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در راستای تسهیل صدور مجوز کارگزاری  صورت گرفت

 هشدار وزارت اقتصاد 
به سازمان بورس

توسعه ایرانی-  وزیر اقتصاد، سازمان بورس را 
موظف کرد تا زمینه صدور مجوز تأسیس کارگزاری 
های جدید را فراهم کند. فرهاد دژپسند، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت مقررات زدایی و 
تسهیل صدور مجوز کسب و کار مصوبه این هیات 
مبنی بر فراهم شدن شرایط صدور مجوز راه اندازی 
کارگزاری های جدید را به ســازمان بورس و اوراق 
بهادار ابالغ کرد. بر اساس این ابالغیه، سازمان بورس 
می بایســت تا پایان مرداد ماه دستورالعمل جدید 
راه اندازی کارگزاری های بورس را آماده می کرده 
است. در این دستورالعمل، باید برای همه متقاضیان 
راه اندازی کارگزاری بورس زمینه تأســیس این 

کسب و کار را فراهم کند.
    

قیمت سکه به ١٠ میلیون و ٦٥٠ 
هزار تومان رسید

توسعه ایرانی- قیمت هــر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید دوشــنبه ٣ شهریور ٩٩ در 
معامالت بازار آزاد تهران به ١٠ میلیون و ٦٥٠ هزار 
تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طــرح قدیم ١٠ میلیــون و ٣٠٠ هزار 
تومان، نیم سکه ٥ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان، ربع 
سکه ٢ میلیون و ٩٥٠ هزار تومان و سکه یک گرمی 
یک میلیون و ٦٧٠ هزار تومان اعالم شد. قیمت هر 
اونس طال در بازارهای جهانی نیز١٩٤٢ دالر و ٥٥ 
سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار یک میلیون و ٤٣ هزار 

و ٤٤١ تومان است.
    

شاخص ٥۳ هزار واحد افت کرد
تاالر شیشه ای همچنان قرمز پوش 

توسعه ایرانی- شــاخص کل بورس و اوراق 
بهادار، دوشــنبه ٣ شــهریورماه، با افت ٥٣ هزار 
واحد، در کانال یک میلیون و ٦٠٨ هزار واحد باقی 
ماند.  شاخص کل بورس با افت ٥٣ هزار واحدی، به 
عدد یک میلیون و ٦٠٨ هزار و، شاخص هم وزن با 
افت ٨ هزار و ٩٤١ واحدی به عدد ٤٥٦ هزارو ١٧٨ 
واحد رسید؛ اما با این حال شاخص همچنان برای 
ایستادن در کانال یک میلیون و ٦٠٠ هزار واحدی 
مقاومت می کند. در بازار فرابورس نیز شاخص با افت 
٥٨٠ واحدی به عدد ١٧ هزار و ٢٤٣ واحد رسید و 

بیشترین تأثیر را در افت داشت.
    

جزئیات ارائه برق رایگان به 
مشترکان تشریح شد

توسعه ایرانی- وزیر نیرو گفت: سازوکاری برای 
ارائه برق رایگان به مشترکان کم مصرف، تشویق 
مشترکان خوش مصرف و سوق دادن مشترکان پر 

مصرف به کم مصرف درنظر گرفته شده است.
رضا اردکانیان در نشستی خبری به مصوبه روز 
گذشــته هیات وزیران در خصوص گزارش وزارت 
نیرو مبنی بر عملکرد صنعت برق در مدیریت مصرف 
اشــاره کرد و افزود: وی با بیان اینکه اساس کار ما 
حمایت از مشترکین کم مصرف و تشویق مشترکین 
پرمصرف و پیوســتن به جرگه خوش مصرف ها و 
کسانی است که الگو را رعایت می کنند، تصریح کرد: 
در مصوبه روز گذشته مصرف کنندگان خانگی در 

دو گروه تحت عنوان برق امید دسته بندی شدند.
 وزیر نیرو بــا بیان اینکه هدف این اســت که با 
اجرای این طرح، مشترکین کم مصرف از تخفیف 
١٠٠ درصدی در قبض برق برخوردار شوند، گفت: 
در این طرح مقرر شده از مشترکین خوش مصرف 
قدردانی شود و از مشترکین پرمصرف خواسته ایم 
تا با انجام کارهایی از عنوان پرمصرف دور شده و به 

خوش مصرف ها بپیوندند.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

 آبان ماه ســال گذشــته بــود که 
دادســتان کل از ممنوعیت استفاده از 
کارت های بازرگانی یکبار مصرف خبر 
داد؛ کارت هایی که گویا اسامی ٢٥٠ نفر 
از آنها این روزها   به عنوان صادرکنندگان 
متخلف در لیســت قوه قضائیه است 
و از قضا جملگی افــراد ضعیف و حتی 
کارتن خواب هایی هستند که در ازای 
دریافــت پولی اندک بــرای گروهی از 

بازرگانان جنس وارد یا صادر کرده اند.
رئیس کل بانک مرکزی باالخره پس 
از مدت ها اطالعاتی سربسته درباره این 
لیست ٢٥٠ نفر ارائه داد و آنها را مسئول 
بازنگشتن بخشی از ٢٧ میلیارد دالر ارز 

حاصل از صادرات غیر نفتی دانست. 
عبدالناصر همتی، که گویا تصمیم 
گرفت باالخــره دربــاره پرونده های 
بالتکلیف ارزی صحبت کنــد، از ارائه 
لیســتی ٦.٨ میلیارد یورویــی به قوه 
قضاییه خبر داده اســت، به گفته وی 
بیشــتر آنها مجموعه هــای کاالها را 
می گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد 
صادر می کردند که برای مثال ٧٠ نفر از 

این ٢٥٠ نفر به چند نفر وصل هستند.
همتی با تأکید براینکه با این وضع 
نمی توان کشور را اداره کرد، صادرکننده 
باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی 
باید طبق اصول داده شود، تصریح کرد: از 
صادرکنندگان باالی یک میلیون دالر 
هنوز ٢٠ میلیون دالر ارز بازنگشته، که 
اعتقاد من این است که این عدم بازگشت 
یا به دلیل خروج سرمایه بوده یا کاالهای 
خاصی را به صورت قاچاق و بدون ثبت 

سفارش وارد کرده اند.
رئیــس کل بانک مرکــزی تاکید 
کرد: تا زمانی کــه واردات کاالهای غیر 
اساســی صورت گیرد و قاچاق به این 

عظمت وجود داشته باشد، بانک مرکزی 
نمی تواند به تنهایی بازار را کنترل کند.

همتی در ادامه درباره عدم بازگشت 
بخشی از ارز حاصل ارز صادرات، توضیح 
داد: ممکن است این شرکت ها خصولتی  
باشند، اما دولتی نیستند و اینکه گفته 
می شــود عدد کمتر گفته می شــود 
فرافکنی است. تمامی اعداد و اسامی در 
اختیار من است. در حال مذاکره با این 
افراد هستیم تا ارزی که در اختیار دارند، 
تعیین تکلیف شود و معلوم شود ارز خود 
را چگونه به کشور وارد کنند. البته منظور 
ما از وارد کردن این ارز به چرخه اقتصادی 
کشور است که خودشان می دانند از چه 

راه هایی استفاده کنند.
 به نظر می رســد رئیس کل بانک 
مرکزی در عین حال که از سیاست های 
ارزی اش دفــاع می کنــد؛ در بخــش 
بازگشت ارز دلخورتر از همیشه است و 
قصد دارد به هر طریق ممکن با بازگشت 
ارز حاصل از صــادرات وضعیت بازار را 

کمی متعادل کند. 
1٠ ماه قبل

اگر کمی حافظــه تاریخی مان را به 
عقب برگردانیم تنها ١٠ ماه پیش بود 
که یکباره »ابالغیه ممنوعیت واگذاری 
کارت بازرگانی به غیر« ســروصدای 
زیادی به پا کرد. آن زمان  محمدجواد 
منتظری، دادستان کل کشور با رسانه ای 
کردن این موضوع سنگی را به سوی خانه 
شیشــه ای این دالالن پرتاب و اعالم 
کرد که »واگــذاری کارت بازرگانی به 
غیر برای اســتفاده از مزایای آن خالف 
مقــررات اســت و واردات کاال از این 
طریق معاونت در بزه قاچاق محسوب 

می شود.«
امری که موجب اعتراض های زیادی 
شد و فعاالن اقتصادی اعالم کردند که 
»ما فعالیت های مربوط به کارت بازرگانی 

را به نماینده خــود واگذار کردیم حال 
به جای ممنوعیت ها باید فعال اقتصادی 
واقعی از غیر واقعی تمیز داده شــود تا 
تجارت کشور هم صدمه ای نبیند.« آنها 
معتقد بودند که» تمام مشکالت مربوط 
به صادرات و واردات، عدم برگشت ارز 
صادراتی و... به صدور راحت و ســهل 

کارت بازرگانی برمی گردد.«
  چه تعداد کارت بازرگانی 

صادر شده؟
 در عین حال و در شرایطی که هنوز 
برخی تصور دارند که کارت های بازرگانی 
به ســهولت و در فرصتی اندک صادر 
می شود برخی فعاالن اقتصادی که در 
انتظار صدور کارت بازرگانی هســتند 
از پیچیده شــدن روال دریافت کارت 
بازرگانی خبــر می دهند و پیش بینی 
می کننــد که تخلفــات قبلی موجب 
افزایش زمان  و البته ســخت تر شدن 
شــرایط دریافت کارت بازرگانی شده 
اســت. طبق آمارهای وزارت صمت، 
تعداد کارت های بازرگانــی از ٢ هزار و 
٣٢ فقره در پاییز ٩٨ به ١٩٧٨ فقره در 
زمستان رسیده که حکایت از کاهش 
نزدیک بــه ٣ درصــدی دارد. این آمار 
همچنین نشان می دهد صدور کارت 
در سال ٩٨ نسبت به سال ٩٧ نیز افت 
٠/٦درصدی را تجربه کرده است. به این 
معنی که در سال ٩٧ تعداد ٧ هزار و ٦١٦ 
فقره کارت صادر شده بود؛این در حالی 
است که در سال ٩٨ کارت های جدید به 

٧ هزار و ٥٦٨ فقره رسیده است.
برخی از این آمارها نشان می دهند 
که با شکایت های مختلف علیه کارت 
بازرگانــی یک بار مصرف کــه بعضاً از 
سوی دولت بوده ٢ هزار کارت بازرگانی 
اجاره ای یا همــان یکبار مصرف ابطال 
شــده اســت. اما گویا آمار کارت های 
بازرگانی اجاره ای بیش از ٢ هزار کارت 

است و هنوز کاری برای باطل شدن آنها 
صورت نگرفته است.

 کارت بازرگانــی یکبار مصرف چه 
منفعت هایی دارد؟بزرگ ترین منفعت 
آن پرداخت نکردن حقــوق و عوارض 
دولتی است که مهم ترین آن به بخش 
مالیات مربوط می شــود، وقتی کارت 
بازرگانی یکبار مصرف باشد واردکننده 
کاال در برابــر واردات کاال هیچ مالیاتی 
را پرداخت نمی کند و عمــاًل آن پول را 
باید دارنــده کارت بازرگانی پرداخت 
کند نه آن فردی که واردات را انجام داده 
است.بخش دیگر به خاطر برنگرداندن 
ارز به سامانه نیما اســت،با این شرایط 
صادرکننده کاال دیگــر تعهد ارزی به 
دولت ندارد.از زمانی که برگشــت ارز 
صادرکننــدگان اجباری شــد کارت 
بازرگانی یکبار مصرف در حوزه صادرات 

نسبت به واردات رونق بیشتری گرفت.
 آخرین گام 

تا تعلیق کارت های بازرگانی 
 در همین حال چنــد روز پیش بود 
که حمید زادبوم رئیس کل ســازمان 
توســعه تجارت ایران گفت: بر اساس 
مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، 
کارت های بازرگانی واحدهای صادراتی 
که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند، 
تعلیق خواهند شــد. مهلــت ایفای 
تعهدات ارزی صادرات سال های ٩٧ و 

٩٨ تا پایان تیرماه تمام شده است.
وی ادامه داد: تمامی صادرکنندگان 
موظف هستند برای جلوگیری از تعلیق 
کارت بازرگانی خود بر اساس مصوبات 
کمیته اقدام ارزی، تعهدات ارزی خود 
را طبق دستورالعمل بانک مرکزی ایفا 
کنند. بر اساس مصوبات کارگروه پایش 
رفتار تجــاری، کارت هــای بازرگانی 
واحدهــای صادراتی که کمتــر از ٣٠ 
درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند 

در نیمه شهریورماه تعلیق خواهد شد 
و این دســته از صادرکنندگان موظف 
هستند تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی 
خود و افزایش درصد بازگشت ارز حاصل 

از صادرات اقدام کنند.
در همین بین طبق گفته فرهنگی 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس برای 
کنترل و نظارت بر کارت های بازرگانی  
مجلس نیز دســت به کار شــده و قرار 
است کارت های کسانی که در گذشته 
کوتاهی ها و خســارت های غیرقابل 

جبرانی  داشته اند لغو شود.
 مرداد بی کارت بازرگانی 

ظاهــرا عــدم بازگشــت ارزهای 
صادراتی موجب شده تا دولت حسابی 
شمشیر قلع و قمع متخلفان را حسابی 
از رو بسته و طبق گفته  فعاالن اقتصادی 
و اعضای اتاق بازرگانی ، وزارت صمت 
در مرداد ماه عمال هیچ کارت بازرگانی 
جدیدی صادر نکرده اســت. گویا عدم 
بازگشت ارزهای صادراتی موجب شده 
تا دولت سامانی جدید به عرصه توزیع 
کارت های بازرگانی بدهد و بر اســاس 
یک برنامه ریزی جدید، بنا شد به جای 
آنکه صادرکننده کارت، اتاق بازرگانی 
باشد، این کارت ها از طریق سامانه جامع 
تجارت توزیع شــود که بنا بود از مرداد 
ماه امسال رسما کلید بخورد. اما چند 
روز قبل مسعود خوانساری، رئیس اتاق 
بازرگانی تهران اعــالم کرد که با توجه 
به مشکالتی که در سامانه وجود دارد، 
عمال توزیــع کارت بازرگانی جدید در 
مرداد متوقف بــوده و با توجه به انتقال 
زیرساخت ها، مراجعه فعاالن اقتصادی 
به اتاق بازرگانی برای دریافت کارت نیز 

نتیجه ای ندارد.
هجوم کارت های اجاره ای

پیش از این یکی از رسانه ها به بهانه 
عدم واریز ارزهای صادراتی و اتمام مهلت 
تعیین شده نوشته بود:»به نظر می رسد 
که بخش عمده ای از صادرکنندگان برای 
»دور زدن قانون پیمان سپاری ارزی« از 
روش »کارت های بازرگانی اجاره ای« 
اســتفاده کرده اند. مطابــق آمارهای 
موجود، مجموعه سیاســت های ارزی 
ســال ٩٧ همچنین رویه های تعیین 
شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 
باعث شد که ٦ هزار و ٤٠٠ صادرکننده 
جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در 
سال ٩٧ اضافه شوند.در این سال قیمت 
ارز باال رفت و صادرات نیز »به صرفه تر« 
از واردات شد بنابراین هجوم بسیاری 
از صاحبان سرمایه برای »صادرات کاال 
به شــیوه حق العمل کاری« نیز شکل 

گرفت.«
ایــن دســته از صادرکننــدگان 
کــه بــه »صادرکننــدگان موقتی یا 
جدیدالورود« معروف شــدند در سال 
٩٧ بالغ بر ٤.٥ میلیــارد دالر صادرات 
انجام دادند.تا اینجــای کار یک اتفاق 
روتیــن و معمولی رخ داده اســت. اما 
گفته می شــود، دارندگان کارت های 
بازرگانی جدیدالورود بابت هر دالری 

که با کارت  آنها صادرات انجام می شود 
رقمی بین ١٠٠ تا ١٥٠ تومان دریافت 
کرده اند که به نوعی می توان آن را داللی 
صادرات نامید. بنابراین اگر ٤.٥ میلیارد 
دالر صادرات این دســته را مالک قرار 
دهیم،رقم »حق العمــل کاری« آنها 
در ســال ٩٧ نزدیک به هــزار میلیارد 
تومان می شــود.آمار نشان می دهد در 
سال ٩٧ حدود ١٦٠٠ شرکت حقوقی 
به چرخه صادرات کشــور پیوسته اند 
که در ســال های ٩٤ تا ٩٦ در لیســت 
صادرکنندگان کشــور قرار نداشتند. 
از این تعداد تنها ٤٤٥ فرد و شــرکت 
صادرات بیــش از یک میلیــون دالر 
داشــته اند و مابقی، صادراتی کمتر از 
یک میلیون دالر را ثبت کرده اند. در واقع 
این اتفاق به معنای این است که بخش 
عمده ای از صادرات با هدف بازگشت ارز 
به کشور صورت نگرفته است. بیش از 
١٢ درصد از کل صادرات سال گذشته 
توسط افراد و شرکت هایی بدون پیشینه 
صادراتی صورت گرفته است. در همین 
راستا اغلب این صادرکنندگان کاالهای 
سنتی به بازارهای خارجی فروخته اند 
هر چند که برخی از واحدهای کوچک 
پتروشــیمی، صادرکنندگان فلزات 
رنگین و فوالد نیــز در میان آنها حضور 

دارند.
آمار باال می رود

محمدرضا مودودی، سرپرســت 
سابق سازمان توســعه تجارت معتقد 
است که ١٥ تا ١٦ میلیارد دالر صادرات 
در سال ٩٨ از طریق کارت های اجاره ای 
صورت گرفته است. به گفته او بسیاری از 
تاجران با استفاده از کارت های بازرگانی 
یک بارمصــرف یا اجــاره ای، تعهدات 
ارزی خود را انجام ندادند و طی دو سال 
گذشته حجم زیادی از تجارت قانونی در 
کشــور از این طریق انجام گرفته است. 
مودودی می افزاید: گمرک در ارایه آمار 
استفاده از کارت های اجاره ای همکاری 
نمی کند. هنوز مشــخص نیســت در 
ســال ٩٨ چه میزان صادرات از طریق 
کارت های اجاره ای صورت گرفته است. 
اکنون بخش عمده ای از صــادرات از 
طریق کارت های بازرگانی یک بارمصرف 
انجام می گیــرد که اثرات خــود را در 
بازار ارز به جا گذاشته و سوءاستفاده از 

کارت های بازرگانی رو به افزایش است.
روالی کــه ظاهرا نشــان می دهد 
لیست ٢٥٠ نفری قوه قضاییه از کجا آب 
می خورد و چه کسانی خود را پشت این 

لیست پنهان کرده اند .

صادرات بی شناسنامه بحران زا شد

»کارت چاق کن های یکبار مصرف «!  در لیست قوه قضاییه
محمدرضا مودودی، 

سرپرست سابق سازمان 
توسعه تجارت: 1٥ تا 1٦ 

میلیارد دالر صادرات در 
سال ۹۸ از طریق کارت های 

اجاره ای صورت گرفته 
است

خبر

وزیر نفت گفت: امسال میزان صادرات گاز به ١٥ 
تا ١٦ میلیارد متر مکعب خواهد رسید البته ترکیه ٢ 
تا ٢.٥ ماه گاز دریافت نکرد. ٥٠ میلیون متر مکعب 
به عراق صادر می شودو تا حدی گاز به ارمنستان 
ارسال می کنیم. پاکستان نیز فعال علیرغم آمادگی 

ما گازی خریداری نمی کند.
بیژن زنگنه امروز در نشستی خبری با اشاره 
به برنامه های گازرسانی روســتایی و طرح های 
توسعه ای بزرگ در پارس جنوبی و غرب کارون 
اظهار کرد: بهبود وضعیت پاالیشــگاه ها نیز در 

دستور کار ما قرار دارد.
وی  درباره گازرسانی به نیروگاه ها و تغییرات آن 
از سال ١٣٩٢ تاکنون تصریح کرد: در سال ١٣٩٢، 
حدود ٤٣ درصد سوخت نیروگاه ها به صورت مایع 
بود که ارزش آن ١٨ میلیارد دالر می شــود اما در 

چند سال اخیر این رقم به ١٠درصد رسیده است، 
اگرچه ٤.٥ تا ٥ درصد تقاضا افزایش یافته است.

وی با بیــان اینکــه در حال حاضــر تمامی 
نیروگاه ها به جز کنارک و چابهار گازسوز هستند، 
گفت: نیروگاه ها به لحاظ سوخت مایع نیز از ذخیره 

خوبی برخوردارند.
وزیر نفت درباره کشــف گاز در دریای سیاه 
توســط ترکیه و تاثیر آن بر دریافت گاز از ایران 
اظهار کرد: براســاس آنچه اعالم شده گاز کشف 
شــده ٣٢٠ میلیارد متر مکعب گاز درجا اســت 
که ٢٣٠ میلیارد متر مکعب آن قابل برداشــت 
اســت، بنابراین روزی ٣٥ میلیــون متر مکعب 
امکان برداشت دارند. اگر همه اعداد دقیق باشد، 
ترکیه ١٣٠ میلیون متر مکعب کمبود گاز دارد 
که این گاز کشف شــده فقط ٣٠ تا ٣٥ میلیون 

 متر مکعب از نیاز این کشــور را تامین می کند. 
وی با بیان اینکه به دلیل تحریم ها واحد ال ان جی 
در کشور احداث نشد، گفت: از همین رو به دنبال 
ساخت مینی ال ان جی رفتیم اما اکنون قیمت 
جهانی پایین است و درواقع قیمت جذابیتی برای 

سرمایه گذاران ندارد.
وی با بیان اینکه به دنبال احداث مینی ال ان 
جی برای مصارف داخلی در راه آهن و لوکوموتیوها 
هستیم تا به جای گازوییل و نفت گاز از ال ان جی 
استفاده کنند، گفت: اولویت اول برای مصرف ال 
ان جی در کشور لوکوموتیوها هستند، برنامه این 
است تا چندین واحد ال ان جی در راه آهن احداث 
کنیم البته نیازمند همکاری وزارت راه برای اصالح 

لوکوموتیوها هستیم.
وزیر نفت در واکنش بــه انتقادهای اخیر به 

عملکردش و اعتقاد نداشتن به پاالیشگاه سازی 
اخیر گفت: ما وظیفه مان را انجام و جواب می دهیم، 
زبان ما قطع نشده است، اگر بعضی وقت ها سکوت 
می کنیم به دلیل مصلحت کشور است، کسی که 

می خواهد خدمت کند به آرامش نیاز دارد.
وی اظهار کــرد: منتقدان پــس از یک عمر 
خدمت در جمهوری اســالمی موارد بسیاری به 

ما می گویند. اما ما تحمل می کنیم، می شنویم و 
چاره ای هم نداریم، زیرا آدمی که باری سنگین بر 
دوش دارد ممکن است حرف های زیادی بشنود 

اما حرف نمی زند.
وی افزود: این نیســت که من زبــان ندارم، 
اما خیلی وقت ها به دلیل مصلحت کشــور باید 

سکوت کنم.

زنگنه: 

اگر سکوت می کنم برای مصلحت کشور است


