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بیت کوین جایگاه جهانی خود را از دست داد
 با افزایش فشار فروش، بیت کوین از ۱۰ دارایی برتر در رتبه بندی 
جهانی س��قوط کرد. به گزارش ایس��نا، پس از جذب س��رمایه 
قابل توج��ه برای رتبه بن��دی در میان با ارزش ترین محصوالت 
سرمایه گذاری، بیت کوین بر اساس ارزش بازار از ۱۰ دارایی برتر 
جهان خارج شد زیرا این ارز دیجیتال پرچمدار همچنان در یک 
بازار بس��یار پرنوس��ان حرکت می کند. داده های ارائه شده توسط 
ش��رکت مارکت کپ نش��ان می دهد که بیت کوین با ارزش بازار 
۳۹۰ میلی��ارد دالر، اکن��ون در رتب��ه ۱۶ قرار دارد و موقعیت خود 
را نسبت به دارایی های مالی سنتی معروف از دست داده است. 
در طول سال گذشته، بیت کوین جایگاه خود را در ۱۰ گروه برتر 
حفظ و در عین حال موقعیت خود را به عنوان یکی از دارایی های 

با بهترین عملکرد در دهه گذشته تثبیت کرد. 

تبعات منفی بازگشت  کاالبرگ به اقتصاد
ادامه از صفحه یک... این عجیب ترین کاری اس��ت که می توانیم 
انج��ام دهی��م. اگر موض��وع ارزش افزوده به این س��ادگی ها بود، 
کارشناس��ان اقتص��ادی می گفتن��د ی��ک ارزش اف��زوده بدهید و 
تم��ام؛ ام��ا از آنجای��ی که هزاران اتف��اق در طول زنجیره ی تأمین 
و توزی��ع می افت��د، ه��ر فعال اقتص��ادی ارزش اف��زوده را پرداخت 
 می کن��د و مابه التفاوت��ش را در ط��ول زنجی��ره دریاف��ت می کند.
ارز ترجیح��ی ۴۲۰۰ تومان��ی یک اش��تباه بزرگ بود و متأس��فانه 
اولین بار هم نبود که در کشور آن را تجربه کردیم. حداقل از زمان 
انق��الب ت��ا اآلن ای��ن چهارمین بار بود که این سیاس��ت غلط را به 
 اجرا گذاشتیم. ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد.
ه��ر کاال و ی��ا خدمت��ی ک��ه دو نرخی باش��د، ایجاد فس��اد و رانت 
می کن��د؛ زی��را برای کس��انی که به آن دسترس��ی دارند، امتیازی 
ایج��اد می کن��د. وقتی قیمت دس��توری و ب��ازار واقعی با یکدیگر 
تفاوت داش��ته باش��ند، نتیجه اش چیزی جز رانت و فس��اد نخواهد 
 ب��ود. ای��ن اخت��الف باع��ث امض��ای طالی��ی و رانت می ش��ود.
ب��ا دو نرخی ب��ودن ارز، تخصیص به صورت بهینه اتفاق نمی افتد. 
ب��ه ای��ن معن��ا که در س��ال ۹۷ دولت به اش��تباه ۳۰ الی ۴۰ میلیارد 
دالر از منابع ارزی کش��ور را صرف واردات کاالهایی کرد که نیاز 
ض��روری کش��ور نبودن��د. نکته ی دوم اینک��ه، ارز ترجیحی باعث 
می ش��ود قیمت تعادلی بازار داخل با قیمت کاالها در کش��ورهای 
 همس��ایه ب��ه هم بخورد و انگیزه ی قاچ��اق در افراد به وجود بیاید.

 به طورکلی ارز ترجیحی نتوانست مشکلی را از مردم و جامعه حل 
کند. به طور مثال، در سال ۹۷ باوجود اینکه ارز ترجیحی می دادیم 
م��ردم بای��د با کارت ملی برای خرید گوش��ت اقدام می کردند. این 
نشان می دهد که در سیاست ارز ترجیحی تخصیص بهینه ی منابع 
را نداریم. اگر بخواهیم با انصاف صحبت کنیم باید بگوییم که ارز 
ترجیح��ی مش��کل دول��ت قبلی بود و آگاهانه ی��ا ناآگاهانه آن را به 
دولت س��یزدهم منتقل کرد. به هرحال دولت قبلی عزم و اراده ی 
الزم را برای حذف ارز ترجیحی نداشت. افزایش تحریم ها قیمت 
دالر را باال برد و با افزایش اختالف بین ارز دولتی و آزاد، مشکالت 
بیش ازپی��ش ش��دت پیدا ک��رد. به همین خاطر، دولت س��یزدهم 
 چ��اره ای نداش��ت جز اینکه ب��ه حذف ارز ترجیح��ی روی بیاورد.

سیاست جدید هدفمندی یارانه ها و انتقال یارانه به انتهای زنجیره روش 
معقول تری نسبت به ارز ترجیحی است. در روش ارز ترجیحی، درواقع 
همه ی مردم هزینه ی یارانه ها را پرداخت می کنند، اما از منافع آن بهره 
نمی برند و عده ای خاص از آن بهره مند می شوند؛ اما در روش جدید 
هدفمندی یارانه ها تمامی دهک ها به صورت مساوی از آن بهره مند 
 می شوند و میزان اصابت یارانه به جامعه ی هدف بسیار باال می رود.

 وقتی می گوییم ارز ترجیحی فساد انگیز است به این دلیل می گوییم که 
یارانه درنهایت به دست مردم نمی رسد و چند نرخی بودن ارز را داریم.  
کاالبرگ هم دقیقاً همین مشکل را دارد. در سیستم قبلی ارز چند نرخی 
بود و حاال می خواهیم کاالها را با چند نرخ عرضه کنیم. این روش هم فساد 
انگیز و کارساز نخواهد بود. در طول زنجیره ی توزیع کاالبرگ احتمااًل 
 امضاهای طالیی و رانتی ایجاد می شود که مشکل ساز خواهد بود.

از طرف دیگر، خانواده هایی که تحت فشار باشند از فروش کاالبرگ، 
بیمی نخواهند داشت. در این شرایط احتمال به وجود آمدن بازار سیاه 
وجود خواهد داشت. شاید بتوانیم بسترهای الزم را برای کاالبرگ 
الکترونیک فراهم کنیم، اما اصل این روش ایراداتی دارد. باید یارانه 
به صورت مستقیم به اقشار مختلف پرداخت شود و به مردم این آزادی را 
بدهیم که هر طور صالح می دانند یارانه ی دریافتی را صرف کنند.

راهکارهای صیانت  صحیح از تولید 
 ادامه از صفحه یک.... ما بارها به دولت این موضع را متذکر شده 
ایم اما متاسفانه دولت ها عموما این موضوع را رعایت نکرده و 
در قطع برق برای مدیریت خاموشی ها اولویت را به صنایع می 
دهند و امسال نیز این موضوع تکرار شده است. ضرر این سیاست 
به مراتب بیش از قطع برق منازل اس��ت. ما معتقد نیس��تیم که 
برق صنایع نباید اصال قطع ش��ود بلکه قانون تصریح کرده که 
در قطعی ها نباید صنایع در اولویت باشند. اما اکنون اولویت اول 
خاموش��ی ها صنایع در نظر گرفته ش��ده است. این بسیار ضربه 
سنگینی به صنعت وارد کرده و سبب می شود تا تورم در حوزه 
تولید به شدت افزایش یابد. زمانی که هزینه تولید افزایش یابد، 
نتیجه آن تورم در حوزه تقاضا می شود. ما در سال های گذشته 
در مقطعی گرانی س��یمان و فوالد را به دلیل تعطیلی کارخانه 
ها تجربه کردیم. دولت باید در این زمینه تدبیری داش��ته باش��د 
چراکه خس��اراتی که به حوزه تولید وارد می ش��ود، جبران ناپذیر 
اس��ت. باید گفت و گوی بخش خصوصی، اتاق اصناف و اتاق 
های بخش کش��اورزی با دولت افزایش پیدا کند. اگر از تولید 
حمایت شود شاهد اشتغال زایی، حفظ ارزش پول ملی، افزایش 
ص��ادرات و عرض��ه کاالها نی��ز خواهیم بود. زمانی که حفاظت 
و صیان��ت از تولی��د را در براب��ر رضای��ت مندی عمومی ذبح می 
کنیم عمال هر دو مقصود حاصل نخواهد ش��د هم بخش تولید 
ضرر خواهد کرد و هم مردم در نهایت رضایت نخواهند داشت. 
بنده معتقدم دولت باید توجه بیشتری به سیاست های ابالغی 

رهبری داشته باشد. 

اقتصاد کالن

 گروه اقتصاد کالن: در شرایطی که روند افزایشی تورم و نوسانات 
نرخ ارز ادامه دارد و حتی قیمت دالر در هفته های گذش��ته به 
مرز ۳۳ هزار تومان رس��ید و آنتظارات تورمی هم همچنان در 
فضای اقتصادی جامعه پا برجا است، سیاست کنترل قیمت ها 
و قیمت گذاری دستوری همچنان از سوی دولت و دستگاه های 
نظارتی و تعزیراتی اجرایی می شود. به گزارش »تجارت«، ادامه 
کنترل قیمت ها و تعیین قیمت تثبیتی ش��رایط س��ختی را برای 
بنگاه های تولیدی ایجاد کرده است، چرا که از یک طرف تورم 
و هزینه  باالی تمام ش��ده کاالها و خدمات به بنگاه ها فش��ار 
م��ی آورد و از ط��رف دیگ��ر تعیین قیمت دس��توری تولید آن ها 
را از صرف��ه می ان��دازد. البته قیمت گذاری دس��توری در اقتصاد 
ایران سابقه ای طوالنی دارد و بعد از انقالب همواره دولت های 
مختلف با چالش قیمت گذاری دستوری، نحوه صحیح مواجهه 
با آن یا اصالح آن دست به گریبان بوده اند و این پروسه بدون 
اصالحات اساسی، بین دولت های مختلف دست به دست شده 
و در حال حاضر قطار قیمت گذاری دستوری در ایستگاه دولت 
سیزدهم است و درصورت عدم مواجهه صحیح با این پدیده، به 
ناچار و مش��ابه دولت های قبل تبدیل به میراثی نامبارک برای 
دولت های بعدی خواهد شد. در گذشته بسیاری از مسووالن، با 
تاکید بر قیمت دستوری در بازارها، تصمیم گیری هایشان را بر 
این اساس انجام می دادند و اعتقاد داشتند که می توان بازارهای 
مختلف را با قیمت مشخص شده از بیرون بازار کنترل کرد. در 
نتیجه بازار و نرخ های موجود در آن را مطابق با شرایط دلخواه 

خود پیش می بردند.
 ولی غافل از آنکه اقتصاد چه در سطوح جهانی و چه در سطح 
یک کشور یا حتی اقتصاد در یک کارگاه کوچک سیستمی پویا 
و زنده است و نمی توان با تعیین قیمت دستوری )کف قیمت و 
س��قف قیمت( برای بازارهای مختلف به نتیجه مطلوب رس��ید. 
در نقطه مقابل تعیین قیمت به صورت دستوری، قیمت گذاری 
براساس مکانیزم بازار وجود دارد. در مکانیزم بازار قیمت براساس 
عرضه و تقاضای موجود و موثر در بازار مربوطه تعیین می شود. 
در صورت تعیین قیمت به صورت دس��توری، ش��کافی پرنشده 
میان قیمت اعالم ش��ده و قیمتی که براس��اس سازوکار بازار به 
وجود آمده، وجود خواهد داش��ت که می تواند منجر به تحریف 
قیمت ها شود و همواره این شکاف قیمتی سبب ایجاد صف های 

تقاضا برای خرید در قیمت های پایین تر می ش��ود و در نتیجه 
افرادی که در ابتدای صف و در معرض اطالعات هستند، همواره 
توانایی استفاده از رانت را خواهند داشت. در روش قیمت گذاری 
دستوری، اعتقاد بر آن است که فروشنده قصد گران فروشی دارد 

و نیاز است کنترل قیمت در زمان فروش اعمال شود. 
این روش معموال پاس��خگو نبوده اس��ت و قیمت های تعیین 
شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه  ها باقی خواهد ماند و عمال 
تاثیری در بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در این 
بازارها خواهد شد. تجربیات نشان می دهد این نوع تنظیم بازار 
به غیر از اختالل در بازار و برهم زدن تعادل بازار فایده دیگری 
نداشته است. اقتصاد ایران امروزه در شرایطی است که بازارها 
از مکانیزم عرضه و تقاضا تبعیت می کنند. افزایش جمعیت، تنوع 
بازارها، تنوع تولیدات، اثرگذاری بازارهای بین المللی بر اقتصاد 
داخل��ی، افزایش روزافزون مصرف کنندگان و بازار های جدید، 
سرعت گردش پول و... همگی دلیلی بر نیازمند بودن و اتکا به 
مکانیزم بازار هس��تند. طی هفته های گذشته، اظهارنظراتی در 

خصوص عبور از قیمت های دستوری ارائه شد. مداخله قیمتی 
که در سال های اخیر به نرخ گذاری دستوری مشهور شده یکی 
از این موارد اس��ت که اثر پروانه ای برجس��ته ای بر جا  گذاشته و 

این اثر به مرور زمان تقویت می شود.
 اینکه تصمیماتی خلق الساعه اخذ شده و حتی بدون اثرگذاری 
واقعی، اثر روانی گسترده ای بر جا  می گذارد را باید یکی از این 
موارد برش��مرد آن هم در ش��رایطی که هر تصمیمی الیه های 
پنهان بسیاری دارد که دیر یا زود برای اهالی بازارها مشهود شده 
و در محاسبات هم می گنجد. آن طور که کارشناسان می گویند، 
در س��ال های اخی��ر ب��ه علت تورم افسار گس��یخته رخ داده که 
بیشتر به علت سیاست های پولی انبساطی و افزایش نقدینگی 
و افزایش س��رعت گردش پول اس��ت، این فرافکنی از س��وی 
سیاس��تگذاران اتفاق افتاده اس��ت که فعاالن بازارهای مختلف 
اعم از خرده فروشی و عمده فروشی مقصر افزایش قیمت کاالها 
هس��تند و با برخوردهای بخش��نامه ای و قهری سعی در کنترل 
بازار ش��ده اس��ت. این رویکرد نس��بت به بازارها طی ۵۰س��ال 

اخیر منجر به لطمات جبران ناپذیری در بخش س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی شده است. افزایش نا اطمینانی در فعالیت های 
تجاری که از سوی دولت به بخش خصوصی تحمیل می شود 
منجر به این ش��ده اس��ت که تمایل برای س��رمایه گذاری در 
بخش ه��ای مختل��ف اقتصاد توس��ط بخش خصوصی کاهش 
یافته و این در حالی است که از سال ۹۸ میزان سرمایه گذاری 
انجام ش��ده در اقتصاد از میزان اس��تهالک س��رمایه کمتر است 
و لذا توان اقتصادی برای رش��د به مرور کاهش خواهد یافت.  
بس��یاری از اقتصاددان��ان معتقدند که دخال��ت دولت در بازار و 
اعمال سیاست های قیمت گذاری باعث ایجاد اختالل در نظام 
اقتص��ادی می ش��ود و در چنین ش��رایطی قیمت ها نمی توانند 
تصوی��ری از وضعی��ت واقعی اقتص��اد را منعکس کنند و باعث 

گمراهی تولیدکنندگان می   شوند.

گزارش مرکز پژوهش ها درباره قیمت گذاری � 
 گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس، در بخش آسیب شناسی 
قیمت گذاری عنوان کرده اس��ت: یک��ی از دالیل پابرجاماندن 
تمایل سیاس��تگذاران به مداخله در بازارهای مختلف آن اس��ت 
ک��ه در زمین��ه تصمیم��ات مرتبط با نظام قیمت گ��ذاری نگاه 
کوتاه مدت مسلط است، یعنی به جای تبعات ممکن سیاست ها 
در بلندمدت و حتی تداخالت احتمالی با سیاس��ت های اعمال 
ش��ده قبلی، صرفا به نتیجه کوتاه مدت توجه می ش��ود.  از طرف 
دیگر سیاستگذاران به استفاده از سازوکار قیمت گذاری به عنوان 

هدف عالقه زیادی دارند.
 عالوه بر آن سیاستگذاران به روابط علت و معلولی سیاست های 
مختلف، مثل سیاست های پولی و ارزی و تاثیر آنها بر افزایش 
سطح قیمت ها توجهی ندارند. از نظر نویسندگان این گزارش، 
به صورت کلی حمایت از مصرف کننده صرفا از طریق کنترل 
قیمت، اغلب ناموفق بوده اس��ت. این امر می تواند ناش��ی از آن 
باشد که در نظام قیمت گذاری کشور به تداخالت سیاست های 
مالی، ارزی و تعرفه   ای توجهی نمی ش��ود. در صورت تمایل به 
قیمت گذاری و تنظیم گری در بازار، شرط نخست آن است که 
ریشه   های تغییرات شدید در قیمت ها شناسایی شوند. شناسایی 
این ریشه   ها شرط الزم برای سیاست های کالن در حوزه تنظیم 

بازار و قیمت گذاری است. 

»تجارت« شرایط سخت تولیدکنندگان را  بررسی کرد

آفت های    قیمت گذاری دستوری  

خبر کوتاه

شرط اخذ مالیات از تراکنش بانکی
گ�روه اقتص�اد کالن: رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیات��ی در 
بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی اعالم کرد: در مواردی 
که در رس��یدگی ادارات امور مالیاتی اس��ناد، مدارک و ش��واهد 
مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن به دس��ت نیاید، ادارات امور 
مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت، 
س��ود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نیس��تند. به گزارش 
ایسنا، در بخشنامه داود منظور آمده است: پیرو بخشنامه شماره 
۱۶/۹۹/۲۰۰ در تاری��خ ۳۱/۱/۱۳۹۹ و اصالح��ات بعدی آن در 
ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطالعات پولی و مالی واصله 
از جمل��ه تراکنش ه��ای بانکی و با توجه به آرای متعدد مصادره 
از س��وی ش��عب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای 
عال��ی مالیات��ی در نقض آرای هیات های حل اخالف مالیاتی و 

با توجه به نارضایتی های ایجاد ش��ده در نحوه عملکرد ادارات 
امور مالیاتی در رس��یدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بنده 
)۱۸( آن، موارد زیر در رس��یدگی به تراکنش��های بانکی لغایت 
عملکرد س��ال ۱۳۹۹ توس��ط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل 

اختالف مالیانی مورد تاکید قرار می گیرد.
 ۱- همانطور که در بخش��نامه مذکور و س��ایر مکاتبات سازمان 
تاکید شده  و اطالعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد 
اش��خاصی نیس��ت مگر اینکه طبق رسیدگی های انجام شده و 
اس��ناد، مدارک، ش��واهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز 
ش��ود. بنابراین در مواردی که در رس��یدگی ادارات امور مالیاتی 
اس��ناد، مدارک ش��واهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن 
آن ب��ه دس��ت نیای��د و ادارات امور مالیاتی ب��ه صرف تراکنش 

بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نس��بت، س��ود فعالیت و مطالبه 
مالیات از این بابت نیس��تند. در صورتی که قبال بدون توجه به 
این امر نس��بت به مطالبه مالیات اقدام ش��ده اس��ت به مراتب در 
رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم 
و با مراجع حل اختالف مالیاتی حس��ب مورد بش��رح فرق مورد 

رسیدگی قرار گیرد.
 ۲- در م��واردی ک��ه پی��ش از این بدون رعایت ش��رایط بند )۱( 
نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده 
است، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی در آمدی بودن برای بانکی 
مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیالی مجاز به مطالبه 
مالیات برارزش افزوده و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ )کتمان در 
آمد( از این بابت نخواهند بود مگر اینکه طبق اس��ناد و مدارک 

و شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز شود. در مواردی 
که در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به صدور 
برگ تش��خیص مالیات بر اس��اس اظهارنامه برآوردی )اعم از 
سیستمی با رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی( و بدون رعایت 
بند )۱( اقدام ش��ده اس��ت، ادارات امور مالیاتی پس از دریافت 
اعتراض عمومی به همراه اظهارنامه مالیاتی، مطابق مفاد این 

بخشنامه اقدام کنند.
 ۳- با توجه به مقررات بند )م( تبصره )۱۲( قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کش��ور، مفاد این بخش��نامه در خصوص واریزی به 
حس��اب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله 
دستگاه کارتخوان بانکی)pos(، جاری نبوده و در اینگونه موارد 

اثبات غیر در آمدی بودن آن با مودی است.

رابطه نرخ دالر و سهامتحریم ۳ شرکت پتروشیمی تأثیری در سودآوری بلندمدت ندارد
  یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عدم تأثیر تحریم های جدید سه شرکت پتروشیمی بر 
روند صادرات و سودسازی این شرکت ها در بلندمدت گفت: تحریم سه شرکت پتروشیمی 
صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، در خصوص تحریم های جدید س��ه شرکت پتروشیمی 
فن آوران، خارگ و مارون توسط وزارت خزانه داری آمریکا گفت: اقداماتی از این دست 
بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و تأثیری چشم گیر که بتوان آن را معضل و مشکلی جدی برای 
شرکت های پتروشیمی برشمرد، ندارد. صنعت و شرکت های نفتی ما سال هاست که 

مشمول شدیدترین تحریم ها هستند اما امروز وقتی به این صنعت نگاه می کنیم نه تنها مختل نشده اند بلکه میزان صادرات 
آن ها افزایش پیدا کرده است و اتفاقاً راه های جدیدی برای دور زدن تحریمها نیز پیدا کرده اند که سبب افزایش صادرات آن ها 
شده است. در کوتاه مدت ممکن است این تحریم های جدید جّو روانی بازار سرمایه را کمی منفی کند ولی یقیناً در بلندمدت 
تأثیری روی وضعیت بنیادی و سودسازی شرکتهای پتروشیمی ندارد. در دنیای امروز و با این سطح گستردگی و نیاز به 
محصوالت پتروشیمی قطعاً شرکت های پتروشیمی ما می توانند بازار فروش های متنوع و زیادی را برای خود پیدا کنند و 
تقریباً محدود شدن آن ها امری غیرممکن است، وقتی این شرکت ها تحریم می شوند انگیزه آن ها برای پیدا کردن راه های 

جایگزین فروش و صادرات افزایش پیدا می کند که می توان گفت از این بعد تحریم ها جنبه مثبت هم دارند. 

   یک تحلیلگر بازار س��رمایه مبهم بودن وضعیت عرضه بلوکهای س��ایپا و ایران 
خودرو، وضعیت برجام و همچنین پایین بودن نرخ دالر نیمایی را از دالیل سقوط 
بورس دانس��ت و گفت: بازار س��هام فعال بازار بازنده بوده اس��ت و این سیاس��ت در 
میان مدت می تواند خطرناک باشد. ولید هالالت در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر 
اینکه بازار سرمایه در رکود قرار دارد، اظهار کرد: بازار سرمایه مدت زمان طوالنی 
منتظر اخبار مختلف است و محرک مثبتی هم به آن تزریق نمی شود؛ در نتیجه 
حج��م معام��الت کاه��ش پیدا می کند و زمانی که بازار از هیجان می افتد روندی 

نزولی به خود می گیرد. مخصوصا اگر بازار پیش از این اتفاقات صعود کرده باش��د، نزول عمیق تر می ش��ود، دقیقا 
مانند اتفاقی که این روزها افتاده است. وی ادامه داد: برای مثال بازار  مدتهاست که در انتظار عرضه بلوک سایپا 
و ایران به سر می برد و ابهامات و اخبار مربوط به این موضوع بیشتر به بازار لطمه زده است. یعنی اگر اخبار مرتبط 
با این موضوع  نبود ش��رایط صنعت و بازار بهتر بود؛ چراکه یکی از مهم ترین موضوعات برای بازار این اس��ت که 
ببیند بلوک های سایپا و ایران خودرو عرضه می شود یا خیر و خریدار چه کسی است؟ آیا می تواند به بازار هیجان 
دهد یا خیر؟ این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به نرخ ارز نیمایی گفت: همه کاالها نسبت به سال قبل رشد قیمت 

داشته اند و دالر بازده ۲۵ درصدی داشته است اما سهام همسو با این رشد، صعودی نمی شود. 

 گروه اقتصاد کالن: بعد از حدود شش سال سکوت درباره 
دارایی های صندوق توسعه ملی، سرانجام اعالم رقم ۱۳۹ 
میلیارد دالری، محرمانگی که بهانه عدم انتش��ار گزارش��ی 
در ای��ن ب��اره ب��ود را از بی��ن برد؛ مراج��ع بین المللی، از این 
اتفاق به عنوان پرده برداش��تن از راز صندوق توس��عه ملی 
ایران یاد کردند. به گزارش ایس��نا، به تازگی گزارش��ی از 
 Global( س��وی موسس��ه جهانی صندوق های ثروت ملی
swf( که در نیویورک قرار دارد، منتشر شد و نشان داد که 
صن��دوق توس��عه ملی ایران ب��ا ۱۳۹ میلیارد دالر دارایی از 
رتبه ۳۵ به ۱۷ در بین صندوق های ثروت ملی بزرگ جهان 
رسیده است. این اعالم البته با ابراز تعجب از این که بعد از 
سال ها، صندوق توسعه ملی ایران از ترازنامه خود رونمایی 
کرده، همراه بود و این موسسه در گزارش خود عنوان کرد 
که صندوق از یک راز پرده برداش��ته اس��ت. اگر مروری بر 
وضعیت گزارش های صندوق توسعه ملی در زمان حضور 
شش رئیس هیات عامل آن از زمان شروع فعالیت تاکنون 
داش��ته باش��یم، اینکه سال ها آمار دارایی آن اعالم نشده و 
اکنون راز آن فاش شده را به وضوح تائید می کند. تشکیل 
صن��دوق توس��عه ملی، طبق بند)ح(م��اده ۸۴ قانون برنامه 
پنج��م توس��عه، در س��ال ۱۳۸۹ در مجل��س تصویب و  در 
بهمن ماه همان سال به رئیس جمهور دولت دهم ابالغ شد. 
بر این اس��اس، س��ال ۱۳۹۰ آغاز رس��می  واریز حداقل ۲۰ 

درصد از منابع حاصل از صادرات 
نف��ت، گاز و فرآورده های نفتی به 
صن��دوق، طبق قانون بودجه بود 
و مقرر ش��د س��االنه سه درصد به 
آن اضافه ش��ود، از س��ال ۱۳۹۶ 
و با اجرای برنامه شش��م توس��عه 
هم تکلیف ش��د ۳۰ درصد درآمد 
نفتی به صندوق واریز و س��االنه 

دو درصد افزایش پیدا کند. 
نخس��تین رئیس هیات عامل صندوق توس��عه ملی، رحیم 
قربانی بود که از تیرماه ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱ مس��ئولیت 
صن��دوق را برعه��ده داش��ت، بع��د از او محمدرضا فرزین 
)مدیرعامل فعلی بانک ملی(، به این س��مت منصوب ش��د 
که البته مدت حضور  چندان طوالنی نبود، با تغییر دولت، 
در مهرم��اه ۱۳۹۲ و ب��ا حکم حس��ن روحانی-رئیس دولت 
یازدهم- صفدر حسینی جایگزین فرزین شد. در آن زمان، 
گزارش ها نش��ان داده بود که فرزین، صندوق توس��عه ملی 
را با حدود ۵۳ میلیارد دالر تحویل داده اس��ت، به هر حال 
در این دوره، درآمد س��االنه نفتی ایران قابل توجه بود و از 
این جهت س��هم صندوق توس��عه ملی نیز چش��مگیر. البته 
چندی پیش، فرزین در همایش صندوق توس��عه ملی، این 
عدد را به نوعی تائید کرد و گفت که صندوق توس��عه ملی 

زمان خروج وی، حدود ۵۵ میلیارد 
دالر دارایی داش��ته اس��ت. وقتی 
که صفدر حس��ینی ب��ه صندوق 
آم��د، نه به ص��ورت مفصل ولی 
گاه��ی گزارش��ی درباره دارایی و 
موج��ودی صندوق توس��عه ملی 
اعالم می ش��د، وی نیمه  تیرماه 
۱۳۹۵،  س��ر ماجرای فیش های 
حقوق��ی، صن��دوق توس��عه ملی را ترک ک��رد ولی آخرین 
گزارش��ی که اعالم کرده بود به اردیبهش��ت همان سال بر 
می گش��ت که بر دارایی حدود ۸۰ میلیارد دالری صندوق 
توس��عه ملی تاکید داش��ت. ظاهرا رفتن صفدر حس��ینی از 
صن��دوق توس��عه ملی پایان هم��ان اعالم عمومی محدود 
درب��اره دارای��ی صن��دوق نیز بود؛ به ط��وری که بعد از وی، 
احمد دوست حسینی در مرداد ۱۳۹۵ به ریاست هیات عامل 
صندوق توسعه ملی منصوب شد که در زمان او، آماری درباره 
دارایی و موجودی صندوق منتش��ر نش��د. دوست حس��ینی 
مدت چندانی در صندوق نماند و در دی ماه ۱۳۹۶، مرتضی 
ش��هیدزاده با حکم روحانی، به عنوان رئیس هیات عامل 
صندوق توس��عه ملی انتخاب ش��د. در زمان این  دو رئیس، 
هر بار درخواس��ت رس��انه ای برای توضی��ح درباره دارایی 
صندوق توس��عه ملی با پاس��خ منفی مواجه و گفته ش��د که 

این آمار محرمانه است. اما از مهرماه سال گذشته، مهدی 
غضنفری با حکم رئیس جمهوری، ریاس��ت هیات عامل 
صندوق توس��عه ملی را بر عهده گرفت. در واقع اولین بار 
بعد از حدود ش��ش س��ال، وی در اردیبهش��ت امس��ال و در 
همایش "صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی" از دارایی 
صندوق توس��عه ملی رونمایی و  ۱۳۶ میلیارد دالر اعالم 
کرد و به محرمانگی این آمار پایان داد. این در حالی است 
که گزارش ماه جاری موسس��ه جهانی صندوق های ثروت 
ملی که براساس گزارش اعالمی صندوق توسعه ملی ایران 
منتشر شد، حاکی از آن بود که این دارایی به ۱۳۹ میلیارد 
دالر افزایش پیدا کرده که شامل ۱۱۰ میلیارد دالر به صورت 
وام و ۲۹ میلیارد دالر دارایی نقدی است. در سال های اخیر 
به دفعات، و طبق اعالم، دولت سهم صندوق توسعه ملی 
از درآم��د س��االنه نف��ت را کامل پرداخ��ت نکرده و به دلیل 
کاه��ش درآمد نفتی و کس��ری بودج��ه، با دریافت مجوز و 
تصویب در بودجه س��االنه، حداقل ۲۰ درصد واریز و مازاد 
را در اختی��ار گرفت��ه و ی��ا به دالیل مختلف از منابع صندوق 
برداشت کرده است. بر این اساس طبق گفته تحلیلگران، 
اگر طی چند س��ال گذش��ته، س��هم صندوق توسعه ملی از 
درآمد نفت، به اس��تناد قانون واریز ش��ده و منابعی خارج از 
اساسنامه آن برداشت نشده بود، به طور حتم اکنون دارایی 

آن بیش از این ۱۳۹  میلیارد دالر بود.
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