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براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار
وزارت جهاد کشاورزی مسئول 

تنظیم بازار شب عید شد

در جدیدترین جلســه ســتاد تنظیم بازار کل 
کشور، وظیفه تنظیم بازار شب عید به وزارت جهاد 

کشاورزی تفویض شد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد 
تنظیم بازار در جلسه روز سه شنبه )۲۳ بهمن ماه( 
که به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار 
شد، وظیفه تنظیم بازار شب عید را به وزارت جهاد 
کشاورزی تفویض کرد. این ستاد در سه جلسه اخیر 
به بررسی وضعیت بازار گوشت مرغ، گوشت قرمز و 
میوه شب عید پرداخته و تصمیماتی همچون صدور 
مجوز برای واردات جوجه یــک روزه، جلوگیری از 

صادرات مرغ و غیره را اتخاذ کرده بود.
    

قیمت بلیت هواپیما در نوروز 
افزایش نمی یابد

دبیرانجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد 
قیمت بلیت هواپیما در ایام نوروز افزایش نخواهد 
یافت و در حال حاضر نیز برنامــه ای برای افزایش 

قیمت بلیت ها در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد.
مقصود اسعدی سامانیدر گفت وگو با ایسنا با 
بیان اینکه برای ایام نــوروز قیمت بلیت هواپیما 
افزایش نخواهد یافت، اعالم کرد: در حال حاضر 
امکان خرید بلیــت برای ایــام تعطیالت نوروز 
فراهم اســت و متقاضیان می تواننــد از طریق 
مبادی مربوطه نســبت به تهیه بلیت در مسیر 
پروازی مورد نظــر خود اقدام کننــد. وی ادامه 
داد: متقاضیان پرواز می توانند از طریق ســایت 
شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی 
نسبت به خرید بلیت سفر خود از هم اکنون اقدام 
و اگر قصد دارند بلیت خود را از طریق سایت های 
اینترنتی خرید کنند باید حتماً با راستی آزمایی 
نسبت به معتبر بودن ســایت مربوطه اطمینان 
حاصل نمایند و بلیتی را بــا قیمتی باالتر از نرخ 
تعیین شــده در ســایت انجمن شــرکت های 
هواپیمایی و نیز ســایت ســازمان هواپیمایی 
کشــوری خرید نکنند. دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی در ادامه با اشــاره به اینکه متأسفانه 
در ایام تعطیالت ۲۲ بهمن شــاهد تخلف برخی 
ســایت های اینترنتی در فــروش بلیت هواپیما 
بودیم، گفت: یک سایت اینترنتی اقدام به فروش 
۳۰۰ فقره بلیت جعلی کرده بود و این پرونده در 
حال حاضر توسط سازمان هواپیمایی کشوری و 

نیز پلیس در حال پیگیری است. 
    

رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان:
 گرانی تقاضای پارچه 

را کاهش داد

با نزدیکی به ایام پایانی سال بازارهای مختلفی 
همچون بازار پوشــاک و پارچه با رونق کسب و کار 
مواجه می شوند که به گفته رئیس اتحادیه بنکداران 
و طاقه فروشان با وجود رفع نیاز بازار، تقاضا به دلیل 

رشد دو برابری قیمت ها افت کرده است.
در رابطه با بازار بنکداران و طاقه فروشان، رئیس 
این اتحادیه به ایسنا گفت: بازار پارچه در حال حاضر 
با هیچ کمبودی روبرو نیست و نیاز این بازار از طریق 

تولید داخلی و واردات رفع می شود.
امیر قدیمی نژاد  ادامه داد: در زمینه واردات پارچه 
در پی نوسانات نرخ ارز و سیاست گذاری های تجاری 
کشور، ممنوعیتی لحاظ نشد و واردات با دریافت ارز 
نیمایی و ارز آزاد به کشور انجام شد که نرخ ارز نیمایی 

و آزاد تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان با تاکید 
بر اینکه بازار به دلیل رشد قیمت دالر طی سال جاری 
با تورم همراه شده اســت، خاطرنشان کرد: قیمت 
محصوالت در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با وجود رشد سه برابری قیمت دالر در حدود 
دو برابر رشد داشته است و تجار برای ادامه حیات این 
صنف و کسب و کار چندین و چند ساله خود میزان 

سود فروش را به شدت کاهش داده اند.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی، روزنامه نگار 

رمزگشــایی از تصمیــم دالری 
ســازمان برنامــه و بودجه نشــان 
می دهد که دولت قصد دارد با دست 
کردن در جیب بانک مرکزی کسری 
بودجه خود را به هر قیمتی جبران 
کند. بــه دنبال تصویــب طرح یک 
فوریتــی پرداخت علی الحســاب 
ســود و مالیات خریــد و فروش ارز 
و اخذ مالیــات از درآمدهای ارزی 
بانک مرکزی کــه در تاریخ 7 بهمن 
۹7 به کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس ارجاع شده بود و با موافقت 
تعدادی از نمایندگان تصویب شد؛ 
عبدالناصر همتــی رئیس کل بانک 
مرکزی را کــه چند ماهی اســت 
سکاندار سیاستگذاری ارزی کشور 
شده به واکنش و مخالفت نسبت به 
بند 6 طرح اصالح قانون بودجه ۹7 
واداشت چراکه در این طرح ۱۸ هزار 
و 6۰۰ میلیارد تومان ســود از بابت 
خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی 
پیش بینی شــده که اگر این بند در 
مجلس تأیید و تصویب شــود بانک 
مرکزی مجبور اســت که بابت سود 

محقق نشده، مالیات بپردازد.
کسب درآمد از محل سود 

سهام و مالیات
در ایــن زمینه دولــت در الیحه 
بودجــه ۹7،  در قســمت ســایر 

درآمدهای خــود پیش بینی کرده 
بود کــه از مابه التفــاوت ارز ۳۵۰۰ 
تومانی تا هر میزانی که بانک مرکزی 
ارز حاصل از فروش نفت را به فروش 
می رســاند حدود ۱۰ هزار میلیارد 
تومان ســود و مالیات دریافت کند. 
اما در بررســی الیحــه بودجه ۹7، 
نمایندگان مجلس به شفاف نبودن 
این ردیف درآمدی دولت اشــکال 
وارد کردند و در نتیجــه این میزان 
درآمــد از درآمدهــای دولــت به 
زیرفصل درآمدهــای بانک مرکزی 
منتقل شــد؛ رقم آن نیز تا ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ 
بنابراین در قانــون بودجه ۹7 آمده 
است که بانک مرکزی مکلف است 
۹ هزار میلیارد تومان ســود سهام و 
۴۵۰۰ میلیارد تومان بابت مالیات 

به دولت پرداخت کند. 
با تغییر جایــگاه رقم پیش بینی 
شــده از محــل ســایر درآمدهای 
دولت به زیرفصل درآمدهای بانک 
مرکزی یــک چالش بــزرگ رقم 
خورد زیــرا بانک مرکــزی معتقد 
بود که ایــن درآمد هر مــاه ایجاد 
نمی شود در نتیجه باید سود و زیان 
خود را محاســبه کرده و ســپس از 
سودی که کسب شده سهم دولت را 
پرداخت کند؛ بنابراین در تغییرات 
متفرقه بودجه ۹7 به بانک مرکزی 
اجازه داده شــد که از پرداخت یک 

دوازدهم ســود هر ماهه مستثنی 
شود تا زمانی که عملکرد یک ساله 
خود را بررســی کرده و سود و زیان 
خود را محاسبه و این پول را پرداخت 
کند. این درخواســت بانک مرکزی 
در خردادماه از سوی سازمان برنامه 
اجابت شــد؛ اما در ادامــه با وجود 
کسری مالی دولت با البی متولیان 
بودجــه و نماینــدگان مجلس در 
ایــن تصمیم بازنگری انجام شــد و 
با طرح یک فوریتــی در مجلس به 
تصویب رســید تا براساس آن بانک 
مرکزی مکلــف شــود ۵۰ درصد 
سود ســهام و مالیات علی الحساب 
خود را که رقــم آن ۴۵۰۰ میلیارد 
تومان اســت تا ۱۵ بهمن به حساب 
خزانه واریز کند تا دولت از محل این 
 رقم ۹ هزار میلیارد تومان کســب 

درآمد کند. 
بحران ارزی حاصل از تزریق 

پول پرفشار
به گفته صاحبنظران تصویب این 
طرح در مجلس بــرای رفع کمبود 
تنگناهای مالی دولت انجام شده، اما 
در مقابل با واکنش مسئوالن بانک 
مرکزی با هشدار به رشد پایه پولی 
و افزایش تورم همراه شــد. این امر 
حاصل اصرار دولت بر عرضه ارز ارزان 
از ابتدای سال بود که تبعات و آثار این 
مناقشه دالری در بازار کنترل شده و 
دستوری ارز به خوبی مشهود است.

احتمال التهاب بازار ارز
در ایــن زمینــه بانــک مرکزی 
بــا تاکید بــر اینکه ایــن مصوبه در 
صورت تصویــب شــورای نگهبان 
بــه قانــون تبدیــل خواهد شــد، 
یــادآوری کــرد باتوجه بــه تاثیر 
انتشــار پول پرقــدرت بــر میزان 
حجم نقدینگی هرگونــه پرداخت 
را موکول بــه تحقق ســود خواهد 
کرد، ضمــن اینکه بــا تامین میزان 
بیشــتری از ارز موردنیاز متقاضیان 
در هفته های پایانی ســال نســبت 
 به پرداخــت مابه التفــاوت حاصله

 اقــدام می کنــد.  امــا پرداخــت 
مابه التفاوت پولــی که بانک مرکزی 
باید بــه خزانه واریز کنــد می تواند 
دوباره بازار ارز را ملتهب کند چراکه 
در صورت عرضه ارز در روزهای آتی 
این کار می تواند باعث کاهش قیمت 
در بازار شود و یا اینکه در صورت توازن 

بین قیمت ارز تزریقی و قیمت بازار، 
رشــد نرم قیمت ارز را رقم بزند زیرا 
فروش ارز با قیمت باالتر می تواند به 

تامین این رقم کمک کند.
تبعات نوسان گیری 

سیاستگذار ارزی بر اقتصاد
ســازمان برنامــه و بودجه ادعا 
می کنــد بانــک مرکــزی حدود 
۴۲ تا 7۰ هــزار میلیــارد تومان از 
مابه التفــاوت ارزی کــه فروخته 
درآمد کســب کرده و از این منظر 
بایــد منابع وصول شــده که عمدتا 
از محل پــول نفت اســت به دولت 
بازگردد تا صرف تعهدات شــود. اما 
برخی کارشناسان معتقدند چنانچه 
دولت با دخالت های مکرر در بازار ارز 
ایجاد تالطم و نوسان گیری نمی کرد 
و نرخ ارز را شناور در نظر می گرفت، 
سیاســتگذار ارزی نیز می توانست 
برنامه دقیق تری را برای رفع تعهد 
ارزی خود داشته باشد و نرخ ارز را با 
واقعیت های بازار تنظیم کند. به این 
ترتیب منابع ارزی مستقیم به دولت 
می رسید و دولت روی منابع واقعی 
امکان برنامه ریزی داشت نه منابعی 

که با تردید اعالم می شود.
در این زمینه یک مقام مســئول 
در نظــام بانکــی در گفت وگــو با 
خبرگــزاری مهر بــرآورد کرده که 
پرداخت ۵۰ درصد ســود ســهام 
و مالیات توســط بانــک مرکزی ۵ 
درصد بر تورم خواهد افزود. براساس 
برآوردهای موجود، پرداخت حداقل 
7۵ درصد از مبلغ تعیین شده بابت 
مالیات و سود سهم دولت، پایه پولی 
به میزان ۱۳ هــزار و 6۰۰ میلیارد 
تومان افزایش خواهد داد و این بدان 
معنا اســت که تصویب اخذ مالیات 
از خرید و فروش نــرخ ارز، منجر به 
افزایش حــدود ۵ واحد درصد تورم 
خواهد شــد که به نوبــه خود واجد 
آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب پذیر 
است. به گفته او، آخرین اطالعات در 
حوزه تراز بانک مرکزی نشان دهنده 
تراز منفی به میــزان ۲ هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان اســت که با توجه به 
تصمیمات اتخاذ شــده در ابتدای 
ســال جاری مبنی بر یکسان سازی 
نرخ ارز در قیمــت ۴۲۰۰ تومانی به 
ازای هر دالر و تداوم این سیاســت 
تا نیمه مرداد سال جاری و در ادامه، 
اختصــاص بخــش قابل توجهی از 
درآمدهای ارزی دولــت به واردات 
کاالهای اساسی با همین نرخ، عمال 
از محل فروش ارز دولت، مابه التفاوت 
قابل توجهی حاصل نشــده اســت 
ضمن اینکه مداخالت بانک مرکزی 
در بازار ارز با هــدف تنظیم بازار در 

مواقع لزوم، موجب شد عمال حساب  
مابه التفاوت نرخ ارز با بدهی ۲ هزار 

و ۹۰۰ میلیارد تومانی مواجه شود.
رمزگشایی از مناقشه ارزی 

از ســوی دیگــر ممنوعیــت 
اســتقراض دولت از بانک مرکزی و 
نظام بانکی نخســتین بار در جریان 
تصویب برنامه ســوم توســعه در 
مجلس مطــرح و در مــاده 6۹ این 
قانون مصوب شــد که دولت مکلف 
اســت الیحه بودجه های ساالنه را 
به نحــوی تنظیم کند که کســری 
احتمالی از طریق استقراض از بانک 
مرکزی و سیســتم  بانکی کشــور 
تأمین نشده باشد، اما با مصوبه اخیر 
مجلس در حالی کــه تحقق نیافتن 
درآمدهای یاد شده از محل فروش 
ارز و نیــز بدهکار و بــودن خالص 
نرخ خریــد و فروش ارز در ســطح 
قابل توجه ۲۹.۵ هزار میلیارد ریال 
اســت، اصرار بر پرداخت مالیات و 
ســود ســهام دولت از این محل در 
حکم استقراض مســتقیم دولت از 
بانک مرکزی است که با آثار افزایش 
تورمی نامطلوبی همراه خواهد بود. 

در واقع چاپ پول بدون پشتوانه 
با توجه به بار تورمــی آن می تواند 
اقتصاد ایــران را در ورود به ســال 
جدید با یک بحــران فراگیر مواجه 
کند چراکه نوسانات ارزی، افزایش 
چند برابری قیمت کاالهــا و مواد 
اولیه مورد نیاز تولیــد در روزهای 
پایانی سال تورم باالی ۴۰ درصد را 
به بسیاری از اقالم اساسی تحمیل 
کرده است که با بروز چنین شرایطی 
و ورود این پول پرقدرت به بازار برای 
سال ۹۸ باید منتظر تورم در رقم های 
به مراتب باالتر باشیم. به عبارت دیگر 
خطا در محاسبه درآمد ارزی بانک 
مرکزی می تواند محــرک افزایش 

قیمت ها در سال آینده باشد.

آثار دومینوی مناقشه دال ری سازمان برنامه و بانک مرکزی؛

چاپ 9000 میلیارد تومان پول پرقدرت و افزایش قیمت دالر

چاپ پول بدون پشتوانه 
با توجه به بار تورمی آن 

می تواند اقتصاد ایران را در 
ورود به سال جدید با یک 

بحران فراگیر مواجه کند و 
در این صورت باید منتظر 

تورم در رقم های به مراتب 
باالتر باشیم 

به دلیل کسری مالی دولت 
و با البی متولیان بودجه و 
نمایندگان مجلس طرح 
یک فوریتی به تصویب 

رسید تا براساس آن بانک 
مرکزی مکلف شود ۵۰ 

درصد سود سهام و مالیات 
علی الحساب خود را که رقم 

آن 4۵۰۰ میلیارد تومان  
برآورد می شود تا ۱۵ بهمن 
به حساب خزانه واریز کند 
تا دولت از محل این رقم 9 
هزار میلیارد تومان کسب 

درآمد کند

گزارش

کم فروشی در برخی از جایگاه های سوخت موضوعی 
اســت که سال هاســت آفت این حوزه شــده و صدای 
اعتراض بسیاری از مردم را بلند کرده است؛ در این راستا، 
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
 از مردم تقاضا کرده تخلفات جایگاه ها را به این شــرکت 

گزارش کنند.
به گزارش ایســنا، هرچنــد وقت یک بــار فیلمی در 
فضای مجازی منتشر می شــود که حاکی از کم فروشی 
در یکی از جایگاه های سوخت اســت. جایگاه هایی که به 
گفته سیدمحمدرضا موســوی خواه - مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران - بعد از بررســی، 
شناســایی شــده و جریمه می شــوند. اما هم چنان این 
دغدغه بین مــردم وجود دارد و به یک تجربه مشــترک 
تبدیل شده اســت. در این راستا، موســوی خواه از مردم 
تقاضا کرده است اگر تخلفی از جایگاه ها دیدند، به شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی گزارش کنند و در این باره 
به ایســنا توضیح داد: اگر مردم در هر جایگاهی، تخلفی 
دیدند، به شرکت ملی پخش اطالع دهند و منتظر بمانند. 
این شــرکت تیم نظارتی خــود را با تجهیــزات کنترل 

کمی به جایــگاه مذکور اعزام می کنــد و چنانچه تخلف 
 جایگاه اثبات شود، به شــدیدترین شکل ممکن جریمه 

خواهد شد.
وی هم چنین به این پرسش که چه جریمه ای در انتظار 
جایگاه های متخلف است، پاسخ داد: مقدار اضافی تلمبه 
تا زمانی که کنترل، تنظیم و فروخته شد، محاسبه شده و 
شماره توتالیزه آن نوشته و این شماره تا شماره روز جاری 
برداشته می شود. مثاًل می شــود ۱۰ هزار لیتر. در این ۱۰ 
هزار لیتر مشخص می شــود که در هر ۲۰ لیتر چند سی 
سی کم تر فروخته شده است. این نرخ محاسبه و جایگاه به 
نرخ فوب خلیج فارس جریمه می شود. جایگاه داران قشر 
زحمت کش هستند و واقعاً خدمت می کنند. ممکن است 

تخلف هم صورت بگیرد که نمی توان کتمان کرد.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در 
ادامه درباره نظارت بر جایگاه های ســوخت توضیح داد: 
هر هفته همه جایگاه های کشور کنترل کیفی می شوند. 
درواقع فرآورده نزدیک بــه ۴۰۰۰ جایگاه کنترل کیفی 
می شود و ماهی یک بار، ۵۰ هزار تلمبه هم توسط شرکت 
ملی پخش کنترل می شود. موسوی خواه در پایان تاکید 

کرد: مردم کم فروشی را با شماره ۰۹6۲7 اطالع دهند که 
در حضور خودشان تخلف پیگیری شود. در همه جایگاه ها، 

تابلوهای اضطراری نصب شده است که یک شماره مربوط 
به همین موضوع است.

درخواست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

مردم کم فروشی  پمپ بنزین ها را گزارش دهند


