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بررسی های «اسکناس» نشان میدهد؛

اخبار

موانع تسهیل فضایکسب و کار

بازگشترنگسبز
بهتابلویمعامالتیرمزارزها

بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم صعودی شدند.به نقل از
سیانبیسی ،دولت چین با صدور بیانیه جدیدی به
مردم این کشور هشدار داد در توکن های غیر مثلی (یا
همان ان اف تی) سرمایه گذاری نکنند چرا که قیمت
آن ها حباب است و از دیدگاه مالی ،این دارایی ها دارای
ارزش خیلی کمتر از چیزی هستند که اکنون قیمت
گذاری می ش��وند .وانگ جونهی -خبرنگار روزنامه
س��اوث چاینا مورنینگ پس��ت -در مطلبی نوش��ت:
وقتی که هیجان بازارها تخلیه ش��ود ،ارزش این ان
اف تی ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد
کرد .کمیسیون بازارهای مالی و اوراق بهادار اروپا در
گزارش خود با عنوان "رمزارزها :روند ها ،ریسک ها
و تالط��م ه��ا" از ارزهای دیجیتالی به عنوان خطری
برای ثبات مالی بازارها نام برده که دارای پیامدهای
محیط زیس��تی زیان بار به ویژه در حوزه اس��تخراج
رمزارزها هس��تند .این گزارش افزوده است نوسانات
باالی قیمتی ارزهای دیجیتالی در کنار فناوری مالی
غیرمتمرک��ز ک��ه نقش بانک مرکزی را کمرنگ می
کند ،برای ثبات مالی مضر هستند.جدال بین دیدگاه
ه��ایصع��ودیونزولیدربازاررمزارزبهش��دتباال
گرفته و فشار فروش نیرومند باعث شده است تا حتی
اخبار بسیار مثبت بازار نظیر آغاز بررسی الیحه قانونی
اعالمشدنبیتکوینوارزهایدیجیتالیدیگردرپاناما
نیز نتوانند منجر به یک صعود نیرومند شوند .برخی
از تحلیلگران معتقدند بازار در ماه س��پتامبر وارد فاز
اس��تراحت و حتی اصالح خواهد ش��د پیش از آن که
حرکت صعودی اش را از س��ر گیرد .مجموع ارزش
ب��ازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۱۰۰
میلیارد دالر برآورد میشود که این رقم نسبت به روز
قبل ۱.۵۰درصد بیش��تر ش��ده اس��ت.در حال حاضر
 ۴۱درص��دکلب��ازارارزهایدیجیتالیدراختیاربیت
ت کوین
کوین و  ۱۸درصد در اختیار اتریوم است .بی 
 ۱۲سال پیش توسط گروه گمنامی از معاملهگران بر
بستر بالکچین ایجاد شد و از سال  ۲۰۰۹معامالت
اولیه آن شکل گرفت.

تغییردربورسبرای
سهولتدرسجامیشدن

طرح تدوین دستورالعمل اعطای مجوز سپردهگذاری
از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به معاون
نظارت بر بورسها و ناشران واگذار شد.رئیس سازمان
بورس و اوراق بهادار در نامهای به محسن خدابخش،
معاون نظارت بر بورسها و ناش��ران ،خواس��تار تهیه
دستورالعمل اعطای مجوز سپردهگذاری ظرف مدت
دو ماه ،پس از اخذ نظرات صاحبنظران بازار سرمایه
ش��د.درنامهیادش��ده،برضرورتتسهیلونیزمهلت
کافی فرایند احراز هویت سجامی سهامداران بهویژه
سهامدارن مقیم خارج از کشور تاکید شده است.

وزارتاقتصاد:هیچدستوریبرای
ترخیصکاالهایبوشندادیم

وزارت اقتصاد اعالم کرد :هیچگونه دستوری از سوی
اینوزارتخانهمبنیبرترخیصکاالهایشرکتبوش
س��رویس(کاس��پینکاالدریا)بهگمرکصادرنشده
است.به گزارش ایسنا ،وزارت اقتصاد در پی ابهام به
وجود آمده در خصوص ممنوعیت ترخیص کاالهای
شرکت بوش سرویس (کاسپین کاال دریا) از گمرک
ایران تأکید کرد :تاکنون هیچگونه دستوری از سوی
این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کاالهای اشاره شده
صادر و ابالغ نش��ده و هیچ کاالیی از محموله های
مذکور از گمرک ترخیص نشده است.

عملکردمثبتمناطقآزاد
درتوسعهاقتصادیکشور

از سال  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۹حدود  ۹۰هزار میلیارد ریال در
 ۸منطقهآزادکشورصرفهزینههایعمرانیشدهکه
حدود ۶۰درصد از کل هزینههای مجموع این مناطق
رادربرمیگیرد.یکیازمهمترینمناطقبرایدولتها
درطول40سالگذشتهمناطقآزاددرکشوربودهاست
جزیره کیش ،قش��م ،بندر انزلی ،ماکو ،چابهار ،ارس،
اروند ،از جمله این مناطق است که دولتها همیشه
ن��گاه وی��ژهای به این مناطق از لحاظ گردش��گری و
اقتصادیداشتهاندوهمچنینتالشکردندتااز لحاظ
عمران و آبادانی نیز مناطق آزاد همیشه به روز باشد.
نق��ش مناط��ق آزاد به نوعی یک نقش کلیدی برای
درآمدزایی و توسعه اقتصادی در سرزمین اصلی بوده
است .البته این مناطق همیشه با یک مشکل عمده
مواجه بودند و آن محرومیت به دالیل مختلف بوده
اس��ت در دولتهای یازدهم و دوازدهم به عمران و
آبادانی و توس��عه زیرس��اختهای مهم با هدف ارایه
خدمات بهداش��تی و درمانی ،اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعیوافزایشجذبسرمایهگذارانکارآفرینانو
نخبههای حوزههای مختلف بسیار توجه شده است.

قیمتگذاری
دستوری در بورس
جایی ندارد

خــبرویـژه

رئیس سازمان بورس گفت :اکنون قیمتگذاری دستوری در بورس هیچ جایی ندارد و ما با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمتگذاری دستوری شوند ،میایستیم و به هیچ وجه اجازه
نمیدهیم از کانال بورس استفادهای علیه منافع سهامداران رخ بدهد« .محمدعلی دهقان دهنوی» گفت :امروز مجموعه دولت و به طور اخص وزارت صمت ،مکانیزمهای بازار از جمله عرضه و تقاضا را قبول دارد
و به بورس کاال ،به عنوان جایی که میتواند عرضه و تقاضا را شفاف و قیمت واقعی را کشف کند ،اعتقاد دارد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مسئولیت اجرا در کشور با قوه مجریه است ،تصریح
کرد :اگر صداهای مخالفی از جایی شنیده میشود نباید به آن توجه شود و کسی حق ندارد در اجرا دخالت کند.

یادداشت

گروهاقتصادکالن:یکی ازبزرگترینچالشهای
اساس��ی اقتص��اد ایران،موان��ع زیاد بر س��ر راه
کارآفرینان و تولیدکنندگان اس��ت به نحوی که
درح��الحاض��رفرآیندش��روعکس��بوکاربه
اندازهای دشوار است که بسیاری از سرمایههای
انسانی و استعدادها،اسیر بروکراسی اداره شده و
بهاینشکلچنینسرمایههاییازدستمیروند.
به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اعتقاد دارند
زمانی رشد و توسعه اقتصادی محقق خواهد شد
ک��هکس��بوکارهارون��قبگیرندوبهایننحو
اقتصاد ایران از بحران فعلی عبور کند .براساس
این گزارش،نمایندگان هفته گذشته در نشست
علنی مجلس شورای اسالمی با در اولویت قرار
گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای
کسب و کار در دستورکار صحن علنی مجلس
ب��ا ۱۵۷رای مواف��ق ۲۲،رای مخال��ف و ۶رای
ممتنع از مجموع  ۲۰۲نماینده حاضر در صحن
موافقتکردند.براین اساسطرحتسهیلصدور
برخی مجوزها برای کسب وکارها هفته آینده در
دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسالمی
قرار خواهد گرفت« .محسن زنگنه» سخنگوی
کمیس��یون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت
بر اصل  ۴۴قانون اساس��ی در تش��ریح اهمیت
تصویب اولویت بررس��ی طرح تس��هیل صدور
برخی مجوزها برای کسب وکار ،گفت :یکی از
موانعجدیدرجهترونقتولیددرکشورموضوع
صدورمجوزهااستورتبهایرانازحیثسهولت
کسب وکار در دنیا بسیار پایین است.

ضرورتس�اماندهیفرآینداخذمجوزهای

کسب و کارها

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای
اسالمی به ارائه توضیحاتی درباره طرح تسهیل
صدوربرخیمجوزهایکسبوکارپرداخت.علی
خضریاندرگفتوگوباایسنا،باتاکیدبرضرورت
ساماندهی فرآیند اخذ مجوزهای کسب و کارها
به بررسی موضوعات و طرح های اقتصادی در
مجلس یازدهم اش��اره و اظهار کرد :طرحی با
موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و
رف��عانحص��ارازفرآیندصدوربرخیمجوزهای
کسبوکار یکی از طرح هایی است که بررسی
با اولویت آن در مجلس تصویب ش��د.وی ادامه
داد:درحالحاضردرس��ایهانحصارایجادش��ده
در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کس��بوکار
در کش��ور ،عالوه بر اینکه باعث افزایش هزینه
خری��د خدمت در این بازارها ش��ده ،بازار س��یاه
خری��دوف��روشاینمجوزهارانیززیادکردهلذا
الکترونیکیشدنفرآیندصدوروتعییندرگاهیکتا
برای پیگیری انواع مجوزها ،تعیین سقف زمان
مشخص ،مشخص کردن مدارکو استعالمات
الزم برای هر عنوان مجوز ،تس��هیل حداکثری
شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم میتواند
زمینه رفع انحصار از برخی مش��اغل خدماتی و
اش��تغالزایی بس��یاری از جوانان را فراهم کند.
نماین��دهته��رانیک��یازعواملمؤثردررش��د
اقتصادی را میزان سهولت راهاندازی کسبوکار
عنوان و خاطرنش��ان کرد :متاسفانه کشور ما در
ش��اخص جهانی در زمینه سهولت در راهاندزای

یک کسبوکار در بین  ۱۹۸کشور در رتبه ۱۷۸
ق��رار گرفته ح��ال اینکه طبق م��اده  ۲۲قانون
برنامهشش��متوس��عه،دولتمکلفبودهتارتبه
کش��ور را در این ش��اخص هرساله ۱۰رتبه ارتقا
ده��دودرپای��اناجرایقانونبرنامه،بهکمتراز
 ۷۰برس��اند.خضریان اضافه کرد :از طرف دیگر
مطابقباآخرینگزارشپایشمحیطکسبوکار
ایران ،غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت
مواد اولیه و محصوالت ،بیثباتی سیاس��تها،
قوانی��نومق��رراتورویهه��ایاجراییناظربر
کسبوکار،دشواریتأمینمالیازبانکها،موانع
درفرآیندهایاداریواخذمجوزهایکسبوکار
دردستگاههایاجراییوفسادوسوءاستفادهافراد
از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی
شروی
ج��زءاصلیتری��نومهمترینموانعپی 
فعاالن کسبوکارها احصاء شده است.به گفته
وی ،فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک
مورد نیاز و مراحل و هزینههای صدور هر مجوز،
فرآیندهایکاغذیوزمانبرمراجعصدورمجوزو
دستگاههایاجرایی،فضایناسالماداریوفساد
آشکار و پنهان در فرایند صدور مجوزها ،اعمال
ت و س��ختگیریهای بیثمر ،موجب
محدودی 
تش��دیدعدمپیشبینیپذیریاقتصادکش��ورو
افزایش ریس��ک سرمایهگذاری در بخشهای
مولد آن شده است .بهطور مثال ،برای اخذ مجوز
راهان��دازیی��کواحدگاوداریصنعتی،به۱۸۴
مدرک فیزیکی و اس��تعالم از  ۱۳۴نهاد و مرکز
نیازاست.ایندرحالیاستکهمتقاضیبهمنظور
پیگیریدرخواستخود،بایدبهفهرستیطوالنی
ازنهاده��اومراج��عذیربطمراجعهکردهوروند
کاری هر یک را جداگانه طی کند .درنهایت این
فرآیند طاقتفرسا ،در حدود  ۲سال زمان خواهد
بردودرطولاینمدت،جهشقیمتمواداولیهو
افزایشسرسامآورهزینههایبنگاهداریسرمایه
اولیهفعالاقتصادیراازبینخواهدبرد .خضریان
بابیاناینکهبازارسیاهخریدوفروشمجوزهایکی
دیگر از مسایلی است که در سایه انحصار موجود
در فرآیند اخذ برخی مجوزهای کسبوکار ایجاد
ش��ده ،گفت :اعط��ای قطرهچکانی مجوزهای
کس��بوکار در برخی از بازارها موجب ش��ده که
تع��ادل در بی��ن عرضه و تقاضای موجود در این
بازارها برهمخورده و هزینه خرید خدمت بهطور
چش��مگیری افزایش یابد .در این بین عالوه بر
اینکهباراصلیهزینههابهمردمتحمیلمیشود،
بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها نیز شکل
گرفته و بس��یاری از متقاضیان ورود به بازار در

سودای درآمدهای نجومی ،با صرف هزینههای
میلیاردی ،نسبت به خرید مجوز در این بازارهای
سیاهاقدامخواهندکرد.بهطورمثالهماکنون،بنابر
مشاهداتمیدانیوتماسباصاحبانآگهیهای
انتشاریافته،قیمتمجوزسردفتریاسنادرسمی
در شهر تهران ،به هفت میلیارد تومان رسیده و
مجوز راهاندازی داروخانه نیز در این شهر ،تا چهار
میلیارد تومان به فروش میرسد.وی افزود :یکی
از قوانین مرتبط با بحث مجوزهای کسبوکار،
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون
اساسی است که خالءهای موجود در این قانون
سببشکلگیریمشکالتیدرساماندهیفرآیند
اخذ مجوزهای کسبوکار شده است .در همین
راستا و بهمنظور ساماندهی سازوکار راهاندازی
کس��بوکارها و حمای��ت از فعاالن اقتصادی و
کارآفرینان ،نمایندگان مجلس طرحی را تحت
عنوانتسهیلصدوربرخیمجوزهایکسبوکار
تهی هکردهاند.اینطرحدرقالبیکمادهواحدهو
باهدفاصالحوبرطرفکردنخالءهایقانونی
موجود تهیه ش��ده است.سخنگوی کمیسیون
اص��ل نود قانون اساس��ی توضی��ح داد :یکی از
بزرگترین معضالت نظام مجوزدهی کش��ور
ایران ،رویکرد نظارت پیشینی در اعطای مجوز
به متقاضیان ورود به کسبوکار است اما امروزه
نظاممجوزدهیبسیاریازکشورهایپیشرفته،
برنظارتپسینیواجرایقواعدتنظیمیمتمرکز
ش��دهاند .لذا در این طرح هویتبخشی به درگاه
ملیمجوزهایکشوربراینقشآفرینیبهعنوان
پنجره واحد درخواست و صدور مجوز پیش بینی
شده که در صورت تحقق این امر ،کلیه فعالین
کس��بوکار از بالتکلیفی فعلی رها شده و برای
اخذمجوزنیازیبهمراجعهبهدستگاههایمتعدد
نخواهند داشت.خضریان افزود :در فرآیند فعلی،
تمامیمراجعصدورمجوزمکلفبودندتاشرایط،
م��دارک و ضوابط اخذ تمامی مجوزهای صادره
خودرادرموعدمشخصیبههیئتمقرراتزدایی
ارائه دهند .علیرغم تمامی تالشهای صورت
گرفت��ه،ب��هدلیلعدمهمکارینهادهاومراجع
ص��دور مجوز و فقدان ضمان��ت اجرای الزم در
قانون فعلی ،این امر تاکنون محقق نشده است.
در این چارهاندیش��ی ش��ده که هر یک از مراجع
صدورمجوزتاسقفزمانیمشخصیمبادرتبه
تحویل شرایط اخذ مجوزهای صادره خود کرده
که در غیر این صورت عالوه بر پیگرد قانونی فرد
متخلف،مجوزمذکوربهنوعمجوزهایاعالنی،
تغییرپیداخواهدکرد.وییکیازمشکالتپیش

روی متقاضیان اخذ مجوزها را عدم بررس��ی و
اظهارنظر مراجع صدور مجوز در س��قف زمانی
توافقشدهبیانکردوافزود:زمانبربودنبررسی
ش��رایط متقاضی ،امری طبیعی بوده که ممکن
اس��ت به اقتضای برخ��ی مجوزها پیش آید اما
متأس��فانه عدم نظارت بر مراجع صدور مجوز و
اعطای اختیارات بیقاعده به آنها ،اطاله فرآیند
بررسی و در پارهای از مواقع عدم بررسی را مبدل
به حربهای برای فشار به متقاضی برای منصرف
ش��دنشکردهاس��ت.نکتهایکهدرطرحلحاظ
شده و با ایجاد سازوکاری ،عدم اظهار نظر مرجع
صادرکننده مجوز در س��قف زمانی مورد توافق،
بهعنوان موافقت با درخواس��ت متقاضی در نظر
گرفتهش��دهاس��ت.خضریانیکیدیگرازنقاط
قوتاینطرحراارائهسازوکاریمناسببهمنظور
جمعآوری مجوزهای کاغذی ،حذف امضاهای
طالی��ی و نظارت برخ��ط بر این مجوزها خواند
و ادامه داد :در بس��یاری از کش��ورهای پیشرفته
تمهیدات الزم برای این موضوع در قالب ایجاد
و تخصیص شماره شناسایی مجوزها اندیشیده
شده،اختصاصیککدشناساییبههرموردمجوز
وفراهمکردنامکاناستعالمبرخطومشخصات
عمومیدارندهواعتبارآن،عالوهبراینکهمیتواند
موجب جلوگیری از جعل مجوز ،سوءاستفاده از
مجوز س��ایر افراد ،افزایش نظارتهای مردمی
و کاهش امکان سوءاس��تفاده از قدرت ش��ود؛ از
رفتارهای سلیقهای یا مفاسد احتمالی ضابطین
قضایی نیز جلوگیری خواهد کرد .برای حل این
موضوعدرطرحتسهیلصدورمجوزهایکسب
و کار به خوبی تدبیر شده است .وی افزود :یکی
دیگ��ر از بزرگترین نق��اط ضعف قانون فعلی،
عدم وجود تعریف دقیق و متقن از کس��بوکار
است .در واقع در متن فعلی قانون ،اص ً
ال تعریفی
از کسبوکار وجود ندارد و همین مورد زمینهای
را فراهم کرده که بسیاری از انحصارگران خود را
خارج از دایره شمول قانون اجرای سیاستهای
کل��یاص��ل ۴۴بدانند.ازس��ویدیگر،برخیاز
مراجع صدور مجوز با پافشاری بر این امر که در
زمره کسبوکارها محسوب نمیشوند ،همواره
س��عی میکنند تا با تمس��ک به توجیه و تفسیر
به رأی قانون ،از بارگذاری اطالعات مجوزهای
صادره خود در پایگاه اطالعرس��انی مجوزهای
کس��بوکاراس��تنکافکنند.ایندرحالیاست
کهسرانهپایینعرضهکنندگانخدمتوشکاف
ایج��اد ش��ده بین عرضه و تقاض��ای موجود در
بازار ،س��بب شکلگیری تعرفههای بیقاعده و
نجومی شده است .این موضوع سبب خواهد شد
تابرخیازخدماتمهموتأثیرگذاربهتدریجازسبد
مخارج اکثریت جامعه حذف شوند و خالء آنها
دردرازم��دتموجببروزمش��کالتیبهمراتب
بزرگتر خواهد شد.خضریان در پایان گفت :این
طرحمیتواندزمینهبهبودقوانینموجودرافراهم
کرده و بهعالوه در جذب سرمایههای در گردش
به س��مت بخشهای مولد و توسعه کارآفرینی
نی��ز توفیقاتی را حاص��ل کند .این طرح بیش از
پیش به پویایی فضای اقتصادی کش��ور کمک
خواهد کرد.

سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلسخبرداد

انسدادمیلیونهاحسابمرتبطباسایتقماروتراکنشمشکوک

گروه اقتصاد کالن:سخنگوی کمیسیون اقتصادی
مجل��ساظه��ارداش��ت:اخیرابانکه��اچندهزار
دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا
به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر
کارکردآنهانبوده،غیرفعالومسدودکردند.غالمرضا
مرحبابااشارهبهبخشیازاعترافات«میالدحاتمی»
یکیازسرشاخههایسایتقماردربارهانتقالپولاز
ایران از طریق کارتهای اجارهای ،دستگاههای پوز
یا صرافیهای غیرمجاز اظهار داشت :واقعیت این
است که در گذشته هیچ نظارتی بر این موضوعات
وجود نداش��ت و بدون ضابطه انواع دس��تگاههای
کارتخوان(پوز)بهافرادارایهشدهوکارتهایبانکی

کنترلنمیشدند.ویدرپاسخبهاینسوالکهمنظور
ازاینکهدرگذشتهنظارتوجودنداشتهچهبازهزمانی
است،گفت:تاهمینچندماهگذشتهشاهداینبودیم
کهنظارتمحکمیبررویاینمسائلوجودنداشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به
اقداماتی در این حوزه آغاز شده است ،ادامه داد :اخیرا
بانکها چند هزار دس��تگاه کارتخوانی که در خارج
کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل
نبودن��د و نظارت��ی بر کارکرد آنها نبوده ،غیرفعال و
مسدودکردند.همچنینبسیاریازکارتهایبانکی
ک��ههوی��تصاحبانآنهامجهولبودهواطالعات
کافیوکاملیازصاحبانآنهانداشتندوتراکنشآنها
از خارج کشور انجام میشد را مسدود کردند .مرحبا
افزود :در حال حاضر در اکثر بانکها ادارات مبارزه
با پولشویی فعال است و این مسائل را رصد میکنند
البت��ه ای��ن ادارات در برخی از بانکها از چند س��ال
گذشته دایر بودند اما عملکرد آنها در این حوزه کافی
نبوده استومتخلفانهمازاینشرایطسوءاستفاده
میکردند.وی تاکید کرد :امروز وضعیت بسیار بهتر
ب بسته شده است ،حسابهایی
و میلیونها حس��ا 

که حاوی اطالعات کافی و کامل نبوده یا تراکنش
مش��کوک داش��تند و یا سیستم تشخیص داده که
از آنها برای پولش��ویی اس��تفاده میشده ،غیر فعال
شده یا اینکه از صاحبان این حسابها خواسته شده
کهحس��ابخودراتعیینتکلیفکنند.س��خنگوی
کمیس��یون اقتصادی افزود :ادعا نمیکنیم که در
حال حاضر به ایدهآلها رسیدهایم اما روند تغییرات
و مب��ارزه ب��ا این تخلف��ات و جلوگیری از وقوع آنها
آغازش��دهوگامهایخوبیبرداش��تهاشت.مرحبابا
اشارهبهچگونگیخروجکارتخوانهاودستگاههای
پوز اظهار داشت :کشور مرزهای گستردهای دارد و
بخشی از این دستگاههای پوز به صورت قاچاق از
کشور خارج شده اما در یک مقطعی خروج دستگاه
کارتخوان از کشور ممنوعیت قانونی نداشت و افراد
دس��تگاه کارتخوان در کیف و چمدان میگذاشتند
و ب��ه راحتی از کش��ور خ��ارج میکردند و اگر مامور
حراستفرودگاهدربارهچراییحملوخروجدستگاه
کارتخوان میپرسید ،افراد پاسخ میدادند که تاجر
هس��تندوب��رایعملیاتبانک��ینیازبهکارتخوان
دارند و وسیله شخصی خودشان است .طبیعتا وقتی

منع قانونی وجود نداشته باشد کسی هم نمی تواند
جلوی خروج آن از کشور را بگیرد.وی با بیان اینکه
دستگاههایپوزوکارتهایبانکیکهتراکنشهای
غیرمعمول در خارج از کش��ور انجام میدهند قابل
ردیابی است ،ادامه داد :در حال حاضر دستگاههای
کارتخوان��یک��هدرخارجازکش��ورتراکنشانجام
میدهند و بس��تر اینترنتی آنها و ش��ماره تماس از
خارجازکش��وراس��ت،ردیابیوغیرفعالمیشوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به فعالیت
صرافیه��ای غیرمجاز و همکاری با س��ایتهای
قم��ار برای انتق��ال پول از ایران گفت :فعالیتهای
زیرزمینیدرهرصنفیممکناستوجودداشتهباشد
وسایتهایقمارویامجموعههایپولشوییبخشی
از انتقال پول را ممکن است از طریق صرافیهای
غیر مجاز انجام دهند اما همواره با صرافیهای غیر
مجاز برخورد قانونی صورت گرفته و بازداشتیها در
این حوزه کم نیس��ت .البته هر چقدر هم که با بزه
مبارزه شود باز هم افرادی هستند که به سمت این
تخلفات بروند و در هیچ کجای دنیا این تخلفات و
بزهها ریشه کن نشده است.

اولویتهای مهم اقتصادی
دولت رئیسی

حمید طالبی-کارشناس اقتصادی


اقتصاد پاشنه آشیل همه دولت های بعد از انقالب
بوده اس��ت ،اما بدترین عملکرد با اختالف بس��یار،
عملکرد دولت روحانی است .اولین و مورد اعتراض
ترین مسئله اقتصادی از نظر کارشناسان چاپ پول
و نقدینگ��ی ب��االی کش��ور در دوره دولت روحانی
اس��ت " .حجم نقدینگی در پایان س��ال  91برابر
 460ه��زار میلی��ارد تومان بوده اس��ت ولی به لطف
سیاستهای اقتصادی دولت روحانی ،نقدینگی در
پایان اردیبهش��ت ماه س��ال  1400به  3هزار و 601
هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نرخ تورم در سالهای اخیر به ارقام بسیار باال رسیده
و حتی رکورد  75س��اله را هم شکس��ته است با این
حال اما دولت روحانی دلیل افزایش چشم گیر تورم
را تحری��م و محدودیته��ای ارزی اعالم می کند؛
آنه��م درحالی که آماره��ا بیانگر تورم  52درصدی
در ماه های نخست سال  1400است!
بنابرای��ن میراث��ی که در حوزه پول��ی از روحانی به
رئیسی می رسد ،تورم بیش از  52درصدی ،نقدینگی
بی��ش از  3600ه��زار میلی��اردی و پایه پولی 489
هزار میلیاردی است؛ این آمار برای دوماه نخست
سال 1400است".
در همین راستا ضریب جینی به صورت وحشتناک
باال رفته و در رتبه های  88قرار گرفته ایم.
" در سال  92نرخ خط فقر برای یک خانواده چهار
نفره  1.800.000تومان بوده است.
این مقدار در سال  1399رشد  5.5برابری داشته و
به  10.000.000تومان رسیده است.
این درحالیس��ت که براساس مصوبه وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در سال  1400عدد 4.100.000
تومان حقوق کارگران تصویب شده است.
دول��ت یازده��م و دوازده��م  20درصد به افراد زیر
خط فقر افزوده و این نرخ را به  35درصد رس��انده
است".
معیشت و گرانی های افسار گسیخته دیگر میراث
ش��ومی اس��ت که از دولت روحانی به دولت رئیسی
رس��یده اس��ت .افزایش قیمت بی سابقه کاالهای
اساسی به طوریکه برخی از مردم مجبورند ساعت
ها در صف مرغ و گوش��ت بایس��تند چالش بس��یار
مهمی اس��ت که دولت رئیس��ی باید فکری اساسی
در مورد آن بکند.
" بیش��ترین گرانی در بین مواد پروتئینی در دوره
دولته��ای یازدهم و دوازدهم مربوط به گوش��ت
گوسفند بوده که  309درصد نسبت به ابتدای شروع
ب��ه کار دول��ت روحانی افزایش قیمت داش��ته و به
عبارت سادهتر  4برابر شده است.
مقایسه نوسان قیمت مواد پروتئینی در دولتهای
نهم و دهم با دولت روحانی ،بیانگر عملکرد ضعیفتر
دولت فعلی نسبت به دولت قبل است.
با گرانیهای گوش��ت و مرغ در دولت روحانی ،به
تدریج این مواد پروتئینی از سفره بسیاری از اقشار
ایرانی حذف یا به شدت کم شده است".
نابودی سرمایه های مردم در بورس و تقلیل سرمایه
های مردم به یک س��وم و کمتر ارثیه ای دیگری
ب��رای دول��ت منتخب اس��ت که البته گفته میش��د
دولت روحانی کس��ری بودجه اش را از این طریق
جبران کرده است .مسئله بعدی مسکن است .آقای
آخوندی وزیر مسکن شهرسازی روحانی گفته بود
مس��کن مهر مزخرف اس��ت و افتخارش این است
که حتی یک خانه برای مردم نساخته است .او هیچ
طرح جایگزین برای مسکن مهر و یا هر طرحی که
به خانه دار ش��دن مردم بیانجامد هرگز ارائه نداد".
طبق آمار حدود  30درصد مردم کشور اجاره نشین
هستند .در هشت سال دولت روحانی قیمت مسکن
رشد  650درصدی را تجربه کرده است و از متری
ح��دود  3میلی��ون تومان به متری  20تا  90میلیون
تومان( در تهران ) رسیده است".
ازدواج و اشتغال هم وضع بهتری ندارند .نرخ بیکاری
در تابستان  99در حالی از سوی دولت روحانی تک
رقمی اعالم شد که بسیاری از کارشناسان و رسانه
ه��ا ای��ن عدد را غی��ر واقعی و نرخ واقعی بیکاری را
بی��ش از  18درص��د اعالم کرده اند .دولت روحانی
نه تنها نتوانست بصورت موثر اشتغالزایی کند بلکه
در حفظ اش��تغال موجود هم بس��یار ناکارآمد بود .در
دولت یازدهم بیش از نیمی از کارخانه ها تعطیل یا
به صورت نیمه تعطیل درآمد .ناگفته نماند که برخی
از این کارخانه ها بیش از نیم قرن س��ابقه فعالیت
داشته اند .در حوزه سیاست خارجی کشور را شش
سال معطل برجام بی فرجام کردند.
به��ر ح��ال این یک نمای کلی اس��ت از آنچه که از
روحان��ی ب��ر جای مانده اس��ت  ":س��رمایه گذاری
منفی شش درصد ،شکستن رکورد تورمی  60ساله،
رشد اقتصادی هشت ساله در مجموع صفر درصد،
افزایش  700درصدی نرخ تورم ،رکود بازار سهام در
 50سال اخیر ،کوچک شدن  35درصدی سفره های
مردم ،باالترین ش��کاف طبقاتی در ده س��ال اخیر".
ای��ن نتیج��ه غربگرای��ی و اعتماد به غرب و حاصل
سیاس��تهای لیبرالی در همه ش��ئون حکمرانی و بی
توجهی به رهنمودهای مقام معظم رهبری اس��ت.
ش��رطی کردن اقتصاد به برجام و وصل همه امور
کش��ور به سیاس��ت خارجی ذلیالنه  ،آورده ای جز "
هیچ " برای کشور نداشت .لیبرال ها یک زمین کامال
سوخته را تحویل آقای رئیسی داده اند.

