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سعید لیالز با تأکید بر لزوم پیگیری جدی تمام قوا درخصوص بازگشت ارزهای صادراتی بیان کرد

اندر چرایی رازآلودگی ارز

یادداشت

بازنگرداندن ارزصادراتی ،غارت سرمایه ملی است

گــروه اقتصادی  /ســعید لیــاز ،اقتصاددان
بــا بیــان اینکه کشــور ایــران از زمــان حمله
مغول تاکنون تحت چنین فشــار اقتصادی
نبوده اســت از لــزوم تعهــد صادرکنندگان
به بازگشــت ارزهای صادراتی گفت و تأکید
کــرد :صادرکنندگان اگــر ارزهای خــود را به
چرخه اقتصادی برنگردانند نباید از احترام
و همدلــی دم بزننــد و اگــر واقعــاً دغدغــه
ایــران و ایرانــی را دارند باید نســبت به رفع
تعهدات ارزی خود تعهد داشته باشند.
توگــو بــا «ایــران» در همیــن
وی در گف 
راســتا از لــزوم پیگیــری جــدی بازگشــت
ارزهای صادراتی به کشور ،توسط سران سه
قوه گفت.
ایــن کارشــناس مســائل اقتصــادی
همچنین عدم بازگشــت ارزهــای صادراتی
بــه کشــور را به مثابــه غارت ســرمایه ملی و
دســترنج کارگران و تولیدکنندگان دانســت
و تصریح کــرد :عملکرد درســت و صحیح
صادرکننــدگان وقتــی اســت کــه بتواننــد
تحریمهــا را دور بزننــد و ارزشــان را نیــز به
کشــور برگرداننــد در غیــر ایــن صــورت این
صــادرات هیچ نفعــی برای کشــور نخواهد
داشــت و چیــزی جز خــروج و فرار ســرمایه
نیست.
ëëبــه عنــوان اولین ســؤال میــزان دخالت
دولــت در اقتصاد و بویــژه بــازار ارز تابع چه
شرایطیاست؟
مــن بــه حاکمیــت بیچــون و چــرای
بخش خصوصی و یا تسلط کامل دولت بر
اقتصاد قائل نیستم و اعتقاد دارم که در هر
کشــوری با توجه به شرایط روز و مقتضیات
زمــان بایســتی میــزان دخالــت دولــت در
اقتصــاد تعییــن شــود .چنانکــه در شــرایط
کنونــی اقتصــاد جهانــی شــاهدیم که حتی
کاپیتالیســتترین اقتصادهــا نظیر امریکا و
انگلســتان نیز مجبور به مداخله حداکثری
دولت در اقتصاد شدهاند.
در واقــع کســری بودجــه دولتهــای
امریکا و ژاپن امســال از مرز  ۱۰درصد تولید
ناخالــص داخلی شــان عبور میکنــد و این
اساســاً به دلیــل دخالت فــوری دولتهای
کاپیتالیســتی در اقتصاد برای نجات کشــور
از شرایط بحرانی شیوع ویروس کروناست.
در ایــن خصــوص آدام اســمیت نیــز
ایــن مورد را تحت عنوان شکســت بــازار در
نظریــات خود مطــرح و اذعان کــرده که در
مــوارد شکســت بــازار ،دخالــت دولــت در

اقتصاد گریزناپذیر است.
در تشــریح این وضعیت میتوان گفت
زمانــی کــه بیــش از  ۵۰درصد یک بــازار به
تنهایــی در اختیــار یــک بازیگــر قــرار دارد
شکســت بازار رخ میدهد .این حالت حتی
در مواردی که اتفاقات خاص مانند تحریم
یا اپیدمی کرونا نیز وجود ندارد در بازارهای
مختلف رخ میدهد.
در همین ارتباط و با نگاهی به وضعیت
کشــور مالحظــه میشــود کــه در ایــران از
قدیماالیــام حدود  ۷۰درصــد عرضه ارز در
اختیــار دولت و بیــش از  ۵۰درصد مصرف
آن نیــز دولتــی اســت؛ لذا بــازار ارز ایــران از
مصادیق شکست بازار محسوب میشود.
البتــه الزم بــه ذکر اســت که در بســیاری
از اقتصادهــای پیشــرفته دنیــا نظیــر ژاپن،
آلمــان ،امریکا ،انگلســتان ،چیــن ،اتحادیه
اروپــا و ...نیــز بــازار ارز همــواره از مصادیــق
شکســت بازار اســت .لذا بانکهای مرکزی
دنیا همواره برای جلوگیری از سقوط ارزش
پول ملی و یا افزایش ارزش پولهای رقیب
درحــال جنــگ اقتصــادی هســتند و مــن
بزرگترین و طوالنیترین جنگ تاریخ بشر را
جنگ ارزی میدانم.
ëëشرایط کنونی کشور را از لحاظ اقتصادی و
وضعیت ارزی چگونه ارزیابی میکنید؟
مــا اآلن در شــرایط غیرعــادی و فــوق
بحرانــی هســتیم بــه گونــهای کــه میتوانم
بگویــم اقتصاد ایــران از زمان حمله مغول
تاکنون تحت چنین فشاری نبوده است.
اقتصــاد مــا در حــال حاضــر بهطــور
همزمــان تحــت ظالمانهتریــن و
بیرحمانهتریــن تحریــم تاریــخ ایــران و
یکــی از بدتریــن تحریمهــای تاریخ بشــر از
یکســو و بحران همهگیری ویــروس کرونا از
ســوی دیگر اســت که این همزمانی در دنیا
بیسابقه بوده اســت .حتی عراق و کوبا نیز
در شــرایط ســخت تحریمی هیچگاه درگیر
موضوعــی ماننــد اپیدمــی ویــروس کرونــا
نبودند .درآمد ارزی ایران از محل صادرات
نفــت خــام در فروردیــن ســال  ۹۹بشــدت
کاهش و ســقوط داشته و به پایینترین حد
خود رسیده است.
در واقــع ایــران در ســالهای اخیر رکورد
محمــد مصــدق در اقتصــاد بــدون نفت را
شکســته و در مقابــل حجم عظیم فشــارها
ایســتادگی کــرده اســت و اعتقــاد دارم در
صورتــی که شــیوع ویروس کرونا نبود رشــد
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غیــر نفتــی اقتصاد کشــور در ســال گذشــته
مثبت میشــد و البته مطمئنم که در ســال
 ۹۹حتی با احتســاب نفت ،رشــد اقتصادی
منفی نخواهیم داشت.
ëëبا توجه به شــرایطی که اعــام کردید ،این
ایســتادگی اقتصــادی چگونه محقق شــده
است؟
مســلماً در چنیــن شــرایطی صــادرات
غیرنفتی کشــور بار کاهش صــادرات نفتی
را بــه دوش کشــیده اســت و بازرگانــان،
تجــار و بخــش خصوصــی توانســتهاند
زنجیــره صــادرات غیرنفتــی را بــا وجــود
تمــام مشــکالت حفــظ کننــد .لــذا بایــد
واقعبینانــه نــگاه کنیــم از افــراط و تفریــط
بپرهیزیــم و بدانیــم کــه صادرکننــدگان
ســربازان خط مقدم این جنــگ اقتصادی
هســتند .اما این ســربازان را با مماشــات و
تعــارف نمیتوان فرماندهــی کرد .گروهی
از صادرکننــدگان بــه تعهــدات خود عمل
کردهاند و ارزشان را به کشور برگرداندهاند.
ایــن گروه تاج ســر مــردم و دولت هســتند
و بایــد از عملکردشــان قدردانــی شــود اما
گروهــی دیگــر از صادرکننــدگان در ایــن
زمینــه عملکــرد مناســبی نداشــتهاند و
متخلفنــد .صادرکنندهای کــه ارز خود را به
کشــور برنمیگردانــد نباید حرمت داشــته
باشــد و انتظار مدارا و همدلی داشته باشد
و حاکمیت باید با تمام توان با آنها مقابله
کند.

ëëپیشــنهاد شــما در قبال رفتار این دســته از
صادرکنندگانچیست؟
ابتــدا ایــن نکتــه را بایــد گوشــزد کنم که
اگر مــا مجبور به انتخاب بیــن عموم مردم
و صادرکننــدگان شــویم قطعــاً بایــد منافع
عموم مردم را در اولویت قرار دهیم.
اگــر صادرکننــدگان داعیــه ایــران و
ایراندوستی دارند و اگر میخواهند کشوری
بمانــد که در آن به فعالیــت بپردازند ،باید
داوطلبانــه نســبت بــه بازگردانــدن ارزهای
خــود اقــدام کننــد و البتــه دولــت و بانــک
مرکــزی هــم بارهــا اعــام کردهاند کــه این
ارزهــا را بــه قیمــت بــازار از آنهــا میخرند
و در صورتــی کــه ایــن گــروه ارزهــای خــود
را برنگرداننــد دولــت بایــد متوســل به قوه
قهریه شــود .اما در کمال تعجب اظهارات
صادرکننــدگان در روزهای اخیــر به گونهای
بوده اســت که انــگار دولت از آنها خواســته
ارزشــان را هبــه کنند در حالی کــه دولت ارز
آنهــا را بــه قیمــت روز خریــداری میکند و
معــادل ریالــیاش را میدهــد .مــن بانک
مرکــزی را در این خصوص مقصر میدانم
که با مماشــات با این افــراد برخورد کرده و
اجازه داده چنین فضایی شکل بگیرد.
در واقــع در حالیکــه کشــور ایــران کــه
درگیــر بزرگترین چالش تاریخــی و تمدنی
خود طی  800ســال اخیر اســت است قوای
ســهگانه اجازه ندارند که کشور را با تعارف و
مماشات اداره کنند .لذا کل حاکمیت ایران

مشترکان برق کشور  100هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور کمک کردند

بهرهمندی از  5500مگاوات نیروگاه مجازی با همراهی مردم

گــروه اقتصــادی  /درحالــی کــه نقشــه
مصــرف بــرق کشــور در روز سهشــنبه ۷
مــرداد  ۱۳۹۹نشــان میدهد ،تعــداد ۲۰
اســتان در محــدوده قرمــز و  ۷اســتان در
محــدوده زرد مصــرف بــرق قــرار دارند
و ایــن شــرایط نشــانگر مصــرف بیش از
پیــش در اکثــر مناطــق کشــور اســت؛ اما
هنــوز هم مشــترکانی وجــود دارنــد که با
مدیریــت مصرف خود به بهبود شــرایط
کمــک میکنند .به طوری که روزگذشــته
مدیرعامل توانیر با قدردانی از همراهی
مــردم کشــور در مدیریــت مصــرف برق
گفــت« :ایــن همراهــی مــردم از ابتدای
امسال تاکنون منجر به صرفهجویی پنج
هزار و  500مگاواتی برق شده است».
بــه گــزارش «ایــران» ،مفهــوم ایــن
همراهی این است که مردم در گرمترین
روزهــای ســال بــا کاهــش  5هــزار و 500
مگاوات از مصرف خود به همین میزان
پیکســایی انجــام دادهانــد و مثــل ایــن
اســت کــه نیروگاههایی مجــازی در مدار
برق کشــور قرار گرفته که همان همراهی
مردم بوده اســت .موضــوع نیروگاههای
مجــازی کــه در جهــان مطــرح اســت در
واقــع همان موضــوع مدیریــت مصرف
یــا بهینهســازی مصــرف اســت؛ در واقع
اگــر درســت از انرژی برق اســتفاده کنیم
بدیــن معنــی اســت کــه بــا کمــک هــم
توانســتهایم نیروگاه مجازی بســازیم .در
بحــث مدیریت مصــرف ،به هیــچ وجه
هدف این نیســت کــه مصرفکنندگان و
مشترکان را محدود کنیم که از انرژی برق
اســتفاده نکننــد ،بلکــه برعکــس توصیه
میشــود به مقــدار نیــاز از برق اســتفاده
شود؛ اما تأکید این است که از انرژی برق
بهصورت درست و صحیح ،هوشمندانه
و بهینه استفاده شود .با راهکارهای بسیار
ساده و بدون هزینه که مدتی است بر آن
تأکیــد میشــود .مانند تنظیــم کولرهای
گازی روی درجــه  ،24اســتفاده از دور
ُکنــد کولرهای آبی و همینطور اســتفاده
نکــردن از وســایل برقــی غیــر ضــرور در
ساعات پیک ( 13الی .)17

ëëصرفهجویی  100هزار میلیارد تومانی
در نظــر بگیریــم کــه به طور متوســط
حــدود  ۶۰۰هــزار یــورو بــرای ایجــاد
هــر مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی
ســرمایهگذاری میشــود و وقتــی 5500
مــگاوات صرفهجویــی صــورت گرفتــه،
یعنــی بیــش از  3میلیــارد و 300
میلیــون یــورو بــا مدیریت مصــرف برق
صرفهجویی صورت گرفته است.
به گــزارش وزارت نیرو ،محمدحســن
متولــیزاده ،مدیرعامــل شــرکت توانیــر
در مراســم بهرهبــرداری از  14طــرح در
ســیزدهمین هفتــه پویــش #هرهفتــه_
الف_ب_ایــران بیــان کــرد« :ایــن
صرفهجویــی بــه ارزش معــادل  100هزار
میلیارد تومان است ،چرا که برای تأمین5
هــزار و  500مگاوات برق باید یک نیروگاه
بــزرگ بــه ایــن میــزان ظرفیت در کشــور
ایجاد شــود .این صرفهجویی هــم از نگاه
اقتصاد ملی و هم در حوزه اقتصاد خانوار،
صنعت و کشــاورزی حائز اهمیت است و
امید است این همراهی تداوم یابد».
در حــال حاضــر مصــرف برق کشــور
از رقــم  58هــزار مــگاوات عبــور کــرده و
اوج مصــرف روز سهشــنبه بــه  58هزار و
 243مگاوات رســید .طبق اعالم رسمی
شرکت توانیر ،در روز  7مرداد ،استانهای
خراســان شــمالی ،خراســان رضــوی،
گلستان ،مازندران ،سمنان ،یزد ،فارس،
چهارمحــال و بختیــاری ،کهگیلویــه و
بویراحمد ،بوشهر ،نواحی استان تهران،
البرز ،قزوین ،مرکزی ،همدان ،کرمانشاه،
زنجــان ،آذربایجان شــرقی و آذربایجان
غربــی و کالنشــهر مشــهد در محــدوده
قرمز قرار داشــتند .همچنین استانهای
هرمزگان ،اصفهان ،لرســتان ،کردستان،
گیالن و اردبیل ،منطقــه جنوب کرمان و
کالنشــهرهای شــیراز ،اهواز و شهر تهران
در محدوده زرد مصرف قرار گرفتند .این
اســتانها اگر  10تا  5درصد مصرف خود
را بســته بــه اینکــه در چه وضعیتــی قرار
دارنــد ،مدیریت کنند؛ میتوانیم امیدوار
باشیم که ایران نیز در زمینه نیروگاههای

مجازی حرفی برای گفتن دارد.
البتــه وزارت نیــرو بــرای مشــترکان
خوش مصرف طرحهای تشویقی نیز در
نظر گرفته اســت که میتوانــد در بخش
خانگی حتی منجر به صفر شــدن هزینه
قبوض نیز شود.
ëëبرنامهریــزی بــرای افزایــش راندمــان
نیروگاهها
امــا در عیــن حــال افزایــش راندمان
نیروگاههــای واقعــی کشــور نیــز اهمیت
دارد کــه به گفته مســئوالن در این زمینه
نیز به زودی گامهای بلند تری برداشــته
خواهد شد.
برای مثال ،مدیرعامل شــرکت تولید
بــرق حرارتی میگویــد که با اجرای ســه
طرح عالوه بر افزایش توان تولیدی برق
درتهــران ،راندمــان نیروگاههای اســتان
نیز از حــدود  22درصد فعلی به بیش از
 55درصد افزایش خواهد یافت و این 3
طرح اکنون در دست اجراست.
محســن طرزطلب توضیح میدهد:
«شهرســتان تهــران دارای ســه نیــروگاه
قدیمــی بــا راندمان بســیار پایین اســت
که با شــروع ســاخت پســت جدیــد GIS
 230کیلــووات نیــروگاه ری ،نخســتین
گام بــرای بازنشســته کــردن واحدهــای
قدیمــی ایــن مجموعــه برداشــته شــده
اســت .عملیــات ســاخت واحدهــای
جدیــد نیروگاه ری نیــز پس از پایان پیک
تابســتان امســال آغــاز خواهــد شــد .در
نیــروگاه طرشــت نیــز مناقصــه مربوطه

برگزار و پیمانکار طرح نیز انتخاب شــده
اســت که براســاس برنامهریــزی صورت
گرفته روند بازنشســته کردن این نیروگاه
و احداث واحدهــای جدید آن از مهرماه
امســال آغاز خواهد شد .برای بازنشسته
کــردن نیروگاه بعثت نیز منتظر دریافت
مجوز الزم از سوی سازمان محیط زیست
هســتیم که پــس از اخــذ مجــوز مربوطه
عملیات ســاخت نیــروگاه جدید بعثت
شروع خواهد شد».
طرحهــای بازنشســته کــردن
نیروگاههای فرســوده یکــی از بخشهای
افزایش راندمان نیروگاههای کشور است
کــه بــه صرفهجویی در مصرف ســوخت
نیــز میانجامــد .نیروگاههــا از بزرگترین
مصرفکنندگان گاز کشــور هســتند که بر
مبنای این موضــوع قدمهایی در جهت
افزایش راندمان نیروگاهی کشور در حال
برداشــته شدن اســت .ارتقای واحدهای
نیروگاهی ،بازنشســته کردن نیروگاههای
قدیمــی و ارتقــای راندمــان نیروگاههای
موجــود قرار اســت بهصورت مشــارکتی
 50درصد از محل منابع مالی طرحهای
آنهــا از ســوی وزارت نفــت 30 ،درصد از
ســوی شــرکت تولید نیروی برق حرارتی
و تنها  20درصد آن از ســوی سرمایهگذار
تأمیــن شــود و ایــن موضوع بــه افزایش
توان تولید برق کشــور نیــز کمک خواهد
کــرد و از ایــن طریق به قــدرت چانه زنی
ایــران در عرصههــای بینالمللی برق و
گاز هم افزوده خواهد شد.

را بــه درک عمــق شــرایط بحرانــی موجود
دعوت میکنم.
البتــه در کنــار لــزوم بازگشــت ارزهــای
صادراتــی و تقویــت عرضــه ارز نبایــد از
مدیریــت تقاضــا و مصــرف ارز هــم غافــل
شــویم .در حالیکــه در واردات دارو و مــواد
غذایی مشــکالت عدیــده داریــم اقداماتی
ماننــد واردات بیــل و عروســک در تضــاد با
این شــرایط و تعجبآور اســت و یا واردات
موبایــل در  4ماه ابتدایی امســال ســه برابر
مدت مشــابه ســال گذشــته بوده اســت که
اینهــا بــر اثــر اهمــال وزارت صمت و ســایر
دستگاههای اجرایی رخ داده است.
در این خصــوص دولت و بانک مرکزی
و وزارت صمــت را دعــوت میکنم به اینکه
مصادیــق ورود کاالهــای مجــاز را در حــد
ساالنه  30الی  35میلیارد دالر کنترل کنند
و در ایــن چارچــوب واردات بــدون انتقــال
ارز را آن هــم صرفــاً درخصــوص کاالهــای
ضــروری و واســطهای و نه کاالهــای لوکس
آزاد و بــا رعایــت محدودیتهــا و قوانیــن
مشخص کنند همچنین صادرکنندگان نیز
ملزم شــوند که تمام ارزهای صادراتی خود
را در داخل بفروشند.
ëëدر شرایط فعلی و با توجه به تمام مشکالت
و محدویتهای موجود ،آیــا صادرات برای
فعاالن تجاری صرفه اقتصادی دارد؟
حتماً دارد .وقتی ارزش پول ملی کشــور
در  2تا  3سال به یک چهارم رسیده است،

کشــور در حال حاضر به بهشــت صادراتی
تبدیل شــده اســت .چرا کــه صادرکنندگان
بــا اســتفاده از نیــروی کار بســیار ارزان و نیز
منابع و یارانه های دولتی کاال را با هزینهای
پایینتر به دســت میآورنــد و در بازارهای
جهانی و به قیمت جهانی عرضه میکنند.
در واقــع مجاهــدت اصلــی را کارگــران و
تولیدکننــدگان انجــام میدهنــد و منافــع
اصلــی بــه جیب عدهای ســودجو مــیرود.
بنابراین صادرات در این شرایط کار سختی
نیســت و اگر ارز حاصــل از این صادرات به
چرخه اقتصاد کشــور برنگردد معنایی جز
غارت ســرمایه ملــی و دســترنج کارگران و
محرومــان ندارد و تــداوم این روند موجب
افزایــش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد
شد.
در ایــن خصــوص صراحتــاً میگویــم
عملکرد درســت و صحیــح صادرکنندگان
وقتی است که بتوانند تحریمها را دور بزنند
و ارزشــان را نیــز به کشــور برگردانند در غیر
این صــورت این صادرات هیچ نفعی برای
کشــور نخواهد داشــت و چیزی جز خروج و
فرار سرمایه نیست.
البتــه طبــق اطالعاتــی کــه دارم غالــب
صادرکنندگانــی کــه در دو ســال اخیــر بــه
صــادرات کاال پرداختهانــد و ارز خــود را بــه
کشــور وارد نکردهاند افراد تازه کاری هستند
که در شــرایط بحرانی و ایجاد فضای رانتی
رشــد کردهانــد .همچنیــن این ادعــا مطرح
اســت که شــبکه فســاد گســتردهای در اتاق
بازرگانی تهران و ایران وجود دارد که تاکنون
با آن برخورد نشده است.
در این شــرایط صادرکننــدهای که کاال را
بــا دالر  11هــزار تومانی صــادر کــرده و ارز را
برنگردانــده و آن را در حســابهای خــارج
از کشــور گذاشته اســت و منتظر است تا کاال
را بــا ارز باالتــر وارد کــرده و یــا ارز را در کانادا
سرمایهگذاری کرده یک غارتگر است.
وقتــی چنیــن فــردی خواهــان تســهیل
و مدارای بیشــتر اســت ،بــه زبــان بیزبانی
خواســتار مجوز فرار ســرمایه از سوی دولت
اســت و لذا اگر دولت موفــق به بازگرداندن
ایــن ارزها نشــود میتوانیــم بگوییــم که ما
دچــار بیدولتی شــدهایم .بــار دیگــر تأکید
میکنــم اگــر صادرکننــدگان ارزشــان را
برگرداننــد محترمنــد ولــی اگــر برنگردانند
غارتگــران نامحترمند و فراموش نکنیم که
این ارز را مجانی و ارزان هم نمیفروشند.

جزئیات کامل طرح مالیات خانههای خالی

اخبــــار

بــاال بودن قیمــت دالر ،اینکه
چــرا به ســامانه نیمــا عرضه
نمیشــود و چــرا اقتصــاد بــا
کســری بودجه همراه اســت،
همگــی چالشهایی هســتند
سیدبهاءالدین
هاشمی
کــه ســابقه طوالنــی دارنــد.
کارشناس ارشد
بخش مهمــی از این مســأله
پولی و بانکی
به سیاستهای ریالی و ارزی
برمیگــردد .مهمتریــن آن چنــد نرخی بودن ارز اســت
یعنــی تفاوت قیمت ســامانه نیما بــا ارز آزاد که در حال
حاضر هم حدود چهار هزار تومان تفاوت قیمت دارند.
یعنی اگر یک صادرکننده ارزی در ســامانه نیما بخواهد
«ارز»ش را بفروشــد چهار هزار تومان کمتــر از نرخ بازار
آزاد میفروشد و از این امتیاز واردکننده استفاده میکند
درحالــی که تالش و زحمت و ریســک آن را صادرکننده
انجــام میدهــد امــا واردکننــده ســود آن را میبــرد و
واردکننــده کاالیــی را کــه وارد میکند بر مبنای شــاخص
نرخ ارز نیمایی نیســت و بــر مبنای نرخ بــازار آزاد کاال را
عرضــه میکنــد کــه در اینجا تعــارض بهوجــود میآید.
عــاو ه بــر این در کنار آن یــک بازار دولتی هــم داریم که
نــرخ ارز  4هــزار و  200گرچه دامنهاش محدود میشــود
امــا در آنجــا ارزی را میدهند که زیاده نمایی در واردات
میشــود و به میزانی که ارز میگیرند آن میزان کاال وارد
نمیشود و مقداری ارز باقی میماند که دوباره وارد بازار
شــده و بهعنوان ارز آزاد فروخته میشوند .از طرف دیگر
دولت به خاطر سیاســتهای ارزی و مســائل دیگر دچار
کســری بودجه و نقدینگی اســت و این کسری را از طریق
اســتقراض از بانکها و انتشــار پول بدون پشتوانه انجام
میدهــد .البتــه دولت عنــوان میکند که چنیــن کاری را
انجام نداده اســت .کســری بودجه باعث رشد پایه پولی
و افزایش نقدینگی میشود .این نقدینگی از طرف دیگر
فشار مضاعف است که تورم را همیشه افزایش میدهد
و باعث می شــود نقدینگی هم به حد بسیار خطرناک و
نگرانکنندهای برسد.
سیاســت پولــی در شــرایط تورمی شــدیدی کــه قرار
داریــم و ارزش پول ملی بهشــدت کاهش پیدا میکند و
مردم نگران هســتند و ایــن نگرانی به جایی رســیده که
انتظــار تورم بســیار بــدی را برای خود ترســیم میکنند.
بدین ترتیب بازارســازها ،ســوداگران یا دشــمنان از این
فرصت برای ترسیم یک دورنمای بد استفاده میکنند.
در شــرایط تورم شــدیدی که قرار داریــم عرف دنیا و
مفهوم اولیه سیاست پولی این است که نرخ سود بانکی
افزایــش پیدا کند .ما نه تنها نرخ ســود بانکی را افزایش
ندادیــم بلکــه نــرخ ســود بانکــی را کاهش هــم دادیم.
یعنــی درواقع پولــی که در بانکها بــود و افراد منافعی
میگرفتنــد ایــن پولها را بــه بازارهای مختلف ســرازیر
کردیــم .مــا چند نــوع بــازار داریم کــه شــامل بازارهای
بانکــی و پولــی اســت که ســود آن پاییــن آمــده و مردم
پولهایشــان را بــه بازارهــای دیگر بردنــد و دیگری بازار
ســرمایه و سهام ،بازار مستغالت و زمین و مسکن ،بازار
خودرو و بازار سکه و طال و ارز است.
در میــان ایــن بازارهــا مشــاهده میکنیم کــه بورس
بهصورت ناهمگون رشــد کرده است .یعنی قیمتهای
بورس قابل مقایسه با بازدهی سهام و داراییها نیست.
بســیاری از حرفهایهــا هم در حــال حاضر از ایــن بازار
خارج میشــوند چون همه هشدار میدهند که این یک
بازار حبابی و ریسکی است درنتیجه وارد بازار سکه و طال
میشــوند .هرچند که عرضــه کمی باال رفــت اما تقاضا
بســیار بیشــتر افزایــش پیــدا کــرد و آنهایی کــه از بورس
خارج میشــوند در جای دیگری سرمایهگذاری میکنند
و از طــرف دیگــر افراد حقیقی غیرحرفــهای وارد بورس
میشــوند .از طرفــی دیگــر تقاضــا بــرای ارز بهصــورت
مســمومی بیشــتر شــده اســت .آنهایــی کــه ارزهایــی را
بهدست آورده بودند در بازارهای دیگر مصرف کردهاند
یعنی در واقع ارزی ندارند که بخواهند بیاورند ،در واقع
اینهــا برای اینکه تعهدات ارزیشــان را طوری ایفا کنند
کــه مــورد برخــورد و جریمــه بانــک مرکــزی و دســتگاه
قضایی قرار نگیرند به ارزهای دیگری که در بازار اســت
ماننــد ســامانه نیما هجــوم آورده انــد .ایــن ارز متعلق
به خودشــان نیســت و از بازار میخرنــد .یعنی تقاضای
دیگری برای ایفای تعهدشان به بازار ایجاد شده است.
پــس کفه تقاضا بیشــتر افزایــش پیدا میکنــد .چند روز
نخست هم دولت به بازار ارز وارد کرد؛ وارد کنندههایی
کــه مســئولیت بیشــتری داشــتند ماننــد پتروشــیمیها
که اگر تعهدشــان را انجــام ندهند دولت خوراکشــان را
قطع میکند .بیشــتر صادرکنندهها بــه خاطر مواد اولیه
وابســته به دولت هســتند .حدود  70درصــد تعهد خود
را ایفا میکنند اما ســایر صادرکننده ها برای تأمین مواد
اولیه وابســته به دولت نیســتند و دولت تسلط زیادی بر
آنها ندارد و در ســامانهای که ارز را میفروشــند ارزانتر
از قیمــت بــازار اســت کــه کــم نرخــی بــودن یــک آفت
محسوب میشود.
مــا بایــد قبــول کنیــم کــه در صــادرات نفت مشــکل
داریــم و نقــل و انتقــال پولی مــا به خاطــر تحریم دچار
مشــکل اســت و صادرکنندههــای مــا این مشــکل را به
همین صورت دارند.
در داخــل نــرخ ارز یکســانی وجــود ندارد.یعنــی
صادرکنندهها فکر میکنند اگر به دولت بفروشــند ضرر
میکننــد .گرچه حق قطعی دولت اســت کــه کاالیی که
خارج میشود باید ارز آن برگردد چون متعلق به ملت
اســت و فقط منافعــش متعلق به صادرکننده اســت و
همچنین قیمت باید عادالنه باشــد و فروشنده ارز ضرر
نکند.
درنهایــت چند نرخی بــودن ارز ،تخصیــص ارزهای
دولتی برای مصارف که در قیمتها تأثیر چندانی ندارد
و بســیاری موارد دیگر دســت به دست هم میدهند که
ما ناهنجاری مبادالت پولی و بانکی داشته باشیم و این
باعث می شود دولت علیرغم تمام تالشی که میکند
نتواند این مشــکل را حل کند چون استمراری در تأمین
ارز بهوجود نمیآید و یک سیاســت برخوردی داریم که
در مقطعــی ممکن اســت عرضــه ارز بــاال رود و قیمت
کاهش پیدا کند.
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بررســی طرح اصــاح ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم حاکی از آن اســت که
از واحدهای مســکونی در مناطق آزاد مالیات دریافت میشــود ،ضمن اینکه پروژههای
انبوهسازی نیز تا یک سال از پرداخت مالیات معاف میشوند.
در طــرح اصالح ماده  54مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم که بــرای اخذ مالیات از
خانههای خالی در مجلس مطرح شده ،هدفگیری اصلی شهرهاست ،در دو سال اول
شــهرهای زیــر  100هــزار نفر معاف هســتند که در قانــون قبلی هم ایــن معافیت وجود
داشــت .بــر اســاس طرح جدید واحدهای مســکونی روســتایی هــم ،ملزم بــه اعالم کد
پســتی هستند ،اما هدف مالیاتستانی نیســتند .صرفاً برای عدم سوءاستفاده احتمالی
مالکان شهری ثبت میکنند.
بخشی از جزئیات طرح مذکور به شرح زیر است؛
اگــر خانــهای بیــش از شــش مــاه خالی باشــد ،مشــمول ایــن قانــون میشــود .برای
واحدهای نوســاز این مهلت یک ســال اســت ،که از بعد پایان عملیات ساخت (مندرج
در پروانه ســاختمانی) مهلت آغاز میشود .پروژههای انبوهسازی  18ماه مهلت دارند.
نرخهــای مالیات ،نســبت به وضع کنونــی 10 ،برابر افزایش پیدا کرده اســت .مالیات بر
درآمد اجاره مأخذ است .سال اول پنج برابر ،سال دوم ده برابر ،سال سوم  15برابر.
مثالً برای یک آپارتمان صدمتری اگر مالیات بر اجارهاش در سال قبالً چهار میلیون
تومان میشــد( .که هیچ وقت اجرا نشــد ،چون امکان شناسایی وجود نداشت) االن در
ســال میشــود ،چهل میلیون تومان! و با راهاندازی ســامانه امالک و اســکان به آســانی
شناســایی میشود .فقط سرپرستان خانوار باید اقامتگاه خود را اعم از اجاره یا مالکیت
در ســامانه امــاک و اســکان ثبــت کننــد .واحدهای مســکونی کــه اطالعات ســکونت و
مالکیت آنها در سامانه امالک و اسکان ثبت نشده باشد ،در حکم خانه خالی محسوب
میشــود .دســتگاههای اجرایی از این پس مکلفند ،فقط به آدرس اعالم شده خدمات
خود را ارائه بدهند.
هــر خانوار عالوه بر اقامتگاه اصلی ،می تواند مجموعاً مالک یک اقامتگاه فرعی در
شــهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشــد که معاف از مالیات بــر خانههای خالی خواهد
بود .دریافت این مالیات هنگام نقل و انتقال ملک امکانپذیر خواهد بود /.تسنیم

بیش از  ۷۰۰۰شغل اولی جذب کار شدند

براســاس آخرین آمــار عملکرد طرح یارانه دســتمزد ،تاکنون بیــش از  ۸۵۰۰داوطلب
در ایــن طــرح ثبتنــام و بیــش از  ۷۰۰۰نفر از شــغلاولیها قــرارداد کار بســته و جذب
شــدهاند .طرح «یارانه دســتمزد» یکی از برنامهها و سیاســتهای مهم و اثرگذار دولت
در حوزه اشتغال در شرایط بحران اقتصادی است که با هدف ایجاد و حفظ اشتغال در
استانهای پر بیکار در دستور کار قرار گرفته است.
دولت درصدد است با اجرای این طرح در مناطق محروم و کمبرخوردار ،نرخ باالی
بیــکاری را کاهــش و فرصتهــای شــغلی را در اختیار جوانــان جویای کار و شــغلاولی
و فارغالتحصیــان دانشــگاهی قــرار دهــد .مطابــق آخرین آمــار از اجرای طــرح یارانه
دســتمزد ،تاکنــون  ۷۱۶۶نفر از جذبشــدگان شــغلاولی ۸۵۴۹ ،نفــر داوطلب و۱۵۴۴
کارفرما در این طرح ثبتنام کردهاند .آمارها نشان میدهد که استان لرستان ،بیشترین
تعداد جذبشــدگان شــغلاولی و داوطلبان ثبتنام شده و اســتان کرمانشاه بیشترین
تعداد کارفرمای ثبتنام شده را به خود اختصاص داده است .طرح «یارانه دستمزد»
در حال حاضر در استانهای ایالم ،لرستان ،سیستان و بلوچستان ،کردستان ،کرمانشاه،
خراسان جنوبی ،چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد به اجرا در آمده است.
جامعه هدف این طرح بخشــی از جوانان هســتند که در کممزیتترین شــرایط قرار
گرفتــه و از فرصتهای شــغلی مناســب برخــوردار نبودهاند .بر همین اســاس اولویت
جذب نیرو در طرح یارانه دستمزد با فارغالتحصیالن دانشگاهی است /.ایسنا

