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محدودیتهای
کرونایی به تهران

علیرضا زالی ،رئیس ستاد مقابله با کرونا
در کالنشهر تهران شرایط تهران را شکننده،
بی ثبات و ناپایدار ذکر کرد.
زالی گفت :با تالش شهروندان در
طی هفته گذشته شاهد تغییرات شگرفی
در وضعیت بیماری کرونا در تهران بودیم،
اما به دلیل ناپایداری و شرایط خاص تهران
ممکن است هر لحظه با تغییرات جدیدی
در پایتخت روبرو شویم.رئیس ستاد مقابله
با کرونا در کالنشهر تهران خاطرنشان کرد:
هر گونه شتابزدگی ،عدم نظارت و تغییر
در وضعیت پرشتاب و ریتم فعالیت جدید
شهری میتواند باعث بروز مشکالت شود؛
بنابراین با توجه به شرایط خاص تهران باید
با شکیبایی درخصوص کاهش محدودیتها و
بازگشاییها تصمیم گیری کنیم.زالی شرایط
تهران را ناپایدار برشمرد و یادآور شد :در
صورت ایجاد تغییرات فزاینده مجددا شاهد
بازگشت محدودیتها خواهیم بود.وی با اشاره
به اینکه وزارت بهداشت همواره تاکید دارد
هرگونه تغییر در اعمال محدودیتها باید با
یک شتاب منطقیتر و پرهیز از عجله انجام
شود ،خاطرنشان کرد :برای تصمیم گیری در
خصوص اعمال محدودیتها در تهران قرار
شده است که وضعیت شاخصها در طول
هفته جاری در انتهای هر روز مورد بررسی
و ارزیابی قرار گرفته و تا قبل از پایان هفته
اطالعات دقیق و تفصیلی را به وزارت بهداشت
منعکس کنیم تا در مورد هفته آتی تصمیمات
مقتضی صورت گیرد.

مصطفی داننده
روزنامهنگار
این روزها ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی
به شدت شبیه هواداران افراطی فوتبال شدهاند.
آنهایی که از آغاز بازی در ورزشگاهها روی صندلی
میایستند ،تیمشان را تشویق میکنند و حسابی از
خجالت رقیب هم در میآیند .بعضی از آنها حتی
فوتبال را نگاه نمیکنند و تمام مدت ،پشتشان به
زمین است و در حال هدایت تماشاگران هستند.
این آدمها اصال به ورزشگاه میآیند که
فحش بدهند و وضعیت روحی رقیب را خراب
کنند .حاال چرا باید شاهد چنین رفتارهای
استادیومی از نمایندگان مجلس باشیم؟ سوال
جدی است که باید آن را بررسی کنیم.
احتماال توییت حسن شجاعی نماینده
مجلس در مورد فائزه را خواندهاید .اگر نخواندهاید
به آن اشاره میکنم .این نماینده مجلس نوشته
است«:اگر حاج قاسم نبود ،فائزه کنیز داعش بود
شاید».
خیلی ممنون جناب حجتاالسالم که به
مردم درس اخالق میدهید .ممنون که میگویید
وقتی پای دعواهای سیاسی در میان است ،رد
کردن مرزهای اخالق ،حالل و آزاد است.
این نماینده مجلس فکر میکرد با این جمله
شاذ ،فائزه هاشمی را نزد افکار عمومی خراب کرده
است .اما وقتی به این توییت نگاه میکنی ،متوجه
میشوی تنها کسی که خراب نشده است ،دختر
آیتاهلل هاشمی است.
در این توییت ،شهید قاسم سلیمانی تخریب
شده است .برخی به نام هواداری او ،تمام اعتباری
که سردار سلیمانی نزد مردم داشت ،را نابود
یکنند .کدام جریان سیاسی و یا اجتماعی به
م
یاد دارند ،شهید سلیمانی با آنها اینگونه رفتار
کرده باشد؟ کدام جریان به یاد دارد که فرمانده
سپاه قدس با کنایه با کسی به ویژه زنان حرف
زده باشد؟
نکته بعدی که در این توییت هویداست،
تضعیف سپاه و ارتش است .این نماینده به صورت
صریح میگوید اگر حاج قاسم نبود ،داعش به ایران
میآمد ،تهران را فتح میکرد و فائزه و دیگران زنان
این سرزمین را به کنیزی میبرد .البته به قول خود
حاج آقا؛ شاید!
همین ارتش و سپاه و بسیج مردمی اجازه
نداد ،صدام ،قطعهای از این کشور را ضمیمه عراق
کند .حاال یک گروه تروریستی ،میتوانست تهران
را فتح کند و زنان ایرانی را به کنیزی ببرد؟
بله ،اگر سردار سلیمانی نبود ،معلوم نمیشد
که چه بالیی سر سوریه و عراق میآمد و ممکن
بود آنها تا پشت مرزهای ایران بیایند و مشکالتی
را برای کشور ایجاد کنند .اما ارتش و سپاه ایران
قطعا به آنها اجازه نمیداد ،قدمی در خاک ایران
بگذارند و حتما درصورت حمله به ایران ،داعشیها
به صورت رسمی از روی زمین محو میشدند.
نکته دیگر این است که اگر عبدالرضا داوری
مشاور رسانه ای احمدی نژاد در گفت و گو با
تلویزیون فارسی بی بی سی علنا از ترامپ حمایت
کند و حتی او را در قالب مسیح به تصویر بکشد که
به جنگ با گلوبال ها برخاسته ایرادی ندارد .چرا ؟
چون اوال مرد است و ثانیا به احمدی نژاد منتسب
است .اما اگر فائزه هاشمی حضور ترامپ را برای
فشار موثرتر بداند بد است .چرا چون اوال زن است
و ثانیا به خانواده هاشمی منتسب است.
کاش نمایندگان مجلس ،قبل از هرکاری و
حرفی کمی فکر کنند .زمین سیاست ،بازی فوتبال
نیست و شما هم هواداران استقالل و پرسپولیس
نیستید .پس مراقب آنچه میگویید باشید.

اختالف در
خانواده هاشمی

آدرسغلطبهمردمندهید؛

تذکر به جهانگیری در مجلس!
آقای جهانگیری بهتر است درخصوص ارز  4200تومانی واقعیت ها را به مردم بگوید

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:
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کارشناس مسائل اقتصادی گفت :یکی از
مهمترین تجربه های ما در ایران در خصوص ارز
دولتی که به کاالهای اساسی داده شده این است
که منجر به کاهش قیمت نشده و قیمت گذاری
دستوری هم قیمت ها را کاهش نداده است بلکه
بالعکس باعث افزایش قیمت شده است.
به گزارش اخبار صنعت ،ارز  4200تومانی
از همان ابتدای تولد خود مورد انتقاد بسیاری از
کارشناسان اقتصادی قرار گرفت .یکی ازمهمترین
مواردی که در ارز جهانگیری مورد انتقاد بود عدم
تخصیص آن به معیشت مردم و توزیع رانت بین
دریافت کنندگان این ارز بود .بعد از خسارت های
زیادی که ارز دولتی به معیشت مردم زد و رانت
هایی که عده قلیلی دریافت کردند به نظر می رسد
در بودجه  1400قرار بر حذف ارز  4200تومانی
است اما نرخ های پیشنهادی دولت و مجلس از
هم متفاوت است وهنوز مشخص نیست این نرخ ها
مبنای واردات کاالهای اساسی خواهند بود .وضعیت
تورم و گرانی که در سال آینده با افزایش نرخ ارز
دولتی و حمایت از گروه های ضعیف حامعه که باید
با قیمت های جدید ارز کاالی خود را خریداری
کنند چه می شود؟ حسین محمودی اصل اقتصاد
دان و استاد دانشگاه درخصوص نرخ های ارز دولتی
مجلس و دولت پیشنهاد خود را ارائه کرده است.
حسین محمودی اصل اقتصاددان و استاد
دانشگاه درخصوص نرخ گذاری ارز برای سال آینده
گفت :به هر حال مبنای قیمت گذاری براساس
انتظارات تعیین می شود هر چند دولت بخواهد ارز
 4200تومانی را به  11هزار و  500تومان برساند
و به بازار درباره نرخ ارز پیام منفی ندهد و نرخ ارز
را پایین تر لحاظ کند یا وابستگی به بودجه را کم
کند در حاالی که اگر نرخ ارز مطابق آنچه مجلس
خواسته روی 17هزار و  500تومان بسته شود قطعا
نرخ وابستگی به بودجه زیاد می شود.
وی با تاکید براینکه ارز  4200تومانی باید
حذف می گردید دراین باره توضیح داد :حذف
ارز  4200نکته بسیار مثبتی است مساله این است
زمانی که ارز  4200تومانی یا ارز سهمیه ای که
به واردات برخی کاالهای اساسی اختصاص می یابد
داریم در این حالت شاهد مازاد تقاضا هستیم ،به
این معنی که افرادی به دنبال ورود به بازار با اخذ
ارز دولتی هستند اما وقتی ارز دولتی را گرفتند
متاسفانه کاالهای وارد شده را با قیمت دولتی به
دست مردم نرساندند و همگی مشاهده کردیم که
کاالهای اساسی را با قیمت های باالتری به مردم
می فروختند.
وی دراین باره توضیح داد :وقتی کاالیی در
بازار دو قیمتی یا سهمیه ای می شود شاهد مازاد
تقاضا در بازار خواهیم بود مشهود ترین مازاد تقاضا را
در ثبت نام خودرو دیدیم که  7میلیون نفر برای 25
هزار خودروثبت نام کردند به این دلیل که قرار بود
خودروها به نرخ دولتی خریداری شود و چون قیمتم
سهمیه ای بود همه برای خرید آن تالش کردند از
این رو شاهد افزایش انگیزه های داللی در بین مردم
بودیم .ثبت نانم کنندگان به امید خرید و فروش
دو یا سه برابری خودرو در بازار آزاد برای خودرو
هجوم آوردند لذا آنچه باید مورد توجه مسوولین قرار
بگیرد این است که با سیاست گذاری های غلط خود

وعده های
ضد و نقیض
درمورد جاماندگان
سهام عدالت
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یادداشت
سود پایین اوراق و مالیات
تامین کننده بودجه 1400نیست

با تصمیم شورای رقابت قیمت خودروهای آپشن دار واقعی می شود:

تغییر فرمول قیمتگذاری
خودروهای گران به نفع تولید
8

کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با «اخبار صنعت»؛

ارز چند نرخی فساد زاست

نباید انگیزه های داللی و
سوداگری را در بازار تحریک
کنند.
حسین محمودی اصل
دراین باره بیان داشت :شکی
وجود ندارد که ارز 4200
یا قیمت گذاری کاال باعث
افزایش انگیزه های داللی
می شود و ما با قیمت گذاری
مخالفیم به این جهت که
وقتی قیمت گذاری انجام می
شود قطعا از آن سو شاهد
تشکیل قیمت یا قیمت
گذاری جدیدی به اسم قیمت بازار آزاد خواهیم بود
که در نهایت منجر به افزایش قیمت ها می شود.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان
کرد :براساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز
آمار تورم کاالهایی که ارز  4200تومانی دریافت
کردند درطول سال های گذشته به مراتب بیشتر
از کاالهایی بود که ارز دولتی دریافت نمی کردند.
تورمی که با ارز دولتی ایجاد شده ناشی از دالیل
اشاره شده است در حالی که با حذف ارز دولتی
قیمت ها نیز متعادل تر می شود و همگان می توانند
به قیمت ارز آزاد کاالی مورد نیاز جامعه را وارد
کنند ،لذا بازار به وضعیت تعادلی می رسد.
ووی درباره پیشنهادات ارائه شده درباره ارز
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از همان ابتدا پیرامون توزیع سهام عدالت
بین افراد و اینکه چه افرادی باید مشمول سهام
عدالت شوند حرف و حدیث های بسیاری
مطرح بود ،موضوعی که با آزادسازی سهام
عدالت دوباره اوج گرفت و مجلس نشینان هر
چند وقت یکبار صحبت جدیدی در این راستا
میکنند که با صحبت های قبل در تناقض
است.با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت
سال جاری دوباره این موضوع که توزیع سهام
عدالت عادالنه نبوده سر زبان ها افتاد و افراد
بسیاری از دهک های پایین جامعه ضمن
اعتراض به این موضوع که چرا مشمول سهام
عدالت نیستند از مسئوالن تقاضا کردند فکری
به حال آن ها کنند.

گره گشایی از مشکالت مردم؛
حاصل هماهنگی قوا

سرمقاله
توییتی برای تخریب
فائزه هاشمی یا قاسم سلیمانی
و ارتش و سپاه؟

نامهنگاریهای ادامهدار
بر سر سخنان فائزه هاشمی

دولتی نیز تصریح نمود :دو
سه سال گذشته جمعی از
کارشناسان اقتصادی و بنده
در خصوص ارز 4200تومانی
پیشنهاد مکتوبی مبنی بر
این موضوع که در بورس
کاال قیمت گذاری و معامله
شوند یعنی ما به تولید کننده
می گوییم پایه ارز را 4200
تومان در نظر بگیرد لذا
موظف هستیم در بازار بورس
کاال عرضه کنیم و برهمان
اساسی که کاال فروخته شده
تصفیه هم صورت بگیرد یعنی اگر کاالیی وارد کرد
براساس 4200قیمت پایه تعیین شود براساس ارز دو
برابر فروش رفت مثال  8400به جای اینکه به وارد
کننده  1میلیون دالر داده شود  500هزار دالر داده
شود و براساس  8400تومان محاسبه شود ،رانت
تولید شده در این مرحله به جیب دولت می رود
و مابه التفاوتی که ساالنه بیش از  63هزار میلیارد
تومان بود را دوباره وارد چرخ می کند یعنی دوباره
وارد کننده  500هزار دالر باقیمانده را برای واردات
تقاضا می دهد از این رو میزان واردات افزایش می
یابد و خود به خود قیمت هم کنترل می شود و
داللی هم از بازار حذف می شود چرا که در محیط
شفافی مثل بورس کاال عرضه شده و قیمت ها کامال

شفاف بوده است
حسین محمودی اصل با بیان اینکه باید از
تجارب جهانی استفاده کرد خاطر نشان شد :در هر
صورت در کل دنیا تجاربی که وجود دارد و تجاربی
که از اعطای ارز دولتی در ایران به دست آمده می
تواند کمک کننده باشد .یکی از مهمترین تجربه های
ما در ایران در خصوص ارز دولتی که به کاالهای
اساسی داده شده این است که منجر به کاهش
قیمت نشده و قیمت گذاری دستوری هم قیمت ها
را کاهش نداده است بلکه بالعکس باعث افزایش
قیمت شده است.
وی با انتقاد از ارز پیشنهادی مجلس نیز گفت:
بنده معتقدم قیمت  17هزار و  500تومانی که مجلس
شورای اسالمی به جای ارز  4200تومان در نظر گرفته
است قیمت مناسبی نیست چرا که این عدد هم می
تواند به عنوان پایه ای برای قیمت ارز باشد .وقتی قیمت
ارز سهمیه ای بر این عدد قرار بگیرد مطمئن باشید که
در بازار آزاد قیمت ارز کمتر از  22تومان بااشد ،حتی
اگر برجام هم عملی شود با توجه به پایه ی تعیین شده
برای ارز با قیمت  17هزار و  500تومان نمی توانیم
شاهد کاهش قیمت ارز باشیم بنابراین توصیه می شود
نرخ ارز شنار باشد و قیمت گذاری بر این اساس انجام
شود یعنی انعطاف پذیر باشد،بدین صورت که مجلس
درصدی تعیین کند مثال ارز کاالهایی که تا به حال
 4200می گرفتند براساس  20درصد پایین تر از هزینه
نیما تعیین شود.

مرتضی افقه
اقتصاددانوعضوهیئت
علمیدانشگاهاهواز

اخذ مالیات بر خودروهای لوکس یا
خانه های خالی از جمله موضوعاتی است
که دولت و مجلس امیدوارند از طریق
این دسته از درآمدها که به عبارتی پایه
های جدید مالیاتی دراقتصاد ما تعریف
می شوند بتوانند بخشی از بودجه 1400
را تامین کنند در حالی که به خوبی می
دانیم حجم قابل توجهی از درآمدهای
دولت وابسته به فروش نفت است از این
جهت در تشدید تحریم ها و عدم فروش
نفت و عدم بازگشت نفت هایی که به
صورت دور زدن تحریم ها فروخته می شد
درآمدهای کشور کاهش یافت ،استقراض
افزایش و تورم شفاف ترین نتیجه وضعیتی
بود که بر اقتصاد ایران تحمیل شد.
حل بحران های بین المللی و
سیاسی موضوع مهمی است .اگر آقای
بایدن به عنوان رئیس جمهور تازه
آمریکا بنا به وعده خود به برجام
بازگردد و ماجرای تحریم ها حل شود
می توان به فروش بیشتر نفت براساس
میزان نفتی که امکان فروش آن برای
ایران وجود دارد امیدوار بود در غیر این
صورت اگر موضوع تحریم ها حل نشود
و چالش های بین ایران و آمریکا حل
نشود قطعا بخش بزرگی از کمبودهای
اقتصادی به جای خود باقی می ماند و با
اخذ مالیات بر خودروهای لوکس یا خانه
های خالی نمی توان بخش قابل توجهی
از درآمدهای مورد نیاز بودجه برای
تامین نیازهای کشور را کسب نمود.
در صورتی که بین ایران و آمریکا
توافقی صورت نگیرد و نفت به صورت
قانونی به فروش نرسد و درآمدهای آن به
اقتصاد تزریق نشود قطعا کسری بودجه در
اقتصاد سال آینده به شدت افزایش می
یابد .به عبارت دیگر اگر مساله تحریم ها
وجود داشته باشد و قادر به فروش نفت
به صورت قانونی یا دور زدن تحریم ها
نباشیم دولت نمی تواند به درآمدهای
مالیاتی که به درستی تعریف نشده و
بسترهای اخذ آن به دالیل سیاسی ومنافع
شخصی و گروهی برخی فراهم نشده تامین
درآمد کند  ،از این رو دولت برای تامین
بودجه  1400همچنان باید بهس مت چاپ
پول واستقراض از بانک مرکزی برود که
نتیجه آن به تورم و افزایش فشار بیشتر
به معیشت خانواده های ضعیف و آسیب
پذیر جامعه می شود .
نرخ سود در نظر گرفته شده برای
فروش اوراق مختلف به مردم که دولت
مترصد آن است که از این محل نیز کسب
درآمد کند نسبت به نرخ تورمی که در
حال افزایش است رقم ناچیزی است لذا
بسیاری از سرمایه دارانی که نگران کاهش
ارزش پول ملی هستند قطعا از خرید اوراق
دولتی استقبال چندانی به عمل نمی
آورند لذا این موضوع هم محل شک و
تردید است که دولت از طریق عرضه اوراق
مختلف به بورس بتواند بخشی از درآمد
خود را در سال آینده تامین کند.

