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 مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه 
با پیش بینی وقوع تورمی فراگیر در سال 
آینده معتقد است اگر حذف ارز 4200 
تومانی با هدف مبارزه با فساد بوده است، 
ابزارهایی نظیر یارانه نقدی و کاالبرگ 
الکترونیکی به مراتب فســادزاتر از این 

ارز هستند. 
رز ترجیحــی  ا جنجال هــای 
تمام نشدنی اســت. به موجب تصمیم 
مجلس اختیــار ماندن یــا نماندن ارز 
4200 تومانی به دولت واگذار شده اما 
حتی مصوبه مجلس شورای اسالمی در 
خصوص ارز ترجیحی نیز با تفسیرهایی 
متفاوت و اما و اگرهایی قابل توجه همراه 
اســت. از یک ســو برخی از حذف ارز 
ترجیحی با اســتناد به مصوبه مجلس 
صحبت می کنند و از سوی دیگر برخی 
به این نکته اذعان دارند که این ارز حذف 
نشده و شرایط و سازوکار تخصیص این 
ارز در قالب بودجه سال آینده مشخص 

شده است. 
 این اما همه ماجرا نیست. سخنگوی 
کمیســیون تلفیق بودجه با تکذیب 
حذف ارز ترجیحی گفته است: این ارز 
حذف نشده بلکه با مصوبه مجلس، اگر 
دولت بخواهــد ارز ترجیحی را حذف 
کند باید مابه التفــاوت آن را به صورت 
کاالبرگ الکترونیکی به مردم پرداخت 
کند.رحیم زارع در توضیح این مطلب 
گفته اســت: مجلس چنین مصوبه ای 
نداشته و این ارز حذف نشده است، بلکه 
بر اساس مصوبه صبح مجلس این اختیار 
به دولت داده شده تا به تشخیص خود 

این ارز را حفظ یا حذف کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح 
کرد: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در 
سال 1401 حذف کند بر اساس مصوبه 
مجلس، موظف است مابه التفاوت آن  را 
از طریق کاالبرگ الکترونیک به مردم 
اختصــاص دهد به نحــوی که قیمت 

کاالهای اساسی و دارو به نرخ شهریور 
1400 به دست مردم برسد.

در مصوبه مجلس شورای اسالمی 
تاکید شده اســت: به دولت اجازه داده 
می شود در ســال 1401 این قانون را 
از طریق تأمین منابــع مابه التفاوت ارز 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی، 
دارو و تجهیــزات مصرفی پزشــکی 
اختصاص دهد، چنانچــه دولت قصد 
دارد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی حذف 
کند، باید قبال ترتیبات قانونی جبران 
زیان رفاه مصرف کننده برای کاالهای 
اساسی را از طریق کاال برگ الکترونیکی 
و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از 
طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده 
باشــد، به طوری که افراد بتوانند این 
کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 
1400 و در سقف سهمیه تعیین شده 

تهیه کنند.
حاال تفسیر بسیاری از نمایندگان 
مخالف ارز ترجیحی این است که این 
ارز حذف و نظر دولت در این خصوص 

تامین شده است.

رضوانی، نماینده مجلس در جلسه 
علنی در اعتراض بــه مصوبه مجلس 
درباره ارز 4200 تومانی تاکید کرد که  
ارز 4200 تومانی در یک دقیقه حذف 
شد و حاال  فردا همه می گویند »کی بود 

کی بود، ما نبودیم.«
وی تاکید کرد: آنچه برای ضرورت 
حذف ایــن ارز مطرح شــد، بر مبنای 
دو دروغ بــود: اول اینکه »ناگزیریم« و 
دیگر اینکه »می خواهیم با فساد مبارزه 
کنیم.«وی با اشــاره به اینکه  به فرض 
اگر می خواستیم این کار را بکنیم، باید با 
اقناع مردم انجام می شد، نه فریب مردم، 
تاکید کــرد: از اول می گفتم که بحث 
بودجه خسته کننده می شود تا در یک 
دقیقه ارز 4200 تومانی حذف شــود و 
ما متوجه نشویم. پس اصرار کنیم که 
مصوبه تلفیق همان طور که بوده اجرا و 
گزارش شود. محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اســالمی در پاسخ به 
این تذکر گفــت: در تصمیمات تبصره 
یک، یارانه های کاالهای اساسی حذف 
نشــده بلکه با این مصوبه تاکید شد که 

باید ثبات در قیمت کاالهای اساســی 
به صورت کاالبرگ داده شود و ثبات در 

قیمت ها باشد.
وی ادامه داد: ثبــات در قیمت ها و 
کاالهای اساسی و کاال برگ الکترونیکی 
برای مــردم از خواســته های مصوبه 

مجلس برای دولت است. 
 ابزاری فسادزاتر از
 ارز 4200 تومانی

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی 
و استاد دانشگاه در گفت وگو با »توسعه 
ایرانی« درباره تبعات تصمیم مجلس 
شورای اسالمی گفت: از چند جنبه این 
موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد، از 
یک سو باید بررسی کرد که چرا دولت 
می گوید برای مبارزه با فساد قصد دارد 
که ارز 4200 تومانی را حذف کند، این 
در حالی است که ارز 4200 تومانی تنها 
به عده ای محدود از واردکنندگان تعلق 
می گیرد و طبیعی اســت که نظارت 
بر چند واردکننده بســیار معقول تر و 
آسان تر از نظارت بر جمعیت میلیونی 

یارانه بگیر است.

 وی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
البته این نکته نیز مهم است که جایگزین 
این ارز چیست؟ کاالبرگ الکترونیکی یا 
یارانه نقدی. کاالبرگ الکترونیکی ابزاری 
به مراتب فسادزاتر از ارز 4200 تومانی 
اســت و اصال به خاطر فساد موجود در 
ماجــرای کوپن بود که بســاط این ها 

جمع شد.
 وی به گزینه پرداخت یارانه نقدی 
اشاره کرد و گفت: یارانه نقدی هم بساط 
فساد اســت، بیش از 11 سال است که 
یارانه نقدی پرداخت می شود اما هنوز 
روشن نیست که جمعیت هدف یارانه 
می گیرند یا خیر و دولت در تشخیص 
نیازمندان واقعی یارانه واقعا مستاصل 
مانده است و نمی داند چگونه باید آنها 
را شناسایی کند؛ اما حاال می خواهد به 
جمعیت هدف یارانه نقدی بیشــتری 
بدهد. وی به تکرار مکــرر حذف یارانه 
برخورداران اشــاره کرد و ادامه داد: در 
این فضا واقعا می توان امیدوار بود که این 
یارانه جایگزین به دست جمعیت هدف 
برسد؟ از ســوی دیگر نیز باید در نظر 
داشت که تورمی عمومی در اثر حذف 
یارانه ارزی ایجاد می شود. در این حالت 
چطور می توان تورمــی عمومی ایجاد 
کرد اما تنها از اقشار آسیب  پذیر حمایت 
به عمل آورد. مگر کسی که برای تامین 
هزینه زندگی خود دو شیفت کار می کند 
و زحمت می کشد، نباید مورد حمایت 
باشد و از این تورم آسیب نخواهد دید .  
عزتی پیش بینی کرد تورمی فراگیر در 
اثر حذف یارانه ارزی اتفاق بیافتد و گفت: 
در همین سه سال مصرف گوشت قرمز 
در ایران به شدت کاهش یافته و از حدود 
یک میلیون و 200 هزار تن در سال به 
حدود 800 هزار تن رسیده و این گرانی 
که در بهترین حالت به دوبرابر شــدن 
قیمت گوشــت و ... منجر خواهد شد، 
باعث کاهش بیشــتر مصرف می شود 
که برای ســالمتی جامعه در آینده نیز 

اثرگذار است.

 وی گفت: اگر برجام به نتیجه برسد، 
گشایشــی حاصل می شــود و دولت 
می تواند در این گشایش به تدریج فضا 
را مدیریت کرده و مانع از بدتر شــدن 

وضعیت شود. 
این کارشناس تاکید کرد: البته بنده 
عزم این را در دولت نمی بینم که بگذارد 
قیمت ارز کاهش یابــد بلکه معتقدم 
با هدف پول پاشــی و پرداخــت یارانه 
نقدی قیمت ارز را باال نگه دارد تا بتواند 
شــعارهایی که در این حــوزه داده را 

عمل کند. 
 وی توضیح داد: بسیاری از وزرای این 
دولت و حتی معاونان رئیس جمهوری 
نیز بر این عقیده هستند که باید یارانه 
افزایش یابد اما اصال به فسادزا بودن این 
ماجرا و از بین رفتن منابع کشور و موج 

تورمی پس از آن اعتنایی ندارند.  

عزتی با اشاره به تصمیم  مجلس  مبنی برسپردن اختیار یارانه ارزی به دولت: 

ابزارهای جایگزین ارز  ترجیحی فسادزا تر از خود آن هستند

مرتضی عزتی، در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«: دولت 

می گوید برای مبارزه با 
فساد قصد دارد که ارز 
4200 تومانی را حذف 

کند، این در حالی است 
که ارز 4200 تومانی 

تنها به عده ای محدود 
از واردکنندگان تعلق 

می گیرد و طبیعی است که 
نظارت بر چند واردکننده 

بسیار معقول تر و آسان تر از 
نظارت بر جمعیت میلیونی 

یارانه بگیر است

به گفته عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای، اگر دسترسی به 
شبکه های اجتماعی پرکاربر محدود شود، باعث کاهش مشتری شده 
و یا دست کم دسترسی مشتری از طریق وی پی ان صورت می گیرد که 

مشکالت دیگری از جمله شیوع بدافزارها ایجاد خواهد کرد.
نیما نامداری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه کسب وکارها در 
فضای دیجیتال دو گروه هستند، اظهار کرد: یک سری کسب وکارها 
فقط در فضای دیجیتال کار می کنند و شکل دیگری از فروش ندارند 

و بعضی دیگر عــالوه بر حضور در فضــای فیزیکی و 
آفالین، در شــبکه های اجتماعی هم هســتند، مثال 
فروشگاه پوشاکی که در یک مرکز خرید مغازه دارد، در 
اینستاگرام هم صفحه دارد و بخشی از فروشش را آنجا 
انجام می دهد. محدود کردن دسترسی به اینترنت و 
شــبکه های اجتماعی فقط به کسب وکارهای آنالین 
ضربه نمی زند، کســب کارهای آفالینی که بخشی از 
فروش خــود را از طریق شــبکه های اجتماعی انجام 

می دهند هم لطمه خواهند خورد.وی ادامه داد: شبکه های اجتماعی 
چند فایده دارند؛ در ایران تنها شبکه اجتماعی پرکاربر که باقی مانده 
اینستاگرام است، البته در کشــورهای دیگر بخش مهمی از فروش 
آنالین از طریق فیس بوک انجام می شــود و انبوهی از شــبکه های 
اجتماعی  تخصصی هستند، مثال گروهی که در حوزه هنر کار می کنند، 
از پینترست استفاده می کنند، یا هرکس متناسب با فعالیت خودش، 
از شبکه های اجتماعی مختلفی در حوزه سرگرمی، بازی فشن و مد 
استفاده می کند. ما در ایران همه این شبکه ها را محدود کرده ایم، یا 

اگر فیلتر نکردیم هم به دلیل اینکه امکان پرداخت از طریق ایران وجود 
ندارد. ما به سیستم بانکی دنیا متصل نیستیم و کاربران نمی توانند از این 
شبکه ها استفاده کنند، به همین دلیل تنها شبکه ای که باقی می ماند، 
اینستاگرام است و محدود کردن آن تیر خالص به استفاده کاربر ایرانی 
از شبکه های اجتماعی است.عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای 
با طرح این پرسش که شبکه های اجتماعی چه فایده ای دارند، گفت: 
اولین فایده آنها مشتری است. افراد جایی کسب وکارشان را عرضه 
می کنند که مشتری بالقوه  بیشتری در آنجا وجود داشته 
باشد. شما اگر بخواهید مغازه ای هم داشته باشید، باید 
آن را در نقطه ای که رفت وآمد بیشتری دارد، قرار دهید. 
اگر یک کسب وکار محلی یا خانگی داشته باشید و آن 
را در شبکه اجتماعی چه خارجی چه ایرانی قرار دهید 
که اعضای زیادی ندارد و کسی از آن استفاده نمی کند، 
لطمه می خورید. زیرا صرف عرضه محصول به صورت 
دیجیتال کافی نیست و مشتری هم باید در این شبکه ها 

وجود داشته باشد. 
نامداری با بیان اینکه برخی آمار نشان می دهد که فقط روی شبکه 
اجتماعی اینستاگرام، حدود دو میلیون نفر به نحوی ارتزاق می کنند، 
گفت: علت اینکه مردم از اینستاگرام استفاده می کنند این است که 
بخش عمده ای از مردم در آن حضور دارند، ما اگر این شــبکه را هم 
محدود شود، مردم کماکان با فیلترشکن به آن متصل می شوند، به 
شبکه اجتماعی دیگری نمی روند، تجربه هایی مانند فیلترینگ تلگرام 

هم این را نشان داده است. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سود 
سهام عدالت تا 21 اسفندماه پرداخت می شود از تغییر 

دامنه نوسان خبر داد.
به گزارش خبرآنالین، مجید عشــقی در حاشیه 
رونمایی از دیتاسنتر بازار سرمایه در جمع خبرنگاران 
در مورد اینکه برخی شرکت ها سود خود را به شرکت 
سپرده گذاری مرکزی جهت واریز سود مشموالن سهام 

عدالت پرداخت نکرده اند، گفت: برخی 
شرکت ها با توجه به مشکالت مالی امکان 
پرداخت سود خود را ندارند، اما سازمان 
بورس باید به وظیفــه خود عمل کرده و 
از مجاری مختلف این موضوع را پیگیری 
می کند.وی ادامه داد: بحث عدم پرداخت 
سود از سوی شرکت مخابرات مطرح است 
که باید گفت میزان این سود زیاد نیست و 

تاثیر زیادی روی میزان سود ندارد. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد زمان 
پرداخت سود سهام عدالت سال 1۳۹۹ گفت: این سود 
تا 21 اسفند در حساب مردم است.عشقی در ادامه در 
پاسخ به سوال ایسنا، در مورد تغییر دامنه نوسان توضیح 
داد: فرایندی برای تغییر دامنه نوسان طی شده است و 
دامنه به تدریج بازتر خواهد شد. تصمیمی که در این 
مورد گرفته شده است در سال جدید اعالم خواهد شد. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به 
تاثیر به نتیجه رسیدن مذاکرات سیاسی بر بازار سرمایه 
اظهار کرد: سیاست دولت در خصوص نرخ ارز بر عهده 

بانک مرکزی  و سیاست اصلی نیز ثبات نرخ ارز است. 
عشقی ادامه داد: در حال حاضر نیز نزخ ارز به ثبات 
رسیده و شرکت ها بر این اساس خرید و فروش خود را 
انجام می دهند.وی با اشاره به سود رسوب شده مردم در 
برخی شــرکت ها گفت: در بودجه سال 
آینده واریز سود از طریق سامانه سجام 
دیده شده اســت. در فاز اول سود سال 
جاری از طریق سجام پرداخت می شود و 
در فاز دوم سودهای سنوات سال گذشته 
از شرکت ها جمع اوری شده و از طریق 
سجام پرداخت می شود. البته سهام داران 
باید در این سامانه ثبت نام کنند.رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد پاالیشی یکم گفت: 
سازمان بورس نمی تواند در مورد قیمت سهام اظهار نظر 
کند. قیمت سهام هم قابل پیش بینی نیست، اما شواهد 

حاکی از اصالح این روند دارد.
عشقی ادامه داد: تصمیماتی در خصوص مدیریت 
صندوق ها در هیات دولت گرفته شده، اما قطعی نشده 
است. اما تغییراتی در اســاس نامه صندوق ها اعمال 

می شود که به NAV نزدیک  شود.

عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای پاسخ داد؛

طرح »صیانت« چه پیامدی برای کسب وکارها دارد؟
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

زمان پرداخت سود سهام عدالت مشخص شد

خبر

وزیر نفت با اشاره به کنسرسیوم تأمین مالی 
بانک ها گفت: طی مدت ۶ ماهه 4.۵ میلیارد دالر 
قرارداد در توسعه میادین گازی و نفتی عقد قرارداد 
شده که با شرکت های داخلی و خارجی بوده است. 
به گزارش مهر، جواد اوجی، دیروز در حاشیه 
مراسم امضای قرارداد خط لوله پارس افزود: این 
خط لوله که به طول 44۵ کیلومتر است از استان 

هرمزگان شروع می شــود و تا منطقه فسا میاید 
مثل سایر پروژه های وزارت نفت از منابع بانک های 
داخلی استفاده کرده است. به جای اینکه بانک ها 
بخواهند بنگاه داری کنند وارد عرصه تأمین مالی 

پروژه های ملی شده اند.
وی با اشاره به اینکه هفته گذشته هشت قرارداد 
برای جمع اوری گازهای همراه امضا شد، ادامه داد: 

وزارت نفت معطل توافق وین نمانده و با توان منابع 
داخلی پروژه های مهم نفت و گاز را انجام خواهیم 
داد.اوجی تاکید کرد: طی مدت ۶ ماهه 4.۵ میلیارد 
دالر قرارداد در توسعه میادین گازی و نفتی عقد 
قرارداد شده که با شرکت های داخلی و خارجی 

بوده است.
وی در خصوص اســتفاده از ظرفیت بانک ها 

برای توسعه میادین مشترک، گفت: در آینده با 
کنسرسیوم بانک ها قرارداد توسعه یکی از میادین 

بزرگ همراه با پایین دست منعقد خواهد شد.
وزیر نفت ادامه داد: در رابطــه با تراز بنزین 
کشــور گفت: با تدابیر وزارت نفــت و حمایت 
نمایندگان مجلس در ســال آینده واردکننده 

بنزین نخواهیم شد.

وزیر نفت : 

قرارداد توسعه یکی از میادین مشترک بزودی منعقد خواهد شد

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

 صادرات فلفل دلمه به روسیه
 از سر گرفته شد

مهر- رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره 
به از سرگیری صادرات فلفل دلمه به روسیه از دیروز 
گفت: تجار می توانند نسبت به ثبت سفارش و فروش 

محصوالت خود اقدام کنند.
صادرات فلفل دلمه ای به روسیه که در آذر ماه 
ممنوع شد و سر و صدای زیادی نیز به پا کرد از دیروز 
از سر گرفته شده است. بنابر اعالم مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی این ممنوعیت ربطی به باقی مانده 
سموم نداشته و سموم مورد استفاده در تولید این 

محصوالت در کشور روسیه ثبت نشده بود.
    

 خبر مهم وزیر اقتصاد 
درباره دستگاه های کارتخوان

خبرانالین- وزیر 
امور اقتصاد و دارایی 
با بیــان اینکه هراس 
و نگرانی اســتفاده از 
دســتگاه های پایانه 
پرداخت یــا پوزها، 

درســت نیســت، گفت: تراکنش این دستگاه ها 
مبنای تشــخیص مالیات، واقع نخواهد شد.سید 
احسان خاندوزی افزود: به اعتقاد بسیاری از مردم، 
آغاز فرایند یک کسب و کار بسیار پر هزینه، طوالنی 
و آلوده و ناسالم و دافع فعاالن اقتصادی است.او ادامه 
داد: امروزه نیازمنــد افزایش فضای تولید و حضور 
جدی مردم در این محیط هستیم و الزمه عملی هم 
این است که فرایند راه اندازی کسب و کار برای هر 
فعالیت اقتصادی قانونی و مولدی که در کشور قصد 

راه اندازی آن وجود دارد، باید جذاب باشد.
    

پیش بینی ریزش قیمت خودرو 
در بازار

اقتصادنیوز- در بازار خــودرو متاثر از قیمت 
کاهشی دالر و سیگنال مثبت بازار به تصویب طرح 
واردات خودرو در مجلس روند قیمت ها کاهشی شد.

بازار کم کم در آســتانه تعییــن تکلیف توافق 
احتمالی برجام روشن تر به دورنما می نگرد.

به نظر می رسد در صورت توافق احتمالی وین، 
مســیر بازار خودرو دوباره دســتخوش تغییرات 
معنادار شود. در واقع خودروبازان از روند قیمت دالر 
الگوبرداری می کنند و این در حالی است که با توافق 

احتمالی وین شرایط تغییر می کند.
    

 امضای طالیی مجوز
 کسب و کار 4 دستگاه حذف شد

فارس- ســید 
امیر ســیاح از حذف 
امضای طالیی صدور 
مجوزهای کســب و 
کار برخی دستگاه ها 
خبر داد.رئیس مرکز 

مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت 
امور اقتصادی گفت: در حال حاضر امضای طالیی 
از کل ۵4 مجوزی که وزارت صنعت معدن و تجارت 

صادر می کند، حذف شد.
وی با اشــاره به تالش دســتگاه ها برای اصالح 
مجوزهای رفع موانع اتصال به درگاه ملی مجوزهای 
کسب  وکار تصریح کرد:  همچنین امضای طالیی 
مجوزهای مشاغل خانگی دستگاه ها، سازمان بورس 

و وزارت ورزش و جوانان حذف شد.
سیاح در پاسخ به اینکه کدام دستگاه ها به درگاه 
ملی مجوزها متصل شــده اند؟ تاکید کرد: در حال 
حاضر وزارت جهاد کشاورزی به درگاه ملی مجوزها 
متصل شده است و همه  فرآیندهای مربوط به ثبت 
درخواست، پاسخ و صدور مجوز از طریق این درگاه 
انجام می شود و قرار بود یکشــنبه وزارت صنعت 

معدن و تجارت و سازمان بورس نیز متصل شوند.
    

 خشکسالی تولید
 آجیل و خشکبار را نصف کرد

ایسنا- رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران 
با اشاره به اینکه امسال به دلیل خشکسالی نسبت 
به سال گذشته افت تولید داشتیم گفت: همین امر 
موجب شده که در برخی اقالم با افت تولید ۵0 تا۶0 
درصدی مواجه باشــیم.مصطفی احمدی با بیان 
اینکه  آجیل و خشکبار قیمت مصوب ندارند، اظهار 
کرد: چون تنوع آجیل و خشــکبار برای شب عید 
بسیار زیاد است و از نظر نوع کاال و وزن قابل تغییر 
اســت برای همین قیمت گذاری بر روی این اقالم 

غیرممکن است.
وی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا، میزان تولید در 
سال و صادرات قیمت آجیل و خشکبار را مشخص 
می کند، اضافه کرد: متاســفانه واردات اقالمی که 
در داخل تولید می شوند، ممنوع اســت و این در 
حالیست که برای مثال مغز گردو و فندق به اندازه 
مصرف داخلی تولید نمی شود و نیاز به واردات داریم.


