشان داد که اراده ندارند.
همتی بار دیگر به پیشنهاد پوچ طرف کره ای اشاره و تصریح 
کرد: به ما گفتند که شــنیدیم »نیاز به آمبوالنس و کیت کرونا 
دارید و حاضریم اینها را به شما بدهیم.«، ولی ما با جدیت گفتیم 
»خودمان صادرکننده آمبوالنس و کیت هستیم و نیازی به اینها 
نداریم و باید ۷ میلیارد دالرمان را به همراه خسارت مالی بدهید«؛ 

این پول قبل و بعد از آغاز مسئولیت من در آنجا بود.
وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کره این است که حتماً باید 
برای تبدیل پول به سراغ بانک های آمریکایی بروند، افزود: قباً از 
کره کاال می آوردیم ولی وقتی تحریم شد دیگر نتوانستیم از کره 
کاال بیاوریم و همه آنها متوقف شد؛ به صورت کلی تجارت ما با کره 

با صادرات نفت و واردات کاال بود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره مذاکرات با عراق 
برای آزادسازی پول های بلوکه شــده در این کشور هم از نبود 
اراده سیاســی گفت و تأکید کرد که پشت همه اینها فشارهای 
آمریکاست و همین موضوع موجب شــده است این کشورها 

اراده ای برای آزادسازی پول های ایران نداشته باشند.همتی ادامه 
داد: درآمدهای نفتی عراق بعد از حمله آمریکا به نحوی طراحی 
شد که اول باید برود واشنگتن و تأیید بگیرند و چون بانک مرکزی 
آنها تهدید می شود عماً دستشان بسته است. ما به صورت سنتی 
برای کاالهای اساسی منابع را استفاده می کنیم و همه اینها که 
عراق هم نتوانست پشت قضیه آمریکا است و ما از همه ابزارها جلو 

رفتیم ولی کاماً بسته بودند.
اگر اقدامات بانک مرکزی نبود دالر 50 هزار تومان بود

همتی ابراز کرد: ظرف دو سال گذشته رقم درآمدهای ارزی 
ناشی از نفت بسیار کاهش یافت و در دو سال زیر 2۰ میلیارد شد 
در حالی که میانگین درآمد نفتی در سال های گذشته باالی 4۰ 
میلیارد بود. ما ساالنه بیش از 4۰ میلیارد دالر درآمد نفتی داشتیم 
که همین هم دست عراق و کشورهای دیگر است که نتوانستیم 

وصول کنیم.
وی تأکید کرد: از وقتی که بنده آمدم سیاست ما این بود که 
ارزپاشــی نکنیم و اجازه بدهیم که نرخ ارز در دست بازار باشد و 
برای ما تنها تأمین دارو و کاالهای اساسی اولویت اول باشد که 
آمریکایی ها می خواستند که این اولویت از دست ما خارج شود 

و ما ارزپاشی کنیم که با مدیریت بانک مرکزی این اتفاق نیفتاد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه »سال قبل ۱5 میلیارد 

دالر برای واردات دارو و مواد اولیه ارز اختصاص دادیم و در سال 
۹۹ نیز تا کنون نزدیک به هشت میلیارد دالر برای این موضوع 
تخصیص داده شده است«، افزود: توانستیم اقتصاد را بدون نفت 

اداره کنیم.
همتی با تأکید بر اینکه »می دانم فشار روی مردم زیاد است و 
طبقات پایین خیلی سختی می کشند، اما هدف ما جلوگیری از 
ابرتورم باالی ۱2۰ درصد بود که خوشبختانه محقق شد«، ادامه 
داد: در سال ۹۷ که قیمت دالر ۱۹ هزار تومان شده بود،  خیلی ها 
به ما می گفتند »حرص نخور، نمی توانی جلوی بازار را بگیری.« 
و پیش بینی دالر 4۰ـ5۰ هزار تومانی را در همان ســال مطرح 
می کردند ولی ما جلوی آن را گرفتیم و در یک بازه طوالنی دالر را 

نزدیک ۱۱ هزار تومان متوقف کردیم.
وی اضافه کرد: اگر جلــوی بســیاری از زیاده خواهی ها و 
پول پاشــی ها را نمی گرفتیم تورم بســیار شــدیدی را لمس 
می کردیم، به طوری که دالر باالی 5۰ هزار تومان و تورم فراتر از 

۱2۰ تا ۱5۰ درصد پیش می رفت.

همتی: 

عراق و کره اراده  سیاسی برای آزادسازی پول های ایران ندارند


