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مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

برنامه بانک مرکزی برای ایجاد 
آرامش در بازار ارز

رئیس کل بانــک مرکزی گفت: انتشــار اوراق 
ارزی پروژه ای است، یعنی پروژه ای برای این اوراق 
تعریف می شود که هم درآمد ارزی و هم بازده قابل 
قبول داشته باشــد تا بتواند بازپرداخت را هم ارزی 
انجام دهد. علی صالح آبادی درباره نوسان بازار ارز و 
چگونگی مدیریت آن گفت: بیشترین ذخیره ارزی 
اسکناسی را در تاریخ کشــور داریم بنابراین از نظر 
برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشــکلی 
نداریم و » از همه ظرفیت های بانک مرکزی برای 
برقراری آرامش در بازار ارز « استفاده می کنیم. وی 
ادامه داد: در بحث تقاضا تالش داریم افرادی که در 
بحث ارز تقاضای واقعی دارند، در بازار نیما و تشکل 

ارزی پوشش کامل داده شوند.
    

سقوط آزاد شاخص کل بورس در 
اولین روز بعد از تعطیالت

خبرآنالین- روند نزولی بورس پس از بازگشایی 
بازارهای مالی ادامه یافت. شاخص کل بورس دیروز 
۲۷ هزار و ۶۴۷ واحد افت کرد و به عدد یک میلیون 
و ۵۱۴ هزار و ۳۳۱ واحد رســید و شاخص هم وزن 
نیز امروز ۹ هزار و ۶۵۰ واحد افت کرد و به عدد ۴۲۰ 
هزار واحد رسید. نمادهای شاخص ساز فوالد، شپنا، 
نوری، شبندر، شپدیس و شستا بیشترین تاثیر را بر 
افت شاخص کل بورس گذاشتند و نماد شاخص ساز 

بفجر دیروز سبزپوش بود.
    

 کاهش قیمت تخم مرغ 
به ٢٧ هزار تومان در مرغداری ها

مهر- رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار 
اســتان تهران با بیان اینکه قیمت تخــم مرغ در 
مرغداری به کیلویی ۲۷ هزار تومان رسیده است، 

گفت: ارز ترجیحی در زمان اوج تولید حذف شد.
ناصر نبی پور با بیان اینکه متوسط قیمت تخم 
مرغ در مرغداری به کیلویی ۲۷ هزار تومان رسیده 
است، گفت: قیمت تمام شده تولید این کاال حدود 
۴۳ هزار تومان است. وی درباره اینکه آیا در چنین 
شرایطی دولت مازاد تخم مرغ را از تولیدکنندگان 
خریداری نمی کند، افزود: دولــت اعالم کرده هر 
کیلوگرم تخم مرغ را در ســردخانه ۳۱ هزار تومان 
خریداری می کند، در حالی که با احتساب هزینه 
حمل و کارتــن قیمت تخم مرغ ۳۱ هــزار تومان 
تمام می شود بنابراین مرغدار ترجیح می دهد آن 
را همــان کیلویی ۲۷ هزار تومان بفروشــد ضمن 
اینکه دولت اعالم کرده در خرید توافقی تخم مرغ 
مازاد، ۴۵ روز بعد از خرید مطالبات تولیدکنندگان 

تسویه می شود.
    

در بازه زمانی یک ساله؛
 ۴ میلیون مؤدی مشاغل، کمتر از 

کارمندان مالیات دادند

ایرنا- یک کارشــناس حوزه مالیات با اشاره به 
عدالت مالیاتی اعالم کرد: ۴ میلیون مودی مشاغل 
سال گذشته ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت 
کرده اند که به طور میانگیــن هر مودی ۴ میلیون 
تومان پرداخته و مالیات عمــده آنها کمتر از یک 
میلیون تومان بوده است. »وحید عزیزی« نوشت: 
۴ میلیون مودی مالیاتی مشــاغل در کشور داریم 
که در واقع همه مودیان به جز شرکت ها و کارمندان 
حقوق بگیر )اعم از تمامی مغازه ها، فروشــگاه ها، 
پزشــکان، وکال، کارگاه ها و...( هستند. پژوهشگر 
مســائل اقتصادی در فضای مجازی افــزود: این 
۴ میلیون مودی مشاغل ســال گذشته سرجمع 
۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند؛ 
یعنی به طور میانگین هــر مودی ۴ میلیون تومان 
که پرداختی عمده آنها کمتر از یک میلیون تومان 
بوده است. این کارشــناس حوزه مالیات ادامه داد: 
سازمان امور مالیاتی اطالعات متقنی در اختیار دارد، 
اما با وجود افزایش قیمت های شدید سال گذشته و 
با توجه به مالحظه شرایط کرونایی، ضرایب سود را 
نصف کرده و تعدیالت مختلفی در نظر گرفته است و 
فقط اندکی به این مالیات های نزدیک به صفر افزوده 

که داد ذی نفعان درآمده است.

رئیس هیــأت مدیره انجمن صنایــع فرآورده های لبنی 
ایران گفت: بعد از اصالح نظام یارانه ای قیمت لبنیات حدود 
8۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کردند و همین امر سبب شد 

مصرف ۲۰ درصد آب رفت. 
به گزارش ایلنا، حسین چمنی با بیان اینکه چالش مصرف 
شیر همواره در کشور مطرح بوده است، گفت: کاهش قدرت 
خرید مصرف کنندگان و کاهش ارزش ریال باعث تغییر رفتار 
مردم شده است. و تاثیرات منفی خود را در هرم غذایی و سبد 
غذایی مردم گذاشته است. وی کاهش مصرف شیر در ۴ سال 
اخیر را حدود ۴۰ درصد خواند و افزود: تبعات کاهش مصرف 
شیر در گرسنگی سلولی غیرقابل جبران است. چمنی با بیان 

اینکه کاهش مصرف شــیر به ۳ گروه متضرر می کند، گفت: 
دولت بزرگترین وظیفه آن ایجاد فرصت شغلی است و صنعت 
لبنی برای بیش از ۲ میلیون نفر به صورت پاره وقت و تمام وقت 
فرصت شغلی ایجاد کرده اســت و این فرصت شغلی از سوی 
بخش خصوصی ایجاد شده و اگر کاهش مصرف ادامه داشته 

باشد فرصت های شغلی نیز از بین می رود.
وی با اشاره به بیمار محور بودن نظام سالمت در کشور، خاطر 
نشان کرد: کاهش مصرف شیر  باعث خواهد یک جامعه بیمار 
تحویل بگیریم و اینگونه هزینه های درمانی بیشتری به دولت 
تحمیل می شود این در حالیست که توسعه با انسان های سالم 
اتفاق می افتد. مشاور انجمن صنایع فرآورده های لبنیات با بیان 

اینکه کاهش مصرف شیر به صنعت زیان وارد کرده است، افزود: 
مصرف شیر از مدارس باید آغاز شود و در عادت غذایی فرزندان 
باید گنجانده شود از این رو طرح شــیر مدارس باید به عنوان 

فرهنگ در مدارس جا بیفتد.
وی تاکید کرد: طرح شیر مدارس به صورت ناقص مصوب 
و اجرا شده است و ۵ تا ۶ درصد از نیاز کودکان به شیر را تامین 
می کند و اگر پیوست فرهنگی این کار بدرستی انجام می شد 
عادت مصرف شیر در کودکان ایجاد و نهادینه می شد. میانگین 
مصرف لبنیات در اتحادیه اروپا غربی حدود ۲۶۰ کیلوگرم در 
سال است و این در حالیست که سرانه مصرف در ایران کمتر ۹۰ 
کیلوگرم است. بر اساس اعالم صورت گرفته انجمن طرح قابل 

اجرایی را به دولت داده است که اگر اجرا شود می توان امیدوار 
باشیم که مصرف سرانه لبنیات به ۹۰ کیلو در سال برسد. اگر ۷۵ 
هزار تومان از یارانه دهک های محروم جامعه از طریق کاال برگ 
به خرید شیر تخصیص داده شود میزان سرانه مصرف به ۹۰ کیلو 
در سال می رسد. وی میزان افزایش نرخ لبنیات بعد از اصالح 
نظام یارانه ای را حدود هشــتاد درصد خواند و  گفت: افزایش 

قیمت سبد محصوالت لبنی نسبت به تورم پایین تر است.

گفت و گو
رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران: 

قیمت لبنیات 80 درصد افزایش یافت، مصرف ٢0 درصد آب رفت

بخشنامه جدید بانک مرکزی، ســقف گردش مالی برای 
گروه های مختلف شغلی و بیکاران را روشن کرده است.

به گزارش قرن نو، بانک مرکزی با استناد به تصمیم برای 
مبارزه با پول شویی نســبت به ابالغ به دستورالعمل الزامات 
اجرایی تعیین سطح فعالیت اشــخاص حقیقی فاقد شغل و 
اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده است. براین اساس، از این 
پس هر فرد فاقد شغل اگر بیش از پانصد میلیون تومان گردش 
مالی در سال داشته باشد، ممکن است با مسدود شدن حسابش 
روبه رو شود.  سؤال مهم اینجاست که از نظر بانک مرکزی کدام 
افراد فاقد شغل محسوب می شوند؟ بخشنامه ابالغی صراحت 
دارد که شخص حقیقی فاقد شغل به شخصی اطالق می شود 
که اشتغال ندارد و وضعیت اطالعات شغلی خود را تحت یکی از 

عناوین اظهار داشته است، بازنشسته، مستمری بگیر و بیکار. 
دراین میان منظور از بازنشسته کلیه اشخاصی هستند که 
حقوق یا مستمری خود را از صندوق های بازنشستگی ازجمله 
سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و... 
دریافت می  کنند. دراین میان مستمری بگیر نیز کلیه اشخاص 
تحت  پوشــش نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد امام 
خمینی و یا سازمان بهریستی کشور که مستمری و یا کمک 
هزینه مخارج زندگی از نهاد مذکور دریافت می کنند را شامل 

می شود. بیکار نیز کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل 
مصادیق اشخاص بازنشسته و مستمری بگیر نیست را دربر 
می گیرد. دانش آموزان، دانشجویان، زنان خانه دار و اشخاصی 
که مقرری بیمه بیکاری دریافت می  کنند و نیز اشخاص حقیقی 
خارجی دارای اجازه اقامت معتبر کــه فاقد مجوز فعالیت در 

کشور هستند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می شوند. 
شخص حقوقی غیرفعال نیز شخصی است که به مدت پنج 
ســال بدون فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطالعات 
هویتی اشخاص ایرانی به عنوان غیرفعال مالیاتی به مؤسسات 

اعتباری معرفی می شود. 
دراین راستا حد مجاز فعالیت مورد انتظار بانکی برای افراد 
بازنشسته دو میلیارد تومان در سال، حد مجاز فعالیت بانکی 
مورد انتظار برای مســتمری بگیر یک میلیارد تومان و برای 
بیکار و غیرفعال پانصد میلیون تومان در نظر گرفته شده است. 

چه درآمدهایی از این مصوبه معافند؟
در این بخشنامه پیش بینی شــده، درصورتی که سطح 
فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود 
درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از امالک یا 
سود دریافتی از سپرده های بانکی و... بیش از حد مجاز سطح 

فعالیت مورد انتظار مذکور اعالم شده باشد، مؤسسه اعتباری در 
هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای 
غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، 
مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه 
اعتباری به بانک مرکزی اعالم کند. پیش از این سقف تراکنش 
مالی ساالنه هر فرد پنج میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۵ 

مصوب گردید. 

در صورت مشکوک بودن حساب چه مستنداتی باید 
ارائه شود؟

در صورت اعالم مشکوک بودن حســاب دوازده مستند 
می تواند حســاب فرد را از فهرست حســاب های مشکوک 
خارج کند: سود بانکی، درآمد ناشی از بورس، گردش حساب 
بین بانکی خود فرد، گردش حســاب ناشــی از دریافت وام و 
تراکنش های مربوط بــه دریافت طلب یــا پرداخت بدهی، 
تراکنش ناشــی از دریافت و پرداخت دستمزد، اجاره یا سایر 
منابع درآمدی، گردش مالی ناشی از درآمد حاصل از کشاورزی، 
گردش مالی ناشــی از ارث، وقف، و نذر و حبس، واریزی بابت 
هزینه های عمومی و روزمــره زندگی، درآمدهایی که هنگام 
معامله مالیات آن پرداخت شود و درآمدهای زیر پانزده میلیون 
تومان که مستندات آن در دســترس نباشد و برداشت های 

شخصی از حساب شرکتی مستند قابل اتکا تلقی می شوند. 

چه کسانی زیر ذره  بین می روند؟
براســاس اعالم وزارت تعــاون، کار ور فــاه اجتماعی در 
خوشبینانه ترین شرایط شش میلیون نیروی کار ایرانی تحت 
پوشش بیمه قرار ندارند و در ادبیات رسمی این افراد بیکار تلقی 
می شوند. این بخشــنامه  بانک مرکزی حاال می تواند دردسر 
بزرگی برای این دسته از افراد ایجاد کند؛ زیرا این افراد فاقد بیمه 
که در گروه بازنشستگان، مستمری بگیران و شاغالن نیستند، 
در صورت بیکار محسوب شدن، الزم است مداوم مستندات 
شغلی خود را برای بازماندن حساب هایشان، در صورت افزایش 
سقف نقل و انتقال از پانصد میلیون تومان به بانک و مؤسسات 
اعتباری ارائه کنند. منظور از نقــل و انتقالت کلیه عملیات 
واریزی و برداشتی است. با توجه به تورم کنونی و هزینه باالیی 
که کاالها دارا هستند مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مبلغ چندان 

بزرگی نیست.

بررسی

چه کسانی باید نگران حساب های بانکی  شان باشند؟

کامران ندری در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«:  به نظر 
می رسد پس از حذف ارز 
4200 تومانی استراتژی و 

راهبرد دولت سیزدهم در 
قبال ارز تغییر کرده است 

چرا که اعالم کرده اند قصد 
دارند با تزریق ارز به بازار، 

نرخ دالر را به کانال 29 هزار 
تومان بازگردانند

 ...کامران ندری معتقد اســت بانک 
مرکزی اختیاراتی برای تنظیم بازار ارز 
دریافت کرده که بیم آن می رود اقداماتی 
که دولت روحانی مقابلش ایســتاد را 

انجام دهد. 
 این استاد اقتصاد می گوید: ارزپاشی 
گزینه محتملی است که ممکن است با 
هدف مهار قیمت ارز در دستور کار بانک 

مرکزی دولت سیزدهم قرار گیرد. 
به گزارش »توسعه ایرانی«، از ابتدای 
دولت سیزدهم سعی شد تا نرخ دالر در 
محدوده ۲۴-۲۵ هــزار تومان تثبیت 
شود، اما در خرداد ۱۴۰۱ ناگهان شیرازه 
کار از دســت بانک مرکزی خارج شد و 
دالر باه جهشی خیره کننده وارد کانال 
۳۲ هزار تومان شد و رکورد جدیدی از 

خود برجا گذاشت. 
در روزهای منتهی به نیمه خردادماه 
و تحت تاثیر جهش نرخ دالر، قیمت ها در 
بازار سکه و طال نیز افزایش یافت و همانند 
دولت های قبل، دولتمردان سیزدهم و با 
حمایت سران قوا مقرر شد بانک مرکزی 
به شکل »نامحدود« در بازار ارز مداخله 
کند و دالر را به کانــال ۲۹ هزار تومان 
بازگرداند و همچنین در روزهای اخیر 
اخباری از دستگیری اخالل گران بازار 
سکه و طال و به ویژه کسانی که در فروش 
فردایی و آتی فلز گرانبها نقش داشتند، 

منتشر شد.

 چرایی افزایش نرخ ارز 
در روزهای اخیر 

کامران ندری، اقتصــاددان و عضو 
هیات علمی دانشگاه امام صادق درباره 
چرایی افزایــش نــرخ ارز در روزهای 
گذشته به »توسعه ایرانی« گفت: بازار 
ارز به شــدت تحت تاثیر اخبار مثبت 
و منفی قرار دارد و اخبــار منفی بازار را 
به ســمت باال جهش می دهد و اخبار 
مثبت می توان معکــوس عمل کند و 
اگر بانک مرکزی مداخله نکند و یا توان 

مداخله در این بازار را نداشــته باشــد؛ 
طبیعتا اخبار منفی می تواند باعث پرش 
نرخ ارز به کانال های باالتر شــود.  وی 
افزود: البته عوامل ساختاری مانند رشد 
نقدینگی و کاهش مــداوم ارزش پول 
ملی می تواند در نرخ ارز موثر باشد زیرا 
هنگامی که به طور دائم ریال را با سرعت 
باال در اقتصاد افزایش می دهید و دست به 
سیاست هایی می زنید که انتظار تورمی 
را باال می برد و تقاضا برای ریال را پایین 
می آورد و همچنین سرعت گردش پول را 
در واقع افزایش می دهید، سبب می شوید 
که در طول زمان بستر افزایش نرخ ارز 
کامال آماده شود و انتشار حتی یک خبر 
منفی از به بن بست رسیدن مذاکرات و یا 
تشدید تحریم ها و افزایش قیمت مواد 
غذایی در دنیا همزمان با سیاست های 
دولت در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
می تواند موجب پرش و جهش نرخ ارز به 
سمت باال و کانال های جدید شود که این 

روزها شاهد این مساله هستیم. 
ندری بیان کرد: مجموعه ای از عوامل 
ساختاری به اضافه شوک های خارجی و 
داخلی و اخبــار منفی موجب وضعیت 

فعلی در بازار ارز ایران شده است.
این اقتصاددان درباره به بن بســت 

رســیدن برجام تحت تاثیــر برگزاری 
جلسه شــورای حکام اظهار کرد: بنده 
تخصصی در این زمینه ندارم و نمی توانم 
پیش بینی دقیقی راجع به این مســاله 
داشته باشــم اما می دانم که انتشار هر 
گونه خبر منفی در بازار ارز تاثیر منفی 
دارد و انتظارات تورمی را افزایش می دهد 
و جو روانی حاکم بر بازار را منفی می کند 
و سبب می شود تا آهنگ افزایش نرخ ارز 

سرعت بگیرد.

تغییر رویه دولت با افزایش 
مداخالت بانک مرکزی در بازار ارز

وی درباره مداخالت بانک مرکزی 
در بازار ارز توضیح داد: آن طور که اعالم 
شده بانک مرکزی تصمیم گرفته است تا 
مداخالت خود را در بازار ارز افزایش دهد 
و در مقابل تقاضای طبیعی و هیجانی که 
در بازار و در اثر این اخبار به وجود می آید 
را پاسخ دهد؛ توجه داشته باشید کسانی 
که اکنون وارد بازار ارز می شوند؛ عمدتا 
به دنبال کسب سود از افزایش نرخ دالر 
در آینده هستند بنابراین بانک مرکزی 
اکنون تصمیم گرفته با افزایش تقاضا در 
بازار به هر دلیلی، ارز به بازار تزریق کند. 

وی تاکید کرد: این رونــد را باید به 

مثابه تغییر رویه بانک مرکزی دانست 
زیرا در دولت آقای روحانی برای کنترل 
هیجانــات و تالطمات بــه وجود آمده 
در بــازار، حاضر به ارزپاشــی نبودند و 
ترجیح می دادنــد ارز را به عنوان منبع 
ارزشمند برای واردات کاالهای اساسی 
اختصاص دهند اما با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات کاالهای اساسی در 
دولت سیزدهم و رها کردن قیمت ها در 
هفته های اخیر، به نظر می رسد دست 
دولت باز شده و تصمیم گرفته ارزپاشی 
کند و ظاهرا تصمیم دولت آقای رئیسی 
این است که تقاضاهای هیجانی به وجود 
آمده در بازار را تا حــدودی با تزریق ارز 

پاسخ دهد و کنترل کند. 
استاد دانشگاه امام صادق خاطرنشان 
کرد: این مساله مصداق بارز تغییر رویه 
است به طوری که قبال دولت در این گونه 
موارد دخالت نمی کرد و ارزپاشــی را به 
صالح نمی دانســت اما ظاهرا و پس از 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اســتراتژی و 
راهبرد خود را تغییر داده و این طور که 
اعالم کرده اند قصد دارند با تزریق ارز به 
بازار ، نرخ دالر را به کانال ۲۹ هزار تومان 
بازگردانند و این موضوع به صورت رسمی 
اعالم شد البته باید دید دولت تا چه اندازه 

در این زمینه جدی است و آیا این تزریق 
و ارزپاشی را انجام خواهد داد یا خیر؟ 

وی ادامه داد: همان طور که گفته شد 
این موضوع اعالم شده و از این پس بانک 
مرکزی در بازار مداخله خواهد کرد و به 
نظر می رسد اگر هرکس و به هر دلیلی 
متقاضی خرید ارز باشد، بانک مرکزی 
ارز را برای او تامین خواهد کرد و از طریق 
عرضه زیاد ارز در نظر دارند تا نرخ ارز را از 
کانال ۳۱ هزار تومان به ۲۹ هزار تومان 
بازگردانند و باید دیــد موفق خواهند 

شد یا خیر؟

 تاثیر افزایش دالرهای نفتی 
در ارزپاشی های دولتی 

ندری در پاسخ به این سوال که در 
این مدت دولت ها بارها اعالم کرده که 
درآمدهای نفتی ایران افزایش یافته و 
فروش نفت به سطح قبل از تحریم ها 
بازگشته اســت، آیا تصمیمات ارزی 
دولت و ارزپاشــی را می توان مصداق 
دســتیابی به درآمدهای ارزی نفتی 
دانســت یا خیر؛ بیان کــرد: بله این 
مساله درست است و حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی هم موثــر بوده و بــه عبارت 
دیگر هر دو این عوامل دســت دولت 
را بازگذاشــته و دولت اجباری برای 
تامین کاالهای اساســی با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نــدارد و اکنون واردکنندگان 
می توانند ارز مورد نیاز خود را از سامانه 
نیما تهیــه کنند لذا نیــازی به اینکه 
دولــت بخواهد همانند ســابق برای 
تامیــن ارز کاالهای اساســی تالش 
کند، وجود ندارد و در کنار آن افزایش 
درآمدهای نفتی شرایط تامین ارز را 

برای دولت تسهیل کرده است. 

 بی اثر بودن بگیر و ببندهای بازار 
و معامالت فردایی

ندری درباره تبعــات افزایش نرخ 
ارز در ســایر بازارها مانند بازار سکه و 
طال و دستگیری اخال ل گران این بازار 

در روزهای اخیــر و همچنین تجربه 
دستگیری سالطین ســکه، ارز، طال 
و ... با هــدف بازگردانــدن آرامش به 
این بازارها گفت: معامالت فردایی را 
نمی توان معامالت رســمی دانست و 
از نظر بانک مرکزی ممکن است این 
معامالت ممنوع باشــد و مشروعیت 
نداشته باشــد اما درباره اینکه بگیر و 
ببندها می تواند بــازار را کنترل کند 
باید گفت؛ خیر تجربه گذشــته نشان 
داده با این اقدامات بــازار مطیع و رام 
نمی شــود؛ به نظر بنــده چیزی که 
می توانــد بازار را کنتــرل کند، اقدام 
اشتباه تزریق ارز اســت و باید منتظر 

اقدامات دولت بود. 
وی تصریح کرد: بگیــر و ببندها 
تاثیــر آنچنانی ندارد البتــه به این 
معنا هم نیست که بانک مرکزی باید 
وضعیت بازار را رها کند اما باید توجه 
داشت که معامالت فردایی در اصل 
نوعــی »قمار کردن« بــر معامالت 
فرداســت و اگر جنبه رســمی پیدا 
کند، خوب است در غیر این صورت 
می تواند مسائل و مشکالتی را برای 
اقتصاد ایجاد کند؛ بنابراین ســامان 
دادن به بازارها اقدام خوبی است اما 
کاری که دولت قرار است انجام دهد 
در جهت ســامان دهی نیست بلکه 
به دنبــال متوقف کــردن این گونه 
معامالت است و بنده نمی دانم تا چه 
حدی می تواند در این زمینه موفق و 

کارساز باشد.

هشدار ندری در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

دولت وارد  فاز خطرناک ارزپاشی نشود


