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وضع شرکت های نفتی و پتروشیمی 
در بورس خوب است

توسعه ایرانی - وزیر نفت گفت: شرکت های 
نفتی و پتروشیمی در بورس فعال هستند و خیلی 
خوب سهام آنها عرضه می شود، در واقع وضع خوب 
و قابل تأملی دارند. بیژن زنگنه، وزیر نفت در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر اینکه وضع صنعت نفت و گاز در 
بورس چطور است و آیا سرمایه گذاری در این بخش 
را به مردم توصیه می کند یا خیر؟ گفت: شرکت های 
نفتی و پتروشیمی در بورس فعال هستند و خیلی 
خوب سهام آنها عرضه می شود، در واقع وضع خوب 

و قابل تأملی دارند.
    

شناسایی و انهدام شبکه اخالل گر 
بازار ارز توسط وزارت اطالعات

روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات 
در اطالعیه ای از شناســایی و انهدام شبکه اخالل 
گر بازار ارز خبر داد . روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت اطالعات اعالم کــرد: با اقدامات اطالعاتی و 
عملیاتی سربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف(، شــبکه متخلف ارزی که با اغفال 
برخی افراد و سوء اســتفاده از کارت های بازرگانی 
آنان، حدود یک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات 
مربوطه را در اختیار گرفته و در موارد غیرمجاز مصرف 
و منجر به اتالف سرمایه ارزی کشور شده شناسایی 
و با هماهنگی دستگاه قضایی، اعضای اصلی شبکه و 
تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان 
رضوی بازداشت شدند.  همچنین با وجود گستردگی 
تخلفات و بررسی اسناد توقیفی، تحقیقات تکمیلی 
ادامه داشته و احتمال افزایش قابل مالحظه ارقام 
تخلفات ارزی شبکه را که در کل کشور فعالیت می 
کردند متصور می سازد. وزارت اطالعات ضمن تقدیر 
از اهتمام و حمایت های دســتگاه قضایی، هشدار 
جدی به متخلفان و سوء استفاده کنندگان از کارت 
های بازرگانی داده و به تجار شریف و صادرکنندگان 
واقعی توصیه مــی نماید به هیچ عنــوان از کارت 
بازرگانی دیگران استفاده نکنند تا ضمن مشارکت 
در گسترش صادرات کاالهای غیر نفتی در شرایط 
کنونی، متهم به تخلف ارزی نشوند و همچنین در 
اسرع وقت نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات 

خود اقدام نمایند.
    

عرضه امالک در بورس آغاز شد

ایرنا- پس از ســال ها بحث عرضــه امالک و 
مستغالت در بازار سرمایه که طی سال های قبل به 
راه اندازی بازار فرعی بورس کاال منجر شد، سرانجام 
اطالعیه عرضه نخستین ملک در بورس کاال منتشر 
شد. براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک ها 
و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال 
خود اعم از منقول، غیرمنقول و ســرقفلی را که به 
تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و 
به تشخیص شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران مازاد است، واگذار کنند. 
همچنین در این قانون بر استفاده از سازوکار بورس 
کاالی ایران در این حوزه نیز تاکید شــده است. در 
همین راستا شرکت عمران شهر جدید پردیس پس 
از پذیرش یک باب واحد تجــاری در بورس کاالی 
ایران، این واحد را در تاریــخ ۲۹ مرداد ماه جاری به 
ارزش پایه بیش از ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال در 
بازار فرعی عرضه می کند. براساس اطالعیه صادره از 
سوی بورس کاالی ایران و ارزیابی های صورت گرفته 
کارشناس رسمی دادگستری، یک باب واحد تجاری 
)مغازه( واقع در محله ۱ فاز ۲ پردیس و به مساحت 
۱۷.۱۶ مترمربع مورخ ۲۹ مرداد ماه ســال جاری 
از سوی شرکت عمران شــهر جدید پردیس برای 
فروش روی تابلوی فرعی بورس کاالی ایران می رود.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 هم کنکــور برگزار می شــود، هم 
سفرهای تابســتانی در جریان است و 
هم برخی اصرار به برگــزاری عزاداری 
حسینی دارند. این اخبار در حالی منتشر 
می شــود که بر اســاس اعالم سازمان 
بهداشت جهانی، ایران رتبه سوم ابتال به 
کرونا را از آن خود کرده است و وضعیت 
بسیاری از استان های ایران از نظر ابتال 
به کووید ۱۹ قرمز شده است. این تمام 
ماجرا نیست سرکشــی کرونا در بهار 
امسال آمار صادرات ایران را 44 درصد 
کاهش داده اســت و از آن سو واردات 
هم ۲۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال 
گذشته اســت. کاهش آمار صادرات 

ایران در شرایطی رخ می دهد که کرونا 
باعث شده است مرزهای کشور تعطیل 
و نیمه تعطیل شــوند و تولید کاهش 
داشته باشد. این معادالت به معنای آن 
است که درست در روزهایی که کشور 
تنگنای درآمد نفت را تجربه می کند، 
صادرات غیرنفتی ایران هم به دلیل کرونا 
به دست انداز افتاده و درآمدهای ارزی 

کاهش خیره کننده داشته است. 
نتیجه چه می شود؟ نتیجه آن است 
که دالر روز به روز رکــورد می زند و در 
همین ابتدای ســال ۹۹ تا مرز ۲۶ هزار 
تومان پیشروی کرده اســت. از آن سو 
کاهش شــدید درآمد دولت و کسری 
بودجه موجب شده اســت که دولت از 
منابع بانک مرکزی استقراض کند و به 

دنبال آن تورم افسارگسیخته ایران را 
بنا به اعالم معاونت اقتصادی مرکز آمار، 
به فهرست 4 کشور پرتورم جهان ببرد. 

وضعیتی کــه کارشناســان آن را 
هشداردهنده می دانند و معتقدند که 
اگر دولت برنامه جدی بــرای مهار آن 
نداشته باشد عن قریب است که ایران 

گرفتار شرایط ونزوئالیی شود. 
دخل و خرج جور نیست

از آن سمت اوضاع اقتصاد هم خوب 
نیست. سرکشــی هر روزه دالر و طال، 
خودرو بهای مســکن و انواع کاالهای 
مصرفی مردم کوچه و بازار را نگران تامین 

معیشت شان کرده است. 
تحریم سخت ایران فروش نفت را به 
حاشیه برده است تا آنجا که دولت اعالم 

کرد که بودجه ســال ۹۹ را بدون نفت 
بسته است. بودجه بدون نفت اما دخل و 
خرج هایش به سختی تراز شد و در واقع 
اصال تراز نشــد و به همین دلیل الیحه 
بودجه ۹۹ برای اولین بار پس از انقالب 
از سوی مجلس رد شد و در دقیقه ۹۰ با 
اصالحاتی باالخره شورای نگهبان اجازه 

داد که تبدیل به قانون شود. 
دولت در بودجه ۹۹ عددی حدود 
45۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه 
کشور در نظر گرفته است که چیزی 
کمتر از نصف آن با مالیات تامین شود و 
بقیه با فروش اوراق قرضه و حراج اموال 
و ساختمان های دولت و ... با این حال 
تجربه سالهای گذشته نشان می دهد 
که نه اموال دولت به این سادگی نقد 

می شود و نه مردم تمایل آنچنانی به 
خرید اوراق قرضه نشان می دهند. از 
آن ســمت هم کرونا باعث شده است 
که بسیاری از کســب و کارها تعطیل 
و یا نیمه تعطیل شوند و نه تنها دولت 
نمی تواند درآمدهای مالیاتی خود را از 
مشاغل به صورت تمام و کمال دریافت 
کند که شمار زیادی از این بنگاه های 
اقتصادی محتاج یارانه و تســهیالت 
دولت شده اند تا بتوانند سرپا بمانند 

و ادامه حیات دهند. 
تمام این مســائل به کنــار، کرونا 
هزینه سنگینی به دولت تحمیل کرده 
است. از هزینه دارو و درمان و تجهیز 
بیمارســتان ها و کادر درمانی گرفته 
تا پرداختی مستمری به بازماندگان 
متوفیان و یــا بیمه هــای بیکاری و 

درمانی و ... 
سقوط درآمدهای ارزی

همزمان با این معادالت، شیوع کرونا 
موجب شده اســت که مرزهای کشور 
به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآیند 
و روند صــادرات و واردات کاال مختل 
شــود. آمارهای گمرک در این زمینه 
قابل توجه است. بر اســاس این آمارها 
ارزش صــادرات و واردات در ایران و در 
بهار امســال به ترتیب با کاهش 44 و 
۲۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه 
قبل مواجه شــد. این موضوع در حالی 
رخ می دهد که تحریم و کرونای فصل 
آخر ســال ۹8، موجب کاهش درآمد 
صادراتی سال گذشته هم شده است و در 
واقع ذخیره ای برای سال پیش رو باقی 

نگذاشته است. 
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی تهران در ایــن زمینه اعالم 
کرده که در سال ۹8 صادرات کاالهای 
نفتی 5۲ درصد و در مجموع صادرات 
کاال ۳۶.4 درصد کاهش داشته است. 

همچنین این گــزارش حاکی از کوچ 
سرمایه تولیدی اســت. بر اساس این 
گزارش خالص حساب ســرمایه در 
سال ۹8 به دلیل بیشتر بودن خروج 
سرمایه نسبت به ورود سرمایه، منفی 

بوده است. 
میثم رادپور، تحلیلگــر بازارهای 
مالی به »توســعه ایرانی« می گوید که 
در بهترین حالت و در ماه های گذشته 
ارز ورودی به کشــور تقریبا سر به سر با 
ارز خروجی بوده و در واقع کرونا و کاهش 
درآمدهای صادراتی موجب شده است 
که ارزی برای ذخیــره نمانده و مخارج 

کشور به دشواری تامین شود. 
از آن ســمت برآوردها حاکی از آن 
است که دولت در سال پیش رو با کسری 
بودجه حدود ۱5۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومانی مواجه می شود و به همین دلیل 
احتمال دارد که همچون روال نیم قرن 
گذشته دولت برای کسری بودجه دست 
به دامان چاپ پول شود که همین مساله 
احتماال نرخ تورم کشور را به جای باریک 
می کشــاند و اقتصــاد را دچار چالش 

اساسی می کند. 

کرونا؛ بار مضاعف بر شانه های نحیف اقتصاد

بحران کاهش درآمدهای ارزی جدی است
میثم رادپور، تحلیلگر 

بازارهای مالی در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: در بهترین 

حالت و در ماه های گذشته 
ارز ورودی به کشور تقریبا 

سر به سر با ارز خروجی 
بوده است و در واقع کرونا و 

کاهش درآمدهای صادراتی 
موجب شده است که ارزی 

برای ذخیره نمانده  و مخارج 
کشور به دشواری تامین 

شود 

مسافران ایرانی برای سفر به ترکیه، در حالی 
که این کشور هنوز تاریخی را برای از سرگیری 
پروازها با ایران اعالم نکرده، مجبور هســتند از 
طریق پروازهای کانکشن قطری خود را به ترکیه 

برسانند.
به گزارش ایلنا، در حالی که قــرار بود از ۲8 
تیرماه پروازهای ایران- ترکیه توسط شرکت های 
هواپیمایی داخلی از سر گرفته شود اما با اعالم 
ابتالی ۲5 میلیــون ایرانی به کرونا از ســوی 

رئیس جمهوری، پروازها کمتر از 4 ساعت مانده به 
انجام، لغو شدند. حاال در شرایطی که هنوز ترکیه 
تاریخ جدیدی را برای از سرگیری پروازها اعالم 
نکرده، قطر ایرویز مسافران ایرانی را به دوحه و از 

آنجا به استانبول می برد.
سخنگوی ســازمان هواپیمایی در این باره 
گفت: با تغییر تصمیمات به دلیل شرایط کرونا 
نمی توان پروازهــای برنامه ای برقــرار کرد و 
به دلیل اینکه شــرایط مقاصــد مختلف برای 

رعایت پروتکل های بهداشــتی برای کشورها 
متفاوت است،  انجام پروازهای برنامه ای نیاز به 

برنامه ریزی های درست و باثبات دارد.
رضا جعفرزاده، درباره تردد مسافران ایرانی به 
ترکیه از طریق پرواز شرکت خارجی افزود: تردد 
مسافران ایرانی به کشــور ترکیه از طریق پرواز 
کانکشن فقط با هواپیمای قطری انجام شده و 
هواپیمای قطری به هیچ وجه پرواز مستقیم از 

ایران به ترکیه برقرار نکرده است.

جعفرزاده ادامــه داد: در ایــن پروازها برای 
پذیرش مسافر ایرانی، شــرایط دوحه - ترکیه 
مطرح است و دیگر شرایطی که بین ترکیه و ایران 
در نظر گرفته شده، اعمال نمی شود. مسافران 

ایرانی اول باید شرایط مورد نظر دوحه را داشته 
باشند و بعد باید شرایط دوحه و ترکیه را برآورده 
کنند، در این صورت در این پروازهای کانکشن 
پذیرش می شوند. البته مسافران این پروازها وارد 
شهر دوحه نمی شوند و فقط در فرودگاه حضور 
دارند. ســخنگوی ســازمان هواپیمایی گفت: 
سازمان هواپیمایی به تمام ایرالین های داخلی 
واجد شرایط مجوز پرواز به ترکیه را می دهد اما 
موضوع اقدامات پیشگیرانه کشورها برای کنترل 
و مهار ویروس کرونا است. هر کشوری تصمیم 
متفاوت برای برقراری پرواز با سایر کشورها دارد 

که این در اختیار سازمان هواپیمایی نیست.  

هواپیمای قطری، مسافران ایرانی را به ترکیه می رساند

خبر 

مشاور عالی سابق رئیس جمهوری گفت: ما باید از مجلس 
محترم یازدهم بــرای بازگردانــدن ماده ۱۳8 قانون ســابق 
مالیات های مستقیم کمک بگیریم. این ماده می گوید آن قسمت 

از سود که صرف سرمایه گذاری شود از مالیات معاف است.
»اکبر ترکان« در پاســخ به این سئوال که چه راه هایی برای 
افزایش میزان صادرات غیرنفتی ما وجــود دارد؟به ایرنا گفت: 
تحریم ها نه تنها به حوزه نفت بلکه به حوزه صادرات کاالهای دیگر 
ما هم ضربه می زند. اکنون ما درحوزه صادرات کاالهایی غیرنفتی 
هم دچار مشکل هستیم. یعنی صادرات کاالهای غیرنفتی ما 
مانند آلیاژهای آلومینیم و فوالد و مواد پتروشیمی همه تحت 
فشــارهای تحریم قرار دارند. البته راه حل هایی وجود دارد و ما 

باالخره، مسائل خودمان را حل می کنیم .
وی افــزود: ما باید ابتــدای کار به صادرات به کشــورهای 
همسایه خود فکر کنیم. ۱5 کشور  در همسایگی ما هستند؛ هم 
همسایه های خشکی و هم همسایه های ما پیرامون دریای خزر 
و خلیج فارس. این ۱5 کشور یک حوزه بسیار مهم برای صادرات 
کاالهای ایرانی است. باید قراردادهای دوجانبه ای با همسایگان 
خود منعقد کنیم تا بتوانیم صادرات خود را افزایش دهیم. البته 
ما تاکنون از این ظرفیت ها تا حدی استفاده کرده ایم تا بتوانیم 

کاالهای خود را صادر کنیم.
او در توضیح این مطلب افزود:اما مســاله مهم دیگر توسعه 
تولید داخل اســت. در  اینجا ما باید از مجلس محترم یازدهم 
کمک بگیریم و این کمک بازگرداندن ماده ۱۳8 قانون ســابق 
مالیات های مستقیم است. این ماده می گوید بخشی از سود که 

صرف سرمایه گذاری می شود از مالیات معاف است. این کار به ما 
کمک می کند. االن هم که وضعیت شرکت ها به سمت سودآوری 
است و شما در بورس هم می بینید وضعیت سودآوری شرکت 
ها خوب شده است. اما باید کاری کنیم که این سود به جای این 
که تقسیم شود صرف سرمایه گذاری شود، چرا که وقتی سود 
تقسیم می شــود قدرت خرید فردی را افزایش می دهد. وقتی 
سرمایه گذاری بیشتر می شود ظرفیت های جدیدی برای تولید 

بیشتر ایجاد می شود.
وی گفت:ما برای اینکه بتوانیم تولیداتمان را افزایش دهیم 
و جهش تولید داشته باشیم چاره ای جز افزایش سرمایه گذاری 
نداریم. بهترین سرمایه گذاری هم سرمایه گذاری در بنگاه های 
موجود است. چون برای مثال اگر ما بخواهیم همه چیز را از صفر 
شروع کنیم خیلی گرانتر می شود تا وقتی که این سرمایه ها را در 
شــرکتی متمرکز کنیم که از قبل دایر است. چون این شرکت 
دانش فنی، امکانات الزم، زیربناهای الزم از جمله آب و برق دارد 
به سرمایه گذاری خیلی کمتری نیاز دارد تا ظرفیت تولید خود 

را افزایش دهد.
او تاکید کرد: برای این که شــرکت ها را تشویق به این نوع 
ســرمایه گذاری کنیم باید ماده ۱۳8 قانون سابق مالیات های 
مســتقیم را برگردانیــم؛ یعنی بخشــی از ســود که صرف 
سرمایه گذاری می شود از مالیات معاف شود. این معافیت، باعث 

رشد تولید محصوالت داخلی خواهد شد.
وی در جواب این پرسش که اگر خودتان، سرمایه گذار بخش 
خصوصی بودید چه راه های دیگــری را برای افزایش تولید این 

بخش پیشنهاد می کردید؟تاکید کرد: شرکت ها درآمد خود را به 
دو بخش تقسیم می کنند؛ قسمتی از این درآمد مصرف و بخش 
دیگر آن پس انداز می شود.  در ابتدای دانش اقتصاد به ما یاد می 

دهند که: درآمد=مصرف +پس انداز.
حال اگر شــرکت ها  و افرادی بخشــی از درآمــد خود را 
ســرمایه گذاری کنند، دو پدیده مقابل هم قرار می گیرند. اگر 
پس انداز کل مساوی باشد با سرمایه گذاری کل، یعنی کشور 
در حال سرمایه گذاری پس اندازهای خود است. این بد نیست. 
مجموع مقداری که خانواده ها، شــرکت ها و دولت پس انداز 
کرده اند می شود پس انداز  کل. این پس انداز کل هم می تواند 
سرمایه گذاری شود. اما برای سرعت بخشیدن به توسعه، برخی 
غیر از این که پس انداز کشور خود را سرمایه گذاری می کنند، با 
دادن مشوق، سرمایه های کشورهای دیگر را هم به سوی کشور 
خود جذب می کنند و باعث ورود سرمایه خارجی به کشورشان 
می شوند. به عبارت دیگر پس انداز کشورهای دیگر را هم وارد 
مرزهای خود می کنند. این سرمایه گذاری ها به صورت هایی 
سرمایه گذاری مستقیم یا یوزانس های کوتاه مدت است. در این 
حالت سرمایه گذاری کل آن کشور بیشــتر از پس انداز کل آن 
است، چون پس انداز سایر کشورها را هم به داخل آورده است. 
حالت عکس این هم است. یعنی سرمایه گذاری کل از پس انداز 
کل کمتر است. در این حالت بخشی از پس انداز شما دارد از کشور 
بیرون می رود. االن متاسفانه ما در این وضعیت قرار داریم یعنی 
سرمایه گذاری کل ما از پس انداز کل ما کمتر است به زبان ساده 

پول دارد از کشور خارج می شود.  

او افزود: این پول ها مثال مــی رود و در آنتالیا تبدیل به ویال 
می شود یا به ترکیه، گرجستان، ارمنســتان، کانادا و استرالیا و 
غیره. به این مساله، فرار سرمایه گفته می شود. در یعنی آن پولی 
که باید در کشور خودمان سرمایه گذاری شود رفته و در خارج 

سرمایه گذاری شده است. در این حالت مردم فقیر می شوند.
او گفت: ما بایــد این بیماری اقتصادی را چــاره کنیم. باید 
مشوق ها و ابزارهایی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی 
در نظر بگیریم. راه حل جذب سرمایه، آژان کشی و روش های 
انتظامی و حکم و دستور نیســت. او در خصوص بازگشت ارز 
صادراتی نیز تاکید کرد:  در این مورد  اصال نباید با کسی شوخی 
کرد. باید قانون گذاشــت. از این افراد بایــد پیمان ارزی گرفته 
شود تا  بدهی ارزی شان را به دولت برگردانند. اصال نباید نسبت 
به کســانی که چنین می کنند اغماض کرد.  اگــر در این مورد 
اغماض شود، نتیجه این می شود که کاالها صادر می شود ولی 
دالر ناشی از فروش این محصوالت، به داخل نمی آید و این هم 
شکلی از فرار سرمایه است. باید عالوه بر وضع قانون، فرد متخلف 
را احضار کرد. از طرفی اگر کسی معتبر نیست نباید ارز دولتی 
بگیرد تا محصوالت خود را صادر کند و بعد هم ارز ناشی از فروش 
محصوالت را به داخل برنگرداند. باید افراد از نظر مالی توان داشته 

باشند و به دولت جهت بازگشت این ارزها ضمانت نامه دهند.

اکبر ترکان: 

مجلس می تواند جلو فرار پول ها به آنتالیا و استرالیا را بگیرد


