
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روز 
گذشته از اپراتورها خواست ظرف ۲۴ ســاعت نحوه فروش 
به لحاظ شکلی و قیمت بســته های اینترنت را به روال قبل 
برگردانند؛ اما این اپراتورها تاکنون هیچ توجهی به اخطارها 

نکرده اند.
تابلوی روزشمار حذف بسته های پرکاربرد اینترنت از ۱۷ 
روز گذشت و هنوز از بازگشت بسته ها خبری نیست. »اپراتورها 
یک بام هستند و دو هوا«؛ روزهای اول شیوع کرونا همراهی شان 
دیدنی بود؛ اما در موج دوم کرونا، با حذف بسته های اینترنت 
قرنطینه را کمی سخت کردند. اینترنتی که اکنون به زیرساخت 

حیاتی زندگی مردم بدل شده است. زمانی که کرونا در کشور 
شیوع پیدا کرد، عزم ملی برای مقابله با این بیماری شکل گرفت. 
هر کسب و کار و سازمانی در راستای مسئولیت اجتماعی خود 
هر آنچه داشت را به میدان آورد تا شاید بتواند ذره ای زندگی در 
این شرایط را ساده کند. دورکاری و آموزش مجازی از آن دست 
اقداماتی بود که از همان روزهای اول در دستور کار قرار گرفت و 
همراه اول و ایرانسل به عنوان دو اپراتور اول کشور برای تشویق 

مردم به ماندن در قرنطینه اقدامات خوبی انجام دادند.
همراه اول تماس۶۰ هزار بهــورز )کادر درمان( را رایگان 
کرد، تعرفه رایگان برای ترافیک سامانه های آموزش مجازی 
دانشــگاه ها در نظر گرفــت و ٣۰ میلیارد ریال در ســاخت 

بیمارستان سیار مشارکت کرد.
ایرانسل دورکاری وزارت بهداشــت را بر شبکه امن خود 
قــرار داد، ۲۰ گیگابایت اینترنــت به معلمــان هدیه کرد، 
محتوای تلویزیون اینترنتی لنز رایگان شد و ۱۰۰ گیگابایت 

 اینترنت ثابت رایگان برای مشــترکان خــود در نظر گرفت. 
اردیبهشت و خرداد شرایط شیوع کرونا کمی در ایران و جهان 
کنترل شــد. آمار فوتی ها در روز به کمتر از ۵۰ نفر رسید و به 
همین واسه ادارات مانند قبل از شیوع این بیماری و با رعایت 
پروتکل ها، آغاز به کار کردند. اما چند هفته بیشتر طول نکشید 
که آمار فوتی های کرونا نه تنها به حالت قبل بازنگشت، بلکه سیر 

صعودی را طی کرد.
دقیقا از همان زمان بود که دو اپراتور بزرگ کشــور که در 
روزهای پاندومی کرونا به شــدت همراه مردم بودند، تصمیم 
گرفتند بســته های پرکاربردی که وجود داشــت را از روی 
اپلیکیشن های خود حذف کنند، هر چند برخی از آن ها هنوز 
در سایت قابل خریداری هستند اما اکثر مشترکان این دو اپراتور 

از این ماجرا خبر ندارند.
از روز ۱۴ تیرماه امسال که خرید بسته های اینترنت با مشکل 
رو به رو شد، وزیر ارتباطات، دفتر ریاست جمهوری، سازمان 

تنظیم مقررات، نمایندگان مجلس و البته مشترکان اپراتورها 
نسبت به این مساله انتقاد کردند، اما اپراتورها نه تنها جوابیه ای 
برای این کار نداشــتند، بلکه به هیچ کدام از اخطارها و ضرب 

االجل ها توجه نکردند.
فرصت ۲۴ ساعته سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، 
امروز به پایان رسید. فرصت پرداخت جریمه دو میلیاردی هر 
کدام از اپراتورها به رگوالتوری نیز فردا به پایان می رسد. باید 
منتظر بود و دید روال قانونی بعــدی برای برخورد با تغییری 
که در بسته های اینترنت اپراتورها به وجود آمده است به کجا 

خواهد رسید.
روال رسیدگی به این تخلف با تمام انتقادهایی که متوجه 
آن است، با بی اعتنایی و عدم پاسخگویی اپراتورها همراه شده 
است. به همین دلیل این سوال پیش می آید که آیا زور دولتی ها 
به اپراتورها می چربد یا باید برای همیشه با بسته های مقرون به 

صرفه اینترنت خداحافظی کرد؟
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ادامه ریزش قیمت طال و ارز

توســعه ایرانی - دیروز در بازار آزاد قیمت 
طالی ۱۸عیار هرگرم ۹۲۵ هزار تومان، قیمت دالر 
۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعالم شد.
همچنین در بازار سبزه میدان، قیمت نیم سکه 
بهار آزادی ۵میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع ســکه 
بهار آزادی ٣میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه گرمی 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به 

فروش می رسد.
قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار هــم ۹۲۵ هزار 
تومان، هرگرم طــالی ۲۴عیار یک میلیون و ۲۴۰ 
هزار تومان و هر مثقال طال ۴میلیون و ۴۰ هزار تومان 
ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طال 
در بازارهای جهانی با قیمــت ۱۸۲۴ دالر معامله 
می شود. قیمت دالر در صرافی های بانکی به ۲۰ هزار 

و ۴۵۰ تومان رسید.
    

هشدار دادستان انتظامی مالیاتی؛
 مراقب کالهبرداران اینترنتی 

باشید

توسعه ایرانی - دادســتان انتظامی مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به سوء استفاده 
برخی افراد از طریق ایجاد ســایتهای جعلی اخذ 
مالیات و دســتیابی به اطالعات کارت های بانکی 
مودیان، هشدار داد: مودیان محترم مالیاتی مراقب 
شــگرد این کالهبرداران در فضای مجازی باشند. 
عباس بهزاد، با بیان اینکه برخی از جرایم رایانه ای 
با تکیه بر اصول مهندســی اجتماعی و بکارگیری 
صفحات جعلی به منظور القای تفکر به کاربران در 
راستای انجام اقدامات مورد نظر مهاجمان سایبری 
انجام می پذیرد، گفت: اخیرا مشاهده شده برخی از 
این جرایم در فضای مجازی توسط ثبت کنندگان 
آگهی در ســایت های همچون دیوار و غیره، تحت 
عنوان اخذ مالیات انجام می گیرد به گونه ای که این 
آگهی ها، مودیان مالیاتی را به ســایت های جعلی 
پرداخت مالیات هدایت کرده و درنهایت اطالعات 
کارت های بانکی ایشان مورد ســوء استفاده قرار 

می گیرد.
    

همه شرکت های دولتی و بخش 
عمومی باید در بورس عرضه شوند

توسعه ایرانی-  وزیر تعاون، کار و رفاه اجماعی 
گفت: حضور در بازار بورس و عرضه بیشــتر سهام 
منحصر به وزارت تعاون نیست و همه شرکت های 
دولتــی و بخش عمومــی غیر دولتــی و بانک ها 
باید در بورس عرضه شوند و ســهام شناور خود را 
افزایش دهند. »محمدشریعتمداری« در نشست 
»کارگروه تحلیل بازار سرمایه و تدوین استراتژی 
سرمایه گذاری«  با اشاره به حضور، نقش و اثرگذاری 
شــرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه در بازار 
بورس، بر اتخاذ رویکردی آینده نگرانه و توصیه های 
سیاستی برای رشد و رونق این بخش تاکید کرد. وی 
به ورود شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به بازار بورس اشاره کرد و افزود: باید 
برای سود دهی و بهره برداری مناسب برنامه ریزی 
عملیاتی داشته باشــیم به گونه ای که در جریان 
تغییرات بازار دچار زیان هنگفت نشوند. وزیر تعاون 
بیان کرد: سیاست های اتخاذ شده در زمینه حضور در 
بازار سرمایه باید از مصارف کلی به مصارف عملیاتی 
هدایت شود.   وی اضافه کرد: باید در کنار پیروی از 
سیاست های کالن حوزه بورس، برای بهره برداری و 
اثربخشی بیشتر از این بازار، با تشکیل اتاق عملیات 
متشکل از نمایندگان دستگاه های تابعه، همفکری 

و تشریک مساعی داشت.

خبر اقتصادی
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 نرگس رسولی

 بازار ارزي کشور چنان متالطم است 
که کوچکترین تصمیم یا فکري مي تواند 
این بــازار را تکان دهــد. بانک مرکزي 
چندي پیش یکباره الزام به برگشت ارز 
حاصل از صادرات را به صادرکنندگان 
ابالغ و اعالم کرد کــه طبق زمان بندی 
اعالمي صادرکنندگان ارز خود را وارد 
بازار کنند. دســتورالعملي که به خاطر 
جذابیت بازار ارز در سلیمانیه منجر به 
فروش ارز حاصل از صادرات در آن بازار 
و تقاضاي ارز در بازار داخلي شد. هر چند 
که برخي خبرهــا از تمدید چهار ماهه 
براي بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر 
مي داد تا شــاید بازار داخل کمي روي 
ارامش به خود گیرد. روز گذشــته یکي 
از خبرگزاري ها از اتمام زمان اعالم شده 
خبر داد و نوشت ٣۱ تیرماه آخرین زمان 
براي واریز ارز حاصل از صادرات بود. حاال 
اما دو روزی است قیمت ارز در بازارها در 
حال ریزش است در حالی که گزارشی از 
میزان بازگشت ارز منتشر نشده و البته 
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی که برای 
انجام مذاکرات بانکــی به همراه هیأت 

وزارت امور خارجه به عراق سفر کرده  بود، 
از گسترش بیش از پیش همکاری های 

ارزی و بانکی میان دو کشور خبر داد.
حمید قنبری که روز یکشنبه هفته 
جاری به همراه وزیــر امور خارجه برای 
انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده 
بود، گفت: در این دیدار مذاکرات مفید و 
سازنده ای با طرف عراقی انجام گرفت 
که نتایج آن در سفر نخست وزیر عراق 

و هیأت همراه به تهران نهایی می شود.
وی افزود: انتظار می رود در صورت 
تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع 
ارزی که به چندین میلیارد دالر می رسد، 
وارد بازار شود که بخش زیادی از تقاضای 

ارز از این محل پوشش داده خواهد شد.
پاسخ بدهید

جالب اینجاست که در همین زمان 
یکباره رئیس کل اتاق بازرگاني تهران 
نیز خواستار پاسخگویي بانک مرکزي 
در مورد ۲۷ میلیارد دالر ارز صادراتي شد 

که هنوز به کشور بازنگشته است.
مسعود خوانساري در این باره گفته 
اســت: طی نامــه ای از رئیس جمهور 
خواستار شــده ایم تا در مورد جزئیات 
عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دالر ارز حاصل 

از صادرات که گفته می شود به اقتصاد 
کشور بازنگشته اطالع رسانی شود.در 
هفته جاری بانک مرکــزی با تاخیر دو 
ساله متغیرهای اقتصادی را اعالم کرد 
که امیدواریم این روندی که شروع شده 
ادامه یابد و از این پس کماکان به صورت 
ماهانه و فصلــی در جریان متغیرهای 

اقتصادی قرار بگیریم.
وي  افزود: صادرات نفت خام، گاز و 
میعانات گازی در سال ۹۸ نسبت به سال 
۹۷ با کاهش ۵۲.۲ درصدی مواجه بود 
که از رقم ۵۶ میلیارد دالر به ٣۹ میلیارد 
دالر کاهش یافته است. حجم تجارت 
خارجی در ســه ماهه اول سال جاری 
براســاس آمار گمرک ۱٣.۹۸ میلیارد 
دالر بود که ۶.۴ میلیــارد دالر صادرات 
و ۷.۶ میلیارد دالر واردات بود که با ۴۴ 
درصد کاهش در حجم تجارت خارجی 
روبرو بوده ایم؛ امــا در مقابل نقدینگی 
افزایش یافته و در پایان سال ۹۸ حجم 
نقدینگی ۲ هــزار و ۴۷۰ هزار میلیارد 
تومان بوده که در ســال گذشــته، ٣۱ 
درصد رشد داشته و در سه ماهه سال ۹۹ 
نشان می دهد که اگر همین روند ادامه 
یابد رشد ٣۲ درصدی را خواهیم داشت 

و در پایان سال ۹۹ به رقم ٣ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد دالر نقدینگی خواهیم رسید و 
بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش 

نقدینگی را خواهیم داشت.
 ناتعادلی رشد و نقدینگی عامل 

افزایش قیمت ها 
خوانساری با اشاره به رشد نقدینگی 
و پیش بینی صنــدوق بین المللی پول 
بیان داشت: رشد اقتصادی ایران در سال 
جاری ۵.٣ درصد منفی اعالم کرده که 
اگر این آمار صحت یابد با توجه به اینکه 
در سال ۹۷ و ۹۸ نیز رشد اقتصاد منفی 
بوده در پایان سال ۹۹ اقتصاد کشور ۱۷ 
درصد کوچک خواهد شد. وی افزود: اگر 
فرض کنیم که در پایان سال ۹۶ تعادل 
بین نقدینگی و تولیــد ناخالص برقرار 
بوده اســت در طول سه سال گذشته از 
۹۶ تا ۹۹ نقدینگی بیش از دو برابر خواهد 
شد درصورتی که تولید ناخالص فقط ۸٣ 
درصد رشد خواهد کرد و این ناتعادلی 

موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانــی تهران گفت: 
به همین دلیل اگر شاخص ها را در ۲۸ 
تیرماه سال ۹۹ با ۹۶ مقایسه شود بورس 
٣۶۹ برابر شده ســکه ۷ برابر دالر ٣.۵ 
برابر، پراید ٣.۶ برابر، مسکن ٣.٣ برابر و 
این نشان می دهد که با توجه به بازدهی 
بازار حبابی که ممکن اســت در بعضی 
از بازارها وجود داشته هر لحظه امکان 

جابجایی این بازارها وجود دارد.
وی بیان داشــت: بــه همین دلیل 
ضرورت توجه به نقدینگی و کســری 
بودجه از دو عنصری کــه باید بیش از 
پیش به آن توجه شود وگرنه آن ابر تورمی 
که نباید بوجود آید ممکن اســت با آن 

روبرو شویم.
 ناتواني در بازگشت  

ارز حاصل از صادرات نفت 
خوانســاری به موضوع ارز حاصل از 
صادرات اشاره کرد و بیان داشت: بانک 
مرکزی اعالم کرده که ۲۷.۵ میلیارد دالر 
ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشسته 
لذا رسانه ها به این مســاله پرداختند و 
شاید جو خوبی ساخته نشد و متاسفانه 
مثل خیلی از مسائل موضوع قطبی شد و 
صادرکنندگان به یک طرف رانده شدند 

و حتی موضوع خائن بودن افرادی که ارز 
حاصل از صادرات را بازنگردانده اند مطرح 
شــد؛ بدترین بحث صفر و یک و قطبی 
کردن جامعه است و کل صادرکنندگان 

خوب و بد را در یک صف قرار دادیم.
وی اظهــار داشــت: در این مقطع 
که نمــی توانیم نفت صــادر کنیم اگر 
صادرکننده هم در حــال انجام کاری 
است با آن هم برخورد شود این موضوع 

روا نیست و منافع ملی به خطر می افتد.
رئیس اتاق بازرگانــی تهران گفت: 
اتاق بازرگانی می خواهد که اجزای ۲۷ 
میلیارد دالر و جزئیات میزان بازگشت 
ارز حاصل از صــادرات به صورت دقیق 
اعالم شود زیرا با توجه به مراجعات طی 
هفته های اخیر و صادرکنندگان سال 
۹۷ که گفته می شد ارز را بازنگردانده و به 
آنها اعالم کردیم که برای بررسی مراجعه 
کنید وگرنه کارت بازرگانی تعلیق می 
شــود، نشــان داد اگرچه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات این افراد در گزارشات 
بانک مرکزی صفر بوده است اما عدد و 
ارقام موجود ما این گونه نبود. وی بیان 
داشــت:  ۲۷ میلیــارد دالر جای بحث 
بسیار زیادی دارد و لذا دو هفته قبل نامه 
ای به رئیس کل بانک مرکزی از سوی 
اتاق بازرگانی تهران ارسال شد و از وی 
خواستار شدیم که جزئیات ۲۷ میلیارد 
دالر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات 
اعالم شود. خوانســاری بیان داشت: ما 
می خواهیم به تفکیک شخص و بنگاه 
جزئیات اعالم شــود اما هنــوز آماری 

دریافت نشده است.
وی با اشــاره به اینکه نامه ای نیز به 
رئیس جمهور ارسال شده است گفت: 
از رئیس جمهور هم خواســته ایم که 
جزئیات عــدم بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات اعالم شود زیرا این موضوع حق 
همه مردم و حداقل حق اتاق بازرگانی 
اســت که در جریان قرار گیرد که کدام 
عضو خطا کرده و کدام عضو درست عمل 

کرده است.
خوانســاری بیــان داشــت: قطعا 
خطاهایی وجود دارد ولی همه را به یک 
چشــم نگاه کردن قطعا خطایی بزرگ 
اســت. وی گفت: عدم بازگشت ارز باید 
مورد آسیب شناسی قرار گیرد و دلیل 
آن بررسی شــود و علت اصلی آن است 
که بدون اینکه مشورت با ذینفعان انجام 
شود دســتورالعمل تنظیم می شود و 
با این مشــکالت برخورد می کنیم لذا 
از رئیس جمهور خواســتار شدیم که 

با صادرکنندگان خوشــنام جلسه آی 
برگزار شــود و موانع عدم بازگشت ارز 

بررسی شود.
رئیس اتاق بازرگانــی تهران یادآور 
شــد: دولت مقادیر زیادی نفت صادر 
کرده است در حالی که که ارز حاصل از 
صادرات آن را ندارد. آیا اگر دولت توانایی 
بازگشت دالر را ندارد یا دیر برمی گردد، 
بخش خصوصی یا صادرکننده می تواند 
ارز را برگرداند؟ اگر عادی نیست و مشکل 
وجود دارد مشــکل را حــل کنم. فقط 
برخورد کردن موجب لطمه به صادرات 

می شود.
وی بیان داشت: از دولت می خواهیم 
که ۲۷ میلیارد دالر بــه صورت دقیق 
تفکیک شود زیرا آنچه ما محاسبه کردیم 
و با توجه به قول و قرارهای بانک مرکزی 
با این ارقام مطابقت ندارد. موضوع بعدی 
اینکه باید قبول کرد کــه آوردن ارز به 
کشور دچار مشکل است لذا باید بررسی 
که چــه راه هایی برای بازگشــت ارز و 
تسهیل بازگشت وجود دارد ولی صرفا 
برخورد خشن مشکل را حل نمی کند. 
نکته بعدی این است که این موضوع را 
باید کامال شفاف کرد و کسانی که ارز را 
بازنگردانده اند بصورت شفاف مشخص 
شود و با آن طیف خاص برخورد شود و 

همه را در یک صف قرار ندهیم.
 دالر تا کی ارزان می شود؟ 

 با این وصف با توجه به ریزش قیمت 
دالر از روز دوشــنبه هفته جاری از یک 
ســو و اعالم رییس اتاق تهران مبنی بر 
اینکه آمار عدم بازگشت ۲۷ میلیاردی 
ارز حاصل زا صادرات درســت نیست، 
می توان چنین نتیجه رگفت گشایش 
ایجاد شده نه محصول اتفاقی اقتصادی 
که حالص توافقی سیاسی است از این رو 
ضرورت دارد بانک مرکزی با جدا کردن 
سرنوشت بازار ارز از سیاست راه را بر فشار 
دوباره بر بازار ارز ببندد و درباره موضوع 
بازگشــت ارز صادرکنندگان گزاشی 

شفاف را به افکار عمومی ارائه کند. 

توافق سیاسی یا اتفاق اقتصادی، کدام یک دالر را ارزان کرد؟

 وضعیت معکوس در بازار ارز 
 مسعود خوانساری: طی 
نامه ای از رئیس جمهور 

خواستار شده ایم تا در مورد 
جزئیات عدم بازگشت 27 
میلیارد دالر ارز حاصل از 
صادرات که گفته می شود 

به اقتصاد کشور بازنگشته 
اطالع رسانی شود

تداوم بی اعتنایی اپراتورها به اخطارها و ضرب االجل ها 

خبر

در حالــی وزارت صنعــت وعــده مدیریت 
بازار خودرو بــا اجرای طرح های فــروش ویژه و 
پیش فروش را داده بود که اکنون با اجرای دو مرحله 
از این طرح ها بازار کنترل نشده و حتی با افزایش 
چندباره قیمت کارخانه، خرید خودرو به رؤیایی 

برای مردم تبدیل شده است.
به گزارش تســنیم، اردیبهشــت ماه امسال 
بود که بعد از چانه زنی های بســیار میان وزارت 
صنعت، سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد 
تنظیم بــازار در نهایت توافقات بر ســر تعیین 
قیمت خودروهای جدید انجام شــد و در نهایت 
محصوالت ایــران خودرو به طور متوســط ۱۰ 

 درصد و سایپا ۲٣ درصد افزایش قیمت پیدا کرد. 
در آن مقطع روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو 
به حدی افزایش یافته بود که ســتاد تنظیم بازار 
عالوه بر اعالم قیمت های جدیــد خودرو تأکید 
کرد »معیار قیمت در بازار نرخ کارخانه به عالوه 
۱۰ درصد ســود خواهد بود ضمن اینکه خرید و 
فروش خودروها الزاماً در مراجع رسمی باید صورت 

گرفته باشد«.
عالوه بــر ایــن مســئوالن وزارت صنعت از 
سیاست های کالن در ثبت نام و نظارت بر فروش 
خودرو توسط شرکت ها و فعاالن بازار خبر دادند و به 
مردم تأکید کردند این بازار در شرایط هیجانی قرار 

گرفته است و با فروش ویژه خودرو توسط شرکت ها 
تقاضا در بازار مدیریت و آرامش حاکم خواهد شد. 
جالب اینجاست وزارت صنعت خط ونشان های 
مختلفی هم در طرح های فروش اعمال و حتی در 
نهایت با ابزار قرعه کشی فروش خودرو را توسط 

شرکت های خودروساز به مشتریان آغاز کرد.
هرچند شــانس مردم در این قرعه کشی ها 
ضعیف و حجم ثبت نامی ها بســیار بــاال بود اما 
وزارت صنعت به طرح خوش بین بود و وعده های 
مختلفی در مدیریت بازار خودرو می داد. در زمان 
حاضر دو مرحله از طرح فروش ویژه و پیش فروش 
خودرو توسط شرکت های خودروساز می گذرد اما 
نه تنها قیمت ها در بازار تکان نخورده بلکه با ارسال 
دعوت نامه های جدید شرکت های خودروساز به 
مشتریان فاز دوم افزایش قیمت ها در کارخانه کلید 
خورده است و مردم مجبور شده اند در پیش فروش 

خودرو مابه التفاوت ها را اعمال و محصوالت را با 
قیمت های جدید تسویه کنند و تحویل بگیرند.

در این شرایط نه تنها طرح های فروش دردی 
از بازار دعوا نکرده اســت بلکه بــا افزایش دوباره 

قیمت ها توسط شــرکت های خودروساز روند 
افزایش مجدد قیمت ها در بازار هم کلید خورده 
است و در نهایت مصرف کننده رؤیای خرید خودرو 

آن هم با این قیمت ها را خواهد داشت.

گرانی در بازار خودرو ادامه دارد


