
معاون مدیر عامل اکتشاف نفت از تکمیل فرایند کار اکتشاف 
یک میدان نفتی یلدا خبر داد و گفت: اگر شرایط به درستی 
پیش برود طی هفته های آتی خبر کشــف این میدان نفتی 

اعالم خواهد شد.
ســیدعلی معلمی در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به آخرین 
جزییات کشف میدان نفتی یلدا، اظهار کرد: میدان یلدا در ۳۰ 
کیلومتری شرق میدان پارس جنوبی قرار دارد و اگر نتیجه 
از لحاظ کشــف هیدروکربوری مثبت باشد کمک شایانی به 

میدان پارس جنوبی خواهد شد.
وی با اشاره به نزدیکی تاسیسات میدان پارس جنوبی به این 

پروژه، گفت: این موضوع مزیت های زیادی را برای تسریع در 
زمان بهره برداری به دنبال دارد، باتوجه به اینکه این میدان 
یک میدان استراتژیک است امیدواریم نتیجه کار مثبت باشد.

معاون مدیر عامل اکتشــاف نفــت افزود: در حــال حاضر 
در مرحله تســت هســتیم، اکنون شــرکت ملی نفت و گاز 
پارس همــکاری ویــژه ای با مــا دارد و عمــال درگیر این 
 پروژه هســتند تا بتوانیم در ســریع ترین زمــان نتیجه را 

اعالم کنیم.
معلمی با بیان اینکه اکتشاف مراحل متفاوتی دارد، تصریح 
کرد: تمام مراحل به پایان نرسیده و باید تولید صورت گیرد تا 

بتوان نتیجه قطعی را اعالم کرد و منتظر نتایج خوب هستیم. 
تا کنون تا عمق الیه گازی پیش رفتیم که حدود ۴۵۰۰ متر 

است.
وی اظهار کرد: انتظار داریم که طی چنــد هفته آینده این 
کشف به نتیجه برسد اگر مثبت بود اعالم می شود اما درصدی 

احتمال نیز وجود دارد که منفی باشد.
دگان تلفن هوشمند می توانند از یک نرم افزار تقریبا آماده 
در محصوالت تلفن هوشــمند خود اســتفاده کنند و آن را 
برای اساس نیازهایشان شخصی ســازی کنند. اما سیستم 
عامل iOS اپل تنها برای آیفون است و به شدت توسط این 

شرکت آمریکایی کنترل می شــود. در این راستا، فاکسکان 
پلتفــرم MIH Open را معرفی کرده کــه مجموعه ای از 
ابزارهاست و به یک شرکت اجازه می دهد قسمتهای بزرگی 
از یک خودروی برقی را که توسط فاکســکان تولید خواهد 

شد، طراحی کند.
خودروسازان می توانند طراحی شاســی خودروهایشان از 
شاسی بلند گرفته تا سدان را انجام داده و بر اساس خواسته 
شان شخصی سازی کنند. فاکســکان پلتفرم خود را مدوالر 
خوانده یعنی برخی از بخشها ممکن است بعدا تعویض شده 

و ارتقا پیدا کنند.

فاکســکان همچنیــن نــرم افــزاری عرضــه کــرده که 
ســازندگان می توانند بر اساس آن محصولشــان را بسازند 
 و بخشــی از آن مربوط به عملکردهای مهــم و خودروهای 

خودران است.
به نظر می رسد فاکسکان تالش می کند همه قطعات مورد 

نیاز برای ساخت یک خودروی کامل را گرد هم بیاورد.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، همچنین فاکسکان 
روی باطریهایی کار مــی کند که می تواننــد برد حرکت و 
کارآمدی خودروهای برقی را افزایش دهند و پیش بینی کرده 

این باطریها در سال ۲۰۲۴ عرضه خواهند شد.

ثابت ماندن قیمت طال در محدوده ۱۹۰۰ دالر ممکن اســت 
آرامش پیش از طوفان در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری 
 دو هفته دیگر آمریکا باشد و بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح 
می دهند در بحبوحه ســطح باالی اضطراب بازار، در حاشیه 

بمانند.
به گزارش ایسنا، رونا اوکانل، مدیر تحلیل بازار منطقه خاورمیانه، 
اروپا، آفریقا و آسیای شرکت استون ایکس به کیتکونیوز گفت: 
ابهام همچنان بر بازار حکمفرماســت و این حقیقت که قیمت 
طال تکان نخورده و در معامالت دالری در بازه محدودی مانده 
است، منعکس کننده عدم رغبت فعاالن بازار در آستانه انتخابات 
آمریکاســت. عامل اصلی تاثیرگذار بر طال، مذاکرات مقامات 
آمریکایی در خصوص بســته کمک مالی کرونا و واکنش دالر 

آمریکا به اخبار مربوط به این مذاکرات اســت. به گفته کوین 
گریدی، رییس شرکت فونیکس فیوچرز، طال و بازارهای سهام به 
بسته محرک مالی معتاد شده اند. هر گونه صحبتی درباره بسته 
کمک مالی، همبستگی مستقیمی میان سهام و طال ایجاد می 

کند و به همین دلیل است که طال در الگوی ثابتی مانده است.
افشین نوابی، نایب رییس شرکت بازرگانی ام کی اس سوییس 
گفت: طال در حال حاضر در بازهی بیــن ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۰ دالر 
معامله می شود. طال حرکت دالر و بازار سهام را دنبال می کند و 
برای شکستن قیمت باالتر، باید از سطح ۱۹۲۵ دالر عبور کرد و 
در مقابل اگر سطح ۱۸۸۰ دالر شکسته شود، روند کاهشی پیدا 
می کند. در مجموع، فضا در بازار طال نسبت به افزایش قیمتها 

خوش بینانه مانده است.

مذاکرات بسته کمک مالی
تحلیلگران مــی گویند در مقطع فعلی به نظر می رســد بعید 
باشد بســته کمک مالی آمریکا تا پیش از انتخابات سوم نوامبر 
تصویب شــود. اســتیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا به 
نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا اعالم کرده که 
پرزیدنت ترامپ شخصا از سنا برای حمایت در خصوص هر گونه 
 توافقی که میان مجلس و دولت حاصل خواهد شد، درخواست 
می کند. با این حال میچل مک کانل، رهبر اکثریت جمهوریخواه 
مجلس سنای آمریکا این ایده را رد و تاکید کرده که قادر نخواهد 

بود تصویب بسته کمک بزرگتری را به اعضایش بقبوالند.
به گفته گریدی، قیمت طال تحت تاثیر مستقیم بسته کمک مالی 
قرار دارد زیرا انتظارات تورمی روی قیمت این فلز تاثیر می گذارد. 

هر چه دولت پول بیشتری چاپ کند، ارزش دالر افت می کند 
و افت ارزش دالر باعث باال رفتن قیمت طال می شود. حتی بیت 
کوین هم به عنوان یک سرمایه گذاری جایگزین افزایش پیدا 
خواهد کرد. دالر آمریکا ارز ذخیره جهان اســت و هنگامی که 

ارزشش افت کند، قیمت طال حمایت می شود.
پیش یا پس از انتخابات، بسته کمک مالی نهایتا تصویب خواهد 
شد زیرا هر دو نامزد ریاســت جمهوری آمریکا ضرورت هزینه 

بیشتر را برای حمایت از اقتصاد می بینند.

برگزاری انتخابات آمریکا تا بیش از دو هفته دیگر
اضطراب زیادی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در بازار وجود دارد، بی دلیل نیست. بزرگترین ریسک، احتمال 

اعتراض به نتیجه انتخابات و وقوع یک ناآرامی داخلی است. به 
گفته هان تان، نتیجه انتخابات معلوم نیست و ریسکهای سیاسی 

ممکن است به روند صعودی بازار سهام آسیب بزنند.
اوکانل هم هشدار داد اگر بازارهای سهام پیش یا پس از انتخابات 
به میزان چشمگیری سقوط کنند، طال آسیب خواهد دید زیرا 
ســرمایه گذاران به دنبال نقدینگی خواهند رفت. با این حال 

احتماال چنین روندی موقتی خواهد بود.
بر اساس گزارش کیتکونیوز، هفته جاری آمار اقتصادی شامل 
مجوز ساخت مسکن آمریکا و شروع ساخت خانه و فروش خانه 
منتشر خواهد شد. همچنین آمار هفتگی متقاضیان دریافت بیمه 
بیکاری و شاخص مدیران خرید بخش تولید از دیگر آمار مورد 

توجه بازارها هستند.

ارزش سهام عدالت نیز همســو با صعود نه چندان 
چشمگیر شاخص کل بورس، افزایش کمی یافت 
و ارزش واقعی ســهام عدالت ۴۹۲ هــزار تومانی، 
به ۱۴ میلیون تومان و ارزش واقعی ســهام عدالت 
 ۵۰۰ هــزار تومانی به ۱۶ میلیــون تومان نزدیک 

شد.
بــه گزارش ایســنا، پــس از آزادســازی ســهام 
عدالــت، مشــموالن ایــن ســهام کــه روش 
مســتقیم را برای مدیریت ســهام خــود انتخاب 
 کــرده اند، مــی تواننــد بــا مراجعه به ســامانه 

www.sahamedalat.ir ارزش واقعی سهام و 
جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

بر این اساس و طبق آخرین به روز رسانی گزارش 
دارایی که مربوط به ۲۲ مهرماه است، ارزش واقعی 
سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان کمی 
بیشــتر از ۱۳میلیــون و ۸۹۰هزار تومان اســت. 
همچنین ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 
۵۰۰ هزار تومانی، کمی بیشتر از ۱۵ میلیون و ۸۵۰ 

هزار تومان است.
بازگشــایی نمادهای پاالیشــی پــس از افزایش 

ســرمایه و همچنین رشــد اندک ســایر ســهم 
 ها در افزایــش ارزش ســهام عدالــت تاثیرگذار

بودند.
ارزش ســهام عدالت درحالی به ۱۴ میلیون تومان 
نزدیک شده است که ارزش این سهام در تاریخ ۳۱ 
شهریورماه، کمی بیشتر از ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان، در تاریخ چهارم شــهریورماه کمی بیشتر 
از ۱۴ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومــان و در تاریخ ۱۳ 
مردادماه، کمی بیشــتر از ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان بوده است.

متوسط تورم کشورهای عضو منطقه یورو به منفی ۰.۳ 
درصد رسید. به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط 
نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی 
به سپتامبر با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی 
به ماه قبل به منفی ۰.۳ درصد رســید اما نرخ تورم هنوز 
در فاصله زیادی از ســطح دو درصدی هدف گذاری شده 
توسط بانک مرکزی این منطقه باقی مانده است. همچنین 
متوســط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر در ۲۷ 

کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۳ درصد اندازه گیری شده که 
۰.۱ درصد کمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است. در 
این ماه، بخش تنباکو و مواد غذایی با تورم ۰.۳۴ درصدی 
پیشتاز گروه های مختلف بوده است و مواد خدمات با ۰.۲۴ 
درصد در رده بعدی قرار دارد. از سوی دیگر انرژی با تورم 
منفی ۰.۸۱ درصدی بیشــترین تاثیر را در کاهش تورم 
داشته است. بانک مرکزی اروپا برای پیشبرد اهداف خود 
دســتیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و باقی 

ماندن تورم در چنین سطحی کار کریستین الگارد، رئیس 
جدید این بانک را دشوار خواهد ساخت. در بین کشورهای 
عضو منطقه یورو، باالترین تورم مربوط به لهستان با ۳.۸ 
درصد بوده است و پس از این کشور نیز مجارستان با ۳.۴ 
درصد  و جمهوری چک با ۳.۳ درصد قرار دارند. از طرف 
دیگر کمترین تورم ثبت شده مربوط به یونان با منفی ۲.۳ 
درصد بوده است و پس از این کشور، قبرس با منفی ۱.۹ 

درصد و استونی با منفی ۱.۳ درصد قرار دارند.

سرهنگ مرادی از تمدید تعطیلی یک هفته ای برخی 
صنوف پر تردد و پر ریســک به دلیل موج سوم شیوع 

ویروس کرونا خبر داد.
"نادر مرادی" با اشــاره به مصوبه جدید ستاد مقابله 
باکرونای استان تهران، اظهار داشت: به علت افزایش 
آمار مبتالیان به ویروس کرونا و آغاز موج ســوم آن به 
مدت یک هفته دیگر کلیه آرایشگاه های زنانه، سالن های 
زیبایی، تاالر های پذیرایی و چایخانه ها، سینماها، مراکز 

فرهنگی و هنری اعم از کتابخانه ها، مراکز تفریحی آبی، 
استخر های سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی تعطیل 

هستند.
وی افزود: کلیه مراسم عروسی، ترحیم و همایش ها که 
باعث شیوع ویروس کرونا می شوند نیز تا اطالع ثانوی 

تعطیل است.
معاون نظارت بر اماکن عمومی با اشــاره به اینکه این 
موارد طی جلسه ای به روسای اتحادیه های مربوط ابالغ 

شده است، خاطر نشــان کرد: تعطیلی این صنوف پر 
ریسک از امروز ۲۷ مهرماه آغاز و با متخلفان برابر قانون 

برخورد خواهد شد.
سرهنگ مرادی خاطرنشان کرد: پلیس نظارت بر اماکن 
عمومی تهران طبق برنامه ریزی های اندیشیده شده 
بازدید های غیر مترقبه از صنوف های پر ریسک خواهد 
داشت و در صورت مشاهده تخلف، برابر دستور قضائی 

واحد های صنفی متخلف پلمب خواهد شد.

عامل دیگری که ســرمایه گــذاران را محتاط نگه 
داشته اســت، افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ در 
سراسر جهان به دلیل هراس از اعمال قرنطینه های 

جدید است.
هان تان، تحلیلگر بازار FXTM در این باره اظهار 
کرد: با افزایش مجدد مــوارد ابتال به ویروس کرونا 
در اروپا و آمریکا، ســرمایه گذاران جهانی مراقب 
جدیدترین تحوالت مربوط به شیوع ویروس کرونا 
هستند. در شرایطی که هنوز واکسنی تولید نشده، 
احیای اقتصادی یک کشور به مهار شیوع ویروس 

کرونا منوط است و واکنش هر کشور به شیوع کرونا، 
اساس احیای اقتصادی آن کشــور را تشکیل می 
دهد. اگر شــیوع کرونا مهار نشود احیای اقتصادی 

ممکن است کند شده یا منحرف شود.
جدیدترین آمار اقتصادی آمریــکا تاکنون متضاد 
بوده اند. آمار متقاضیان بیمــه بیکاری به باالترین 
حد از اوت رســیده و به مرز ۹۰۰ هــزار نفر صعود 
کرده اســت و در این بین، میزان خرده فروشــی 
 در سپتامبر ۱.۹ درصد رشــد کرد که بهتر از حد 

مطلوب  بود.

به گفته گریدی، دولتها در سراســر جهان بر ســر 
دو راهی قرار گرفتــه اند. اگر بخواهند گشــایش 
اقتصادهایشان را خیلی زود انجام دهند، به قرنطینه 
شــدیدتر منتهی می شــود و اگر اقتصادهایشان 
را نگشــایند، به معنای توقف رونــد احیا خواهد 
بود. مردم هم مــی خواهند بیــرون رفته و هزینه 
کنند اما واکســنی وجود ندارد و مردم در معرض 
ویروس قرار می گیرند. در نهایت این ویروس مهار 
 خواهد شــد اما زندگی افراد زیادی را تحت تاثیر 

قرار می دهد.

یک میدان جدید نفتی رونمایی خواهد شد

بازار طال به چاپ پول دل بسته است

ارزش سهام عدالت افزایش یافت

 تمدید تعطیلی یک هفته ای برخی صنوف ارزانی اجناس در ١٩ کشور اروپایی

افزایش موارد ابتال به کووید ١٩
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رئیس اتاق ایران:

بورس هفته را 
با چراغ قرمز آغاز کرد

تناقض در بخشنامه های رفع 
تعهد ارزی صادرکنندگان 

را سردرگم کرده است

 سیاست وزارت 
صمت عرضه انبوه 
کاال و مواد اولیه 
داخلی در بازار است

رزم حسینی:

دولت  مانع 
فروپاشی 

کشور  شده
 است
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محدودیت های 
صادرات رسمی

واکاوی واکنش بازار ارز 
به رفع تحریم تسلیحاتی 

آنچه در حوزه جابه جایی 
کاال و بازرگانــی خارجی 
مطرح است، در نظر گرفتن 
تناسبات اقتصادی است. 
این در حالی است که امروز 
این تناسبات به هم خورده 
است؛ یعنی تناسبات تغییر و تحوالت در ارزش 
ریال نسبت به پایداری ارزش ارزهای کشورهای 

همسایه مانند عراق...

  حسن فروزان فرد، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

  علی مروی، اقتصاددان
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واکنش منفی بازار ارز 
به پایان تحریم تسلیحاتی

رشد تقاضای کاذب با 
قرعه کشی خودرو

سقوط ارزش ریال، خروج غیر قانونی کاال   از مرزها  را تشدید کرد

رشد قاچاق معکوس دارو   و کاال
صفحه4

صفحه3

کمبود   و  گرانی  در  بازار  موبایل
ثبت   سفارش   موبایل   در  دو   ماه   اخیر  ۱۰   برابر کاهش   داشته   است

مجموعه مشکالت و نگرانی از نتیجه انتخابات آمریکا 
موجب ایجاد یک شرایط بسیار ناامن و پرالتهاب در 
بازار ارز شده است. از این رو انتظار بر این بود که خبر 
مثبت پایان تحریم های تسلیحاتی بتواند تا حدودی 
بازار ارز را به آرامش دعوت کند. به عبارت دیگر فعاالن 
بازار در انتظار خبری برای متوقف شدن روند صعودی 
ارزی بودند تا جو روانی بازار بخوابد و قیمت ارز کاهش 
پیدا کند. اما خبر پایان تحریم های تسلیحاتی در کنار 
تالش بازارساز نتیجه ای نداده و برخالف انتظارات 
نرخ ارز همچنانم به روند افزایشــی خود ادامه می 
دهد. نرخ ارز در صرافی  ملی امروز یکشــنبه پس از 
پایان یافتن تحریم های تســلیحاتی اعالم شد و بر 
این اساس قیمت دالر و یورو نسبت به روز پنج شنبه 

افزایش یافت و نرخ دالر با...

عضو سابق هیئت مدیره ی انجمن قطعه سازان اظهار 
داشت: وقتی نرخ ارز به ۳۲ هزار تومان می رسد همه 
حوزه ها تغییر می کند و خیلی از تولید کنندگان ما از 
میدان خارج می شوند چون توان تامین را ندارند و 
نمی توانند از پس آن بر بیایند.  با افزایش قیمت دالر 
و رســیدن آن به ۳۲ هزار تومان نگرانی ها در مورد 
حوزه های مختلف اقتصادی قوت گرفته است. در 
این بین شاید حوزه ی خودرو یکی از صنایعی است 
که تاثیر مستقیمی روی زندگی روزمره ی مردم دارد 
و بیشتر مورد رصد قرار می گیرد. ایلنا در گفت وگو با 
بهرام شهریاری، عضو سابق هیئت مدیره ی انجمن 
قطعه سازان و حسن کریمی سنجری، کارشناس 
خودرو به تاثیرات نرخ باالی دالر بر صنعت خودرو و 

قطعه سازی پرداخته است...



اقتصاد2
ایران وجهان

با امضای تفاهم نامه ای به ارزش 50 هزار 
میلیارد ریال با مپنا

بانک صادرات ایران به توسعه 
راه آهن شتاب داد

تفاهم نامه توسعه همکاری و اعطای تسهیالت مالی 
در حوزه حمل و نقل ریلی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد 
ریال بین بانک صادرات ایران و گروه مپنا امضا شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،  این 
تفاهم نامه در نشستی با حضور مدیرعامل و  مدیران 
ارشــد بانک صادرات ایران و گروه مپنا، به امضای 
حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران و 
عباس علی آبادی، مدیرعامل گروه مپنا رسید که بر 
اساس آن بیش از ۵۰ هزار  میلیارد ریال تسهیالت 
و انواع خدمات مالــی بانک صــادرات ایران برای 
توسعه همکاری و اعطای تسهیالت مالی در حوزه 
حمل ونقل ریلی به گروه مپنا پرداخت خواهد شد. 
حجت اله صیدی گفت: همکاری بانک صادرات ایران 
با گروه مپنا در قالب این تفاهم نامه در جهت توسعه 
حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از شــاخص های 
توسعه کشــور اســت. این طرح در ماه های آینده 
در قالب ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت عملیاتی 
می شود. ضمن اینکه برای توسعه ریل و راه آهن برقی 
نیز تفاهم شد. این پروژه ها که نزدیک به سه میلیارد 
دالر منابع مالی را جذب خواهد کرد، قدمی موثر در 

مسیر توسعه اقتصادی  کشور خواهد بود.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک 
مسکن، جزئیات برگزاری دومین دوره 
جشنواره دانش آموزی انشانویسی را 

تشریح کرد
مهدی احمــدی در گفتگو با پایــگاه خبری بانک 
مسکن – هیبنا، با اشاره به جزئیات برگزاری جشنواره 
انشانویسی اظهار داشت: این جشنواره برای دومین بار 
است که توسط بانک مسکن اجرا می شود و هدف از 
آن پرورش قوه استدالل و دقت دانش آموزان است. 
وی با بیان اینکه تقویت قوه تخیل دانش آموزان یکی 
از مهمترین مقدمات انشانویسی است، افزود: با همین 
رویکرد بانک مســکن تصمیم بــه برگزاری چنین 
جشنواره ای گرفته و دومین دوره این جشنواره نیز با 
هدف ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان برگزار خواهد 
شــد. رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن 
با تاکید بر اینکه این بانک عالوه بر مســئولیت های 
محوله در حوزه نظام بانکداری، در راستای عمل به 
مسئولیت اجتماعی نیز در بخش های مختلف گام 
برداشته است، ادامه داد: جشنواره دانش آموزی یکی 
از همین برنامه ها است که با هدف عمل به مسئولیت 

اجتماعی برگزار می شود.

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران خبرداد:
اعطای 570 میلیارد ریال تســهیالت 
صادراتی به شرکت های دانش بنیان یزد

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: تا 
امروز بالغ بر ۵7۰ میلیارد ریال تسهیالت به شرکت 
های دانش بنیان استان یزد، پرداخت شده است. به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
مجید غفوری منش، اعالم کرد: با برنامه ریزی های 
انجام شده بنا داریم با معرفی خدمات بانک توسعه 
صادرات ایــران بخش بزرگتری از جامعه شــرکت 
های دانش بنیان استان را جذب کنیم. در راستای 
سیاست های حمایتی بانک توسعه صادرات ایران از 
شرکت های دانش بنیان در سراسر کشور، این بانک 
طی دو سال اخیر توانسته در استان یزد خدمات قابل 
توجهی را به این شرکت ها ارائه کند؛ مجید غفوری 
منش رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران در 
اینباره گفت: با بازاریابی های انجام شده در این شعبه 
از سال 97 تا کنون با همکاری پارک علم و فناوری 
یزد، حرکت هماهنگ و موثری برای جذب شرکت 
های دانش بنیان و ارائه مشاوره و خدمات به آنها در 
استان شکل گرفته که کماکان نیز ادامه دارد. به گفته 
غفوری منش در نتیجه آشنایی شرکت های دانش 
بنیان با خدمات و تســهیالت بانک توسعه صادرات 
طی جلســات و همایش های برگزار شده متعدد، 
شرکت های دانش بنیان مختلفی از سراسر استان یزد 
خواستار استفاده از تسهیالت و خذمات بانک توسعه 

صادرات شدند.

رشد ۶۲ درصدی سود "کچاد" 
در صورت های مالی ۶ ماهه

شــرکت چادرملو با انتشــار صورت های مالی 
حسابرسی نشده نیمه نخســت سال، 77۸ ریال 
سود به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به دوره 

مشابه قبل با رشد ۶۲ درصدی روبرو شده است.
شرکت چادرملو با سرمایه اسمی ۵۵ هزار میلیارد 
ریال، در این مدت به ازای هر سهم 77۸ ریال سود 
محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل با رشد 

۶۲ درصدی روبرو شده است.
درآمدهای  عملیاتی ۶ ماهه امسال نیز درمقایسه 
با مدت مشابه ســال قبل، از مبلغ 49 هزارو ۶۸9 
میلیارد ریال بــه 74 هــزارو 3۵۲  میلیارد ریال 
افزایش یافته است .همچنین سود عملیاتی ۶ ماهه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۸ 

درصد رشد داشته است .

بانک ها

عضو ســابق هیئت مدیره ی 
انجمن قطعه ســازان اظهار 
داشــت: وقتی نرخ ارز به 3۲ 
هزار تومان می رســد همه 
حوزه ها تغییر می کند و خیلی 
از تولید کنندگان ما از میدان خارج می شوند چون توان 

تامین را ندارند و نمی توانند از پس آن بر بیایند.
 به گزارش ایلنا با افزایش قیمت دالر و رسیدن آن به 3۲ 
هزار تومان نگرانی ها در مورد حوزه های مختلف اقتصادی 
قوت گرفته است. در این بین شاید حوزه ی خودرو یکی از 
صنایعی است که تاثیر مستقیمی روی زندگی روزمره ی 
مردم دارد و بیشــتر مورد رصد قــرار می گیرد. ایلنا در 
گفت وگو با بهرام شهریاری، عضو سابق هیئت مدیره ی 
انجمن قطعه سازان و حسن کریمی سنجری، کارشناس 
خودرو به تاثیرات نرخ باالی دالر بــر صنعت خودرو و 
قطعه سازی پرداخته است. شهریاری با تاکید بر وابستگی 
شدید تولید در کشور به محصوالت خارجی برای تامین 
مواد اولیه، صنعت خودروسازی کشور را در خطر می بیند 
و راه برون رفت از مشکل را حل مشکالت سیاسی می داند. 
کریمی سنجری اما مشکل را بیشتر متوجه قیمت گذاری 
دستوری می داند و می گوید با حل این موضوع نحوه ی 

توزیع نیز اصالح خواهد شد.

شهریاری: تا خرخره به نرخ ارز وابسته هستیم
بهرام شهریاری، عضو ســابق هیئت مدیره ی انجمن 
قطعه سازان به ایلنا گفت: فرقی نمی کند قطعات  خودرو 
باشد یا هر محصول دیگری، ما تا خرخره وابسته به نرخ 
ارز هستیم و حتی شرایط روزمره زندگی مردم به نرخ ارز 
وابسته است، با این شــرایط ارز تاثیر خود را روی تولید 
می گذارد. عوامل تولیدی ماننــد زنجیر به هم وصل به 
هم وابسته هستند وقتی یکی از این عوامل مثل ارز دچار 
تنش می شود دیگر بخش ها نیز دچار نوسان خواهد شد. 
مواد اولیه  ی تولیدی که وارداتی اســت، مستقیم تاثیر 
می گیرد، کاالیی هم که وارداتی نیست باز تاثیر می گیرد، 
چون آن هم برای تولید مواد اولیه اش به نرخ ارز وابسته 
است. مثاًل رشــد قیمت و تغییر مواد اولیه ی فوالدی یا 
پتروشیمی را نگاه کنید، می بینید که مواد اولیه ایرانی 

چون تابع نرخ ارز است، باز گران شده است.

کریمی: قرعه کشی به تقاضاهای کاذب دامن 
زده است

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در این 
مورد به ایلنا گفت: هیچوقت امکان پذیر نیست که خودرو 
به خودکفایی صد در صد برسد، تولید بسیاری از قطعات 
توجیه اقتصادی و فنی نــدارد و تولید برخی مواد اولیه 
هم به صورت خودکفا امکان پذیر نیست. یعنی همیشه 
صنعت خودروسازی وابستگی ارزی خواهد داشت. هیچ 
کشوری در دنیا نه توانسته و نه تالش کرده که صفر تا صد 
خودرو و قطعات خودرو را تولید کند. طبیعتا این وابستگی 
ارزی باعث می شود که هرچه قیمت ارز افزایش پیدا کند، 
قیمت خودرو نیز زیاد می شــود. جدا از این با افزایش 
قیمت ارز تورم عمومی در کشور نیز افزایش پیدا می کند. 
بسیاری از محصوالت در کشور ما وابستگی ارزی دارد و 
تاثیر ارز در روند تورم خارج از مسیر منطقی یک تاثیر 
غیرمنطقی هم دارد. یعنی تاثیر روانی و حبابی افزایش 
قیمت ارز را نمی توان نادیده گرفت. افزایش قیمت ارز چه 
در قالب منطقی و چه قالب حبابی و غیرمنطقی تاثیر خود 

را روی صنعت خودرو می گذارد.
وی ادامه داد: بیشتر مواد اولیه تاثیر مستقیمی از نرخ ارز 
می گیرد بنابراین وقتی قیمت ارز باال می رود بالفاصله تاثیر 

خود را روی افزایش قیمت مواد اولیه می گذارد. وقتی قیمت 
فوالد، آلیاژ، مواد شیمیایی باال می رود، قیمت تمام شده ی 
قطعه افزایش پیدا می کند و طبیعتا قیمت تمام شده ی 
خودرو نیز بــاال می رود. وقتی نرخ خــودرو با یک قیمت 
دستوری فریز می شود ولی بازار از نرخ دستوری تبعیت 
نمی کند دو اتفاق می افتد. یکی اینکه توان شــرکت های 
خودروساز برای عرضه ی بیشتر به بازار افت می کند بنابراین 
بازار از ناحیه ی کاهش عرضه آسیب می بیند. از طرف دیگر 
درست است که افزایش قیمت ها به دلیل قیمت گذاری 
دستوری روی قیمت فروش خودروسازها تاثیر نمی گذارد 

اما تاثیر خود را در بازار می گذارد.
کریمی ســنجری افزود: یعنی بازار از دو ناحیه آسیب 
می بینــد. یکی اینکــه عرضه کــم می شــود چون با 
قیمت گذاری دستوری توان خودروسازها برای عرضه ی 
بیشتر کم می شود. دومین وجه هم تاثیر مستقیمی است 
که قیمت بازار دارد. امروز بازار به هیچ وجه قیمت گذاری 
دســتوری را نمی پذیرد. وقتی دالر از ۱3 هزار تومان به 
3۲ هزار تومان می رســد بالفاصله در بازار تاثیر خود را 
می گذارد. بنابراین در قیمت تمام شده ی قطعه و خودرو 
با افزایش قیمت مواجه می شــویم. درست است که با 
قیمت گذاری دستوری این افزایش قیمت را به بازار منتقل 

نمی کنیم اما بازار تاثیر خود را از جای دیگر می گیرد.
وی در مورد خطر افزایش انحصار با حدف شرکت های 
کوچکتر اظهار داشت: این خطر از دو ناحیه وجود دارد 
یکی اینکه سرمایه در گردش این شرکت ها کاهش پیدا 
می کند، نمی توانند مواد اولیه ی گران بخرند، نمی توانند 
مطالبات خود را از خودروسازها بگیرند، چرخه ی معیوب 
قیمت گذاری دستوری بالفاصله به قطعه سازان منتقل 
می شود و سرمایه در گردش شرکت های کوچک بسیار 
افت پیدا می کند. اینها توان بــه روز کردن تجهیزات و 
دستگاه های شان و توان تامین مواد اولیه را ندارند، حجم 
مطالبت شــان افزایش پیدا می کند. در نهایت آنها یا با 
خطر ریزش مواجه می شــوند یا مجبور می  شوند که به 
جای افزایش قیمت، کیفیت را کاهش دهند. این باعث 
می شود که خیلی از شرکت های قطعه ساز کوچک دچار 

شرایط بدی باشند.
وی افزود: حتی شــرکت های بزرگ را نیز در شرایط 
نامطلوبی قرار می دهد. درست است که توان اقتصادی 
باالتری دارند اما به همان اندازه هزینه های بیشتری 
هم بر آنها مترتب است، حجم کارگر بیشتری دارند 
و هزینه های مالی جاری شــان بیشتر از شرکت های 
کوچک است. آنها هم در چنین شرایطی ممکن است 
که توان تولید مستمر و باکیفیت را از دست بدهند اما 
این خطر برای شرکت های کوچکتر بیشتر است که 
بنیه ی مالی ضعیف تری دارند و ممکن است تجهیزات 

ضعیف تری داشته باشند.
کریمی سنجری در پایان افزود: ســیکل ناقص تولید و 
توزیع خودرو به بازار که شــامل قیمت گذاری و نحوه ی 
توزیع می شود باعث می شود که مشکالت شرکت های 
خودروساز بیشتر از قبل شود. طبیعتا باید این سیکل غلط 
قیمت گذاری اصالح شود چون خدمتی به مصرف کننده 
نمی شود. نحوه ی توزیع هم دچار مشکل است. مثال همین 
قرعه کشی خودش به تقاضاهای کاذب دامن می زند و آن 
را تقویت می کند. درحالی که در چنین شرایطی نیاز داریم 
که عرضه را تقویت کنیم و تقاضــا را کاهش دهیم. االن 
هرکسی برای رسیدن سود حاصل از تفاوت قیمت کارخانه 
و بازار متقاضی خودرو است. این اشتباه است، قیمت را 
اصالح کنند که شرکت خودروساز با زیان خودرو را عرضه 
نکند، به تبع آن نحوه ی توزیع هم اصالح می شود. بنابراین 
اقدام دولت روی این دو مورد می تواند به ســازماندهی 

شرایط خودروسازها کمک کند.

دالر ۳0 هزار تومانی چه بر سر خودروسازی کشور می آورد؟

رشد تقاضای کاذب با قرعه کشی خودرو

روحانی:
دولت  مانع  فروپاشی کشور  شده  است 
رییس جمهوری با بیان اینکه دشمنان ایران بر 
روی اختالفات داخلی بعنوان مقوم تحریم سرمایه 
گذاری ویژه کرده اند، گفت: از همه مســئوالن، 
فعاالن، دلسوزان نظام و کشور دعوت می  کنم با 
حفظ آرامش و عقالنیت سیاسی مانع از اختالفات 
و منازعات شوند. حسن روحانی روز یکشنبه در 
یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، با اشــاره به برنامه  های دولت 
برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: اگر 
چه تحریم های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا 
موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است 
و درآمدهای ارزی کشور در سال 99، قابل قیاس 
با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه 9۰ نیست، 
اما با گذشــت بیش از ۲.۵ سال از این تحریم  ها، 
دولت با برنامه  ریزی  هایی که انجام داده، مانع از 
تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور 

شده است.
روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی 
و لزوم انسجام در کشــور، اظهار داشت: از جمله 
محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ 
پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم 
تحریم  ها سرمایه  گذاری ویژه کرده  اند، منازعات و 
اختالفات داخلی است. رییس جمهوری با تاکید بر 
ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح 
کرد: از همه مســئوالن، فعاالن، دلسوزان نظام و 
کشور دعوت می  کنم که با حفظ آرامش و عقالنیت 
سیاسی مانع از اختالفات و منازعات شوند و اجازه 
ندهند برخی افراد معدود با انگیزه  های گروهی، 
جناحی، مقطعی و زودگذر سیاســی زمینه  ساز 
تحقق آرزوهای شــوم بدخواهان این ســرزمین 
شوند. روحانی با بیان اینکه دولت بخش خصوصی 
را موتور محرک اقتصاد کشور می  داند، اظهار داشت: 
حمایت  های همه  جانبه از افزایش نقش این بخش 
در اقتصاد و واگذاری میــدان تولید و صادرات، به  
ویژه شرکت  های دانش  بنیان، جایگاه مهمی در 

سیاست  های اقتصادی دولت خواهد داشت.

رزم حسینی:
 سیاست وزارت صمت عرضه انبوه 
کاال و مواد اولیه داخلی در بازار است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما طی 
برنامه ریزی در حال ترخیص مواد اولیه از گمرکات 
هستیم، گفت: سیاست وزارت صمت عرضه انبوه 

کاال و مواد اولیه داخلی در بازار است.
به گزارش خانه ملت، علیرضا رزم  حســینی روز 
یکشنبه با اشاره به افزایش قیمت ارز در کشور و 
لزوم اتخاذ تدابیر ویژه توسط این وزارتخانه برای 
حمایت از تولید داخلی اظهارداشت: افزایش نرخ 
ارز روی قیمت مواد اولیــه وارداتی کارخانجات 
تاثیرگذار اســت و ما به دنبال آن هستیم تا حد 
ممکن با افزایش ظرفیت کارخانجات، کمک کنیم 

تا آنها بصورت کامل کار کنند.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سیاست 
وزارت صمت عرضه انبوه کاال و مواد اولیه داخلی در 

بازار است تا تولید داخلی افزایش پیدا کند.
رزم حسینی تاکید کرد: همچنین در بحث مواد 
اولیه وارداتی کارخانجات هم بسته به اینکه این مواد 
جزو مواد اولیه ضروری و اساسی است، سیاست 
وزارت صمت متغیر خواهد بود و ما طی برنامه ریزی 

در حال ترخیص مواد اولیه از گمرکات هستیم.

بورس هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد
معامالت روز گذشته بازار سرمایه درحالی به پایان 
رسید که هم شاخص کل بورس، هم شاخص کل با 
معیار هم وزن و هم شاخص فرابورس روندی نزولی 
داشتند. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در 
معامالت روز گذشته بازار سرمایه با 47 هزار و ۱7 
واحد کاهش، رقم یک میلیون و ۵۱4 هزار واحد را 
ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۵۵۱۵ 
واحد کاهش یافت و به رقم 4۰۶ هزار و 44۲ واحد 
رسید. معامله گران این بازار 77۵ هزار معامله به 

ارزش ۶3 هزار و ۱73 میلیارد ریال انجام دادند.
 فوالد مبارکه اصفهــان، ملی صنایع مــس ایران، 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، معدنی 
و صنعتی گل گهر، پاالیــش نفت اصفهان، پاالیش 
نفت تهران و پاالیش نفت بندرعباس نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. 
شــاخص کل فرابورس نیز با 3۵3 واحد کاهش، در 
رقم ۱7 هزار و 7۲۱ واحد ایستاد. در این بازار ۵93 
هزار معامله انجام شــد که 34 هزار و ۵7۱ میلیارد 
ریال ارزش داشت. پلیمر آریا ساسول، سنگ اهن گهر 
زمین، پتروشیمی زاگرس، سرمایه گذاری صبا تامین، 
فوالد هرمزگان جنوب، سهامی ذوب آهن اصفهان و 
پتروشینی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

اخبار
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الیحه اصالح مالیات های مستقیم بعد از 3سال برای 
بررسی و تصویب در دستور جسات هیئت دولت قرار 
گرفته اســت؛ جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاهش 
مالیات شــرکت ها از ۲۵ به ۱۰ درصــد از محورهای 

مهم آن است.
به گزارش مهر، دولت در آستانه ارسال الیحه بودجه سال 
۱4۰۰ قرار دارد. توصیه مکرر مقام معظم رهبری و تاکید 
مجلس بر لزوم تغییر رویکرد دولت در ارائه بودجه سال 
آتی، الیحه بودجه ۱4۰۰ را از سال های دیگر متمایز کرده 
است. نامه اخیر رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر 
اینکه مجلس الیحه بودجه سال بعد را بدون اصالحات 
ساختاری نمی پذیرد، نمونه ای از عزم مجلس برای ایجاد 
تغییراتی در بودجه سال آینده است. ایجاد درآمدهای 
پایدار )ایجاد پایه های جدید مالیاتــی و جلوگیری از 
فرارهای گسترده مالیاتی و مولدسازی دارایی های دولت 
و..( به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی، اصالح بودجه 
شرکتها، کاهش هزینه ها و.... از مهمترین اصالحاتی است 

که باید در ساختار بودجه کشور ایجاد شود.
در این باره هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه 
خوارزمی، معتقد اســت: مهمترین بخش درآمدهای 
دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که 
از قضا در کشور ما به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع 
نفتی بوده، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است، 
بنابراین در این حوزه جای توسعه و پیشرفت و برطرف 
کردن نواقص وجود دارد. با اصالح نظام مالیاتی، پرداخت 

مالیات، عادالنه تر می شود و چه بسا منجر به کاهش 
سهم مودیانی که مالیات خودشان را پرداخت می کنند، 
می شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده ای در کشور ما 
وجود دارد. مقدار آن، هم اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی 

است که در حال حاضر وصول می شود.

مالیات، ستون اصالح ساختار بودجه
وی ادامه داد: معافیت های گسترده ای که وجود دارد 
همه و همه داللت بــر این دارد که ما حتماً بایســتی 
یکی از ســتون های اصلی اصالحات ساختاری بودجه 
را، اصالحات در نظــام مالیاتی و ایجــاد منابع جدید 
درآمدی برای دولت قرار دهیم. اما هنوز به طور جدی 
به آن پرداخته نشده است. البته به دلیل مطرح شدن 
مکرر در جامعه کارشناسی و رسانه های مختلف، دولت 
و مجلس به این سمت رفته اند و در حال حاضر طرحی 
تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در حال 
بررسی است که ان شااهلل به سرانجام برسد. تغییر نظام 
مالیاتی کار ساده ای نیســت و عزمی جدی را از سوی 
دولت طلب می کنــد. به اعتقاد برخــی از نمایندگان 
مجلس، راه اصالح نظام مالیاتی کشور، نه از طریق طرح 
مجلس بلکه از طریق ارائه الیحه از سوی دولت است. 
چرا که اوالً بدنه کارشناســی دولت، نسبت به مجلس 
قوی تر اســت دوماً چون مجری قوانین مالیاتی خود 
دولت است، دولت می تواند متناســب با فضای اجرا، 
الیحه مناسب تری را تدوین کند. دولت از سال 9۶ وعده 

داده نظام مالیاتی کشور را در قالب الیحه »اصالح قانون 
مالیات های مستقیم« اصالح خواهد کرد. سیر بررسی 
لوایح اقتصادی در دولت به این صورت است که لوایح بعد 
از بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون 
اقتصادی دولت رفته و پس از آن برای بررسی و تصویب 
نهایی به هیئت دولت می رود و در نهایت به مجلس ارائه 
می شود. بهمن ماه سال گذشته، فرهاد دژپسند خبر داد 
که الیحه مذکور از سوی وزارت اقتصاد تقدیم کمیسیون 
اقتصادی دولت شده است. ۱9 مردادماه نیز وزیر اقتصاد 
با اعالم اینکه برای بررسی این الیحه جلسه فوق العاده 
تشکیل شده است، گفت: به مجلس رسیدن این الیحه 
به اختیار من نیست چرا که بعد از کمیسیون باید دولت 
نیز آن را تصویب کند و نمی توانم زمانی را قول بدهم اما 
تمام تالش خودمان را خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد.

الیحه اصالح مالیات های مستقیم باالخره 
به هیئت دولت رفت

فرهاد دژپسند چهارم شهریور در برنامه ای تلویزیونی، 
اعالم کرد که اصالح قانون مالیات های مستقیم هنوز 
نهایی نشده و امیدواریم تا قبل از مهر بتوانیم این الیحه 
را به مجلس ارســال کنیم. ۲3 مهرماه نیز ســرانجام 
انتظارها به ســر رســید و خبری که از جلسه هیأت 
دولت بر روی خروجی پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری قرار گرفت حاکی از آن بــود که الیحه در 
دســتور کار جلســه هیأت دولت بوده و مورد بحث و 

بررسی قرار گرفته و ادامه بررسی آن را به جلسه آتی 
موکول شده اســت. حمایت از تولید و سرمایه گذاری 
مولد، ســاماندهی معافیت های مالیاتی، جلوگیری از 
فعالیت های ســوداگرانه و کاهش نوسانات بازارهای 
دارایی ها از جمله بازار خودرو و بازار مسکن و جلوگیری 
از افزایش قیمت نامتعارف آنها و پیاده سازی مالیات بر 
جمع درآمد اشخاص، از اهداف الیحه یاد شده است. 
الیحه مذکور در قالب سه محور ساماندهی معافیت ها و 
مشوق های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع 
درآمد اشــخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی 
)شامل مالیات بر عایدی امالک، مالیات ساالنه امالک و 

مالیات ساالنه خودرو( تهیه و تنظیم شده است.

اقدام دیرهنگام دولت
در این الیحه با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع مالیات 
ساالنه امالک مسکونی )گران قیمت( و مالیات ساالنه 
خودرو )لوکس( و با هدف حمایت از فضای کســب و 
کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم 
الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت ها از نرخ ۲۵ درصد 
به ۱۰ درصد نیز در متن پیش نویس این الیحه مدنظر 
قرار گرفته است.اگرچه بعید است این الیحه بتواند در 
تدوین بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۱4۰۰ مبنای 
عمل قرار بگیرد اما در صورتی که اصالحات مورد انتظار 
در آن لحاظ شده باشد، می تواند اقدامی دیرهنگام اما رو 

به جلو از سوی دولت دوازدهم باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران می گوید: در مقطعی 
صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیت ها 
از تعهد ارزی را در صادرات زیر یک میلیون یورو و کاالهایی که ۸۰ درصد مواد 
اولیه آن ها وارداتی است نیز داشتیم. اما به یکباره بانک مرکزی تصمیم به پیگرد 
تمامی این موارد گرفت و تصمیمات پیشین را نادیده انگاشت تا امروز همان 
پرونده ها، عطف به ماسبق شــوند. وی ادامه داد: متاسفانه در چنین روزهای 
سختی که بیش از هر زمان نیازمند تعامل و گفتگو هستیم، اکثر تصمیمات 
اقتصادی در پشت درهای بسته و بدون کوچکترین مشورتی با بازیگران اصلی 
این حوزه اتخاذ می شود که نتایج حاصل از این تصمیم گیری ها در بسیاری از 

موارد، حاصلی جز خودزنی بر پیکره اقتصاد کشور ندارد.
شافعی به ایجاد کمیته ای به دستور معاون اول ریاست جمهوری با عضویت بانک 
مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران به منظور جهت دهی و اصالح سیاست های 
ارزی اشاره و عنوان کرد: امیدواریم این کمیته بتواند اصالح مسیر کند و نظر 

فعاالن اقتصادی در اتخاذ تصمیمات آتی مورد توجه قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: موارد متناقض متعددی به واسطه سیاستگذاری های ارزی و 
تجاری از سنوات گذشــته وجود دارد که امروز دامنگیر فعاالن حوزه تولید و 

تجارت خارجی به ویژه در مقوله تعهدات ارزی شده است.
شافعی تاکید کرد: متاسفانه شاهد رویکردهایی هستیم که بسیار عجیب و بعید 
هستند. در مقاطعی مسئوالن تصمیماتی اخذ کرده و حتی رسما اعالم کرده اند 

ولی به یکباره آن ها را لغو کرده و تصمیمات جدید را عطف به ماسبق می کنند. با 
این رویه، یک کالف سردرگم به دست خود تصمیم گیران ایجاد شده که همه را 
گرفتار کرده و در حل مشکالت عاجز کرده است. مثال در مقطعی صادرات ریالی 
به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیت ها از تعهد ارزی 
را در صادرات زیر یک میلیون یــورو و کاالهایی که ۸۰ درصد مواد اولیه آن ها 
وارداتی است نیز داشتیم. اما به یکباره بانک مرکزی تصمیم به پیگرد تمامی 
این موارد گرفت و تصمیمات پیشین را نادیده انگاشت تا امروز همان پرونده ها، 
عطف به ماسبق شوند. با وجود چنین رویه هایی، این مرجع چنین وانمود می کند 
که باعث و بانی مشکالت ارزی کشــور صادرکنندگان هستند، آن هم با ارائه 
آمارهایی که اغلب با واقعیت فاصله دارند. وی به مطالب مطرح شده در کمیته 
جهش تولید به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان قوه 
قضائیه و مجلس شورای اسالمی اشاره و تصریح کرد: در سه جلسه گذشته این 
کمیته نکاتی مطرح شده است اما مسائلی که در نخستین جلسه در بانک مرکزی 
با حضور نماینده وزارت صنعت و اتاق ایران تصمیم گیری شد، جای امیدواری 
ایجاد می کند تا بتوان در این شرایط خاص مسیر حرکت بخش تولید و صادرات را 
هموار کرد.رئیس اتاق ایران توضیح داد: پارلمان بخش خصوصی در این جلسات، 
به استناد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر ضرورت اجرای مفاد 
قانون بهبود محیط کسب و کار در جهت صیانت از تولیدکنندگان، بازرگانان و 
صادرکنندگان ریشه دار، حرفه ای و خوشنام به عنوان سرمایه های اقتصاد کشور، 

درخواست کرد تا زمینه بازگشت ارز با استفاده از ظرفیت های مختلفی از جمله 
»واردات در مقابل صادرات« تسهیل شود. توامان زمینه ای فراهم آید تا نیاز ارزی 

واحدهای تولیدی-صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود آن ها تامین شود.
وی خاطرنشان کرد: تاکید دیگر ما بر ضرورت معافیت تعهدات ارزی برای صادرات، 
از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده های تولیدی بود. همچنین خواستار تعدیل 
حداقل ۲۰درصدی ارزش پایه های صادراتی به منظور پوشش هزینه های سربار 
صادراتی، پرهیز از عطف به ماسبق شدن دستورالعمل های اخیر بانک مرکزی به 
ویژه در موضوع صادرات ریالی به کشورهای همسایه و افزایش مهلت بازگشت ارز 
از 4 به ۶ ماه شدیم. رئیس اتاق ایران متذکر شد: در جلسات مذکور اعالم کردیم 
که برای تسریع روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور و همچنین 
پوشــش هزینه های واحدهای تولیدی-صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در 
کشور، باید ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاه های کوچک و متوسط با 
نرخ های ترجیحی توســط بانک مرکزی خریداری شود. پیشنهاد دیگر بخش 
خصوصی برای رسیدگی به مشــکالت صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات 
ارزی و پاسخگویی موثرتر به ابهامات موجود، ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت 
رسیدگی به مشکالت جاری در تهران و مراکز استان ها بود. شافعی با ابراز تاسف 
نسبت به تعلیق کارت های بازرگانی، پیش از انجام بررسی های الزم در خصوص 
مستندات عدم ایفای تعهدات ارزی، یادآور شد: این اقدامات شتابزده باعث شده 

تا برخی از محموله های وارداتی در گمرکات اجرایی و بنادر کشور رسوب کند.

اصالح نظام مالیاتی در آستانه ورود به مجلس 

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران

تناقض در بخشنامه های »رفع تعهد ارزی« صادرکنندگان را سردرگم کرده است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، ۲۷ مهرماه به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم 
سکه ۹ میلیون تومان، ربع سکه ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۹۹ دالر و ۹۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ 

عیار نیز ۱ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۸۲۳ تومان است.

استان ها
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واکاوی واکنش بازار ارز به رفع تحریم تسلیحاتی 
علی مروی، اقتصاددان

اگر خبر پایان تحریم های تسلیحاتی موجب افزایش نرخ ارز نشود باعث کاهش آن نخواهد شد. این بدان معناست که این خبر می تواند بر بازار ارز اثر منفی داشته باشد و همانطور که شاهد بودیم هیچ کدام از بازارهای اقتصادی ایران تاثیر 
مثبتی از این اتفاق نگرفتند. نرخ ارز و سکه افزایش یافت و بورس نیز همان روند ریزش خود را طی کرد. همچنین به این دلیل که بخشی از منابع ارزی به سمت تقاضای تسلیحاتی و خرید این تسلیحات برده خواهد شد موجب افزایش نرخ 
ارز می شود.  تا به امروز به دلیل این تحریم ها حجم خرید تسلیحات صفر بوده و انتظار می رود تقاضای ارز به آن سمت کشیده شود. البته رفع تحریم تسلیحاتی از جنبه سیاسی خوب خواهد بود و موج مثبتی را تنها در روابط بین الملل 
ممکن است ایجاد کند اما از طرفی دیگر گمانه زنی ها در رابطه با احتمال خرید تسلیحات تنش ها را اضافه خواهد کرد. بنابراین این خبر از جهت اقتصادی اثر مثبتی ندارد و ارزآوری نیز برای ایران نخواهد داشت. به طور کلی با توجه به این 

که خرید تسلیحات به ارز نیاز دارد، در شرایط فشار اقتصادی باید از خزانه پول خارج شود و این خود فشار را بر اقتصاد کشور بیشتر می کند، پس طبیعتا انتظارات در پی این خبر کاهشی نیست.
این در حالی است که عملکرد بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز واتخاذ تصمیم های خلق الساعه از سوی دولت مورد انتقاد است. بازارهای ارز و بورس تحت تاثیر تصمیم های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچنان روزهای پرالتهابی را پشت 
سر می گذارند که به نظر من دولت باید برای عبور از این شرایط بحرانی فکر و چاره ای اساسی بیندیشد. دولت باید به فکر آثار ناگوار افزایش نرخ ارز بر قیمت کاالهای اساسی باشد زیرا اگر بورس رشد کند این اتفاق موجب رونق تولید در 

صنایع مختلف می شود اما افزایش نرخ ارز جز صعود نرخ تورم و گرانی در مملکت هیچ سودی برای اقتصاد ایران ندارد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه کاهش 
قدرت خرید مردم موجــب ریزش ۵۰ درصدی 
فروش لوازم خانگی نســبت به پارســال شده 
اســت، گفت: قیمت های کنونی بازار »گران« 
است و مربوط به »گرانفروشی« نمی شود.اکبر 
پازوکی در مــورد وضعیت بازار لــوازم خانگی، 
اظهار داشــت: در حال حاضر به دلیل مسائلی 
همچون افزایــش بی رویه قیمت هــا و کاهش 
قدرت خریــد مردم، فروش لــوازم خانگی افت 
کرده و بازار تقریباً راکد شــده است؛ وضعیت به 
شکلی اســت که می توان گفت نسبت به سال 
گذشته، فروش لوازم خانگی ۵۰ درصد کاهش 
یافته است. از این رو امید داریم سال آینده اداره 
 مالیات عنایتی به این مســائل داشــته باشد و 

کمکی کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به قیمت 
لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان 
باید در مورد قیمت لــوازم خانگی توضیح دهند 
زیرا آنها مواد اولیه را از بــورس تهیه و اقدام به 
تولید کاال می کننــد. اصنــاف کاال را با قیمت 
مشخصی از تولیدکننده می خرند و سپس با یک 

سود متعارف به فروش می رسانند.
پازوکی با اشــاره به افزایش قیمــت مواد اولیه، 
تصریح کرد: وضعیت ۱۰ روز گذشته را مشاهده 

کنید که قیمت ها به چه شــکلی افزایش یافته 
اند؛ به عنوان نمونه نرخ ســکه که چگونه از ۱۰ 
میلیون بــه بیش از ۱۶ میلیون تومان رســیده 
اســت، وضعیت قیمت مواد اولیه هم به همین 
شکل اســت. گرانی مواد اولیه منجر به افزایش 

قیمت نهایی محصول شده است.
وی ادامه داد: با توجه بــه وضعیت قدرت خرید 
مردم و رکود بازار، حتی در برخی موارد فروشنده 
برای اینکه بتواند امــورات خود را بگذراند، فقط 
با یک ســود ۲۰۰ یا ۵۰۰ هــزار تومانی کاال را 
می فروشــد.رئیس اتحادیــه فروشــندگان 
لوازم خانگی گفت: بنابرایــن نمی توان گفت که 
در بازار لوازم خانگی گرانفروشــی داریم بلکه به 
دلیل افزایش نرخ مــواد اولیه و باال رفتن قیمت 
تمام شده، شــاهد »گرانی« کاالها هستیم.وی 
تصریح کرد: سه سال پیش با ۱۰۰ میلیون تومان 
می توانســتیم ۳۰ عدد یخچال سایدبای ساید 
بخریم اما امســال با همان ۱۰۰ میلیون تومان، 
دو عدد ســاید هم نمی توانیم بخریم، بنابراین 
اصاًل نمی توان گفت که مقصر این گرانی ها تولید 
کننده یا عرضه کننده اســت بلکه همانطور که 
اشاره کردم افزایش نرخ مواد اولیه و مؤلفه های 
دیگری همچون نــرخ ارز، موجب این وضعیت 

شده است.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی 
با بیان اینکه کمبود و گرانــی نهاده های دامی 
دلیل گرانی مرغ اســت، گفــت: در صورتی که 
تامین نهاده تســهیل نشــود قیمت باالتر هم 
می رود.حبیب اســداهلل نژاد با اشاره به افزایش 
قیمت مرغ به کیلویی ۲۵ هــزار تومان، گفت: 
افزایش هزینه های تولیــد و کمبود نهاده های 
 مورد نیــاز تولیدکننــدگان دلیــل اصلی این 

مساله است.
وی درباره اینکه چه پیــش بینی برای روزهای 
آینده در ایــن زمینه دارید؟،افــزود: اگر تأمین 
نهاده ها تسریع شود و این محصوالت با سرعت 
بیشتر و قیمت کمتری به دست تولیدکنندگان 
برســد، ســهمیه اختصاصی مرغداران افزایش 
یابد می توان به کاهش قیمــت در بازار امیدوار 
بود در غیــر این صورت شــاهد افزایش مجدد 
نرخ خواهیــم بود.این فعال بخــش خصوصی 
تصریح کرد: ظاهــراً نرخ مصــوب جدید مرغ 
هم در ســتاد تنظیم بازار به تصویب رســیده 

 و احتماالً تــا آخر هفتــه جاری رســماً ابالغ 
می شود.

پیش از این یــک منبع آگاه گفتــه بود: قیمت 
جدید هر کیلوگرم مرغ زنــده ۱۳ هزار تومان با 
۱۰ درصد افزایش و کاهش در استان ها تصویب 
شده که این رقم مورد رضایت مرغداران نیست 
و به نظر آنها در شرایط فعلی قیمت هر کیلوگرم 
مرغ زنده حداقل ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان اســت. 
مرغ زنده با طی فرایند کشتار، با ضریب قیمت 
۱.۵ )۱.۵ برابر قیمت مرغ زنده( به دست مصرف 

کننده می رسد.
به گفتــه این منبــع آگاه، قیمت مــرغ گرم با 
در نظر گرفتن قیمــت ۱۳ هزار تومــان برای 
هر کیلوگرم مــرغ زنده، برای مصــرف کننده 
حدود ۲۱ هــزار تومان خواهد بــود اما احتماالً 
دولت برای اینکه به مصرف کننده فشــار وارد 
نشــود قیمت مصوب مرغ گرم )برای فروش به 
 مصرف کننده( را زیر ۲۰ هــزار تومان تعیین و 

اعالم می کند.

مجموعه مشکالت و نگرانی از 
نتیجه انتخابات آمریکا موجب 
ایجاد یک شرایط بسیار ناامن و 
پرالتهاب در بازار ارز شده است. 
از این رو انتظار بر این بود که 
خبر مثبت پایان تحریم های تسلیحاتی بتواند تا حدودی 
بازار ارز را به آرامش دعوت کند. به عبارت دیگر فعاالن 

بازار در انتظار خبری برای متوقف شــدن روند صعودی 
ارزی بودند تا جو روانی بــازار بخوابد و قیمت ارز کاهش 
پیدا کند. اما خبر پایان تحریم های تسلیحاتی در کنار 
تالش بازارساز نتیجه ای نداده و برخالف انتظارات نرخ ارز 
همچنانم به روند افزایشی خود ادامه می دهد. نرخ ارز در 
صرافی  ملی امروز یکشنبه پس از پایان یافتن تحریم های 
تسلیحاتی اعالم شد و بر این اســاس قیمت دالر و یورو 
نسبت به روز پنج شنبه افزایش یافت و نرخ دالر با افزایش 

۲۵۰ تومانی به رقم ۳۱ هزار و ۹۵۰ تومان رسید.
بر اساس پیش بینی فعاالن بازار، انتظار می رفت با تصمیم 

بانک مرکزی و عرضه ۵۰ میلیون دالر در بازار و افزایش 
سقف خرید صرافی ها در بازار متشکل، قیمت ارز کاهشی 
شود اما دالر در صرافی های بانکی از به مرز ۳۲ هزار تومان 
رسید و شماری از دالالن را ترغیب به افزایش خرید انواع 
ارز کرد این در حالی است که به اعتقاد برخی فعاالن این 
بازار، افزایش بیش از حد نرخ دالر و ســایر ارزها، دلیل 
اقتصادی و منطقی نداشــته و هرلحظــه امکان ریزش 

قیمت ها وجود دارد.
محســن صادقی، اقتصاددان در ایــن رابطه می گوید: 
بانک مرکزی عامل گرانی ســکه و ارز است چرا که این 

بانک در مدیریت چنین بازاری بسیار ناتوان است.  این 
اقتصاددان با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه 
عامل گرانی ســکه و ارز،  تاثیر تحریم ۱۸ بانک ایرانی از 
سوی آمریکا بوده است، یادآور شد: هر چند اخبار منفی بر 
بازار تاثیرگذاراست اما ساماندهی بازار ارز و مدیریت چنین 
بازار مهمی در داخل آنقدر به تحریم ها گره نخورده است.  
به گفته محسن صادقی، »بانک مرکزی عالوه بر وعده های 
بی عمل، در تعدیل قیمت ارز و مدیریت در تامین منابع 
ارزی وارد کنندگان و صادرکنندگان متاســفانه بسیار 

ضعیف عمل می کند«.

وعده های بی عمل بانک مركزی برای تعدیل قیمت ارز ادامه دارد

واکنش منفی بازار ارز  به  پایان تحریم تسلیحاتی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رییس سازمان هواپیمایی کشــوری از تعیین 
تکلیف قیمت بلیت هواپیما در روزهای پیش رو 
خبر داد و گفت: در صددیم تا در جلسه مشترکی 
که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می شود، 
امکاناتی بــرای ایرالین ها در نظــر بگیریم که 
هزینه های آن ها تا زمانی کــه قیمت ارزپایین 
می آید، جبران شــود. تــورج دهقانــی زنگنه 
اظهار کرد: در این هفته جلســه ای با وزیر راه و 
شهرســازی برگزار می شــود که نتیجه مثبتی 
خواهد داشــت. در این جلســه شــرکت های 
هواپیمایی صحبت هــا و نگرانی هــای خود را 
بــا وزیر در میــان می گذارنــد و تصمیم گیری 
 مناســبی درباره قیمت بلیــت هواپیما گرفته 

خواهد شد.
وی افزود: مســلما اجازه نمی دهیــم به مردم 
در شرایط کنونی فشــار بیاید و ۱ما هم دغدغه 

مردم را داریم و به همین دلیــل امکاناتی برای 
ایرالین های داخلی در نظــر گرفته ایم تا آن ها 
بتواننــد مدتی تحمــل کنند و قیمــت بلیت 
 هواپیما را در شــرایط التهابــات ارزی افزایش 

ندهند.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه جلسه در چه روزی برگزار 
شــده و چه امتیازاتی می توانید بــه ایرالین ها 
بدهید تا جلوی افزایش قیمت ها گرفته شــود؟ 
گفت: تاریخ جلســه هنوز مشــخص نیست و 
راه حل های بســیاری برای جبران هزینه های 
شرکت های هواپیمایی وجود دارد که همه این 
مسائل باید در جلســه مذکور مورد بررسی قرار 
گیرد تا به نتیجه مطلوبی برســیم اما مسلما در 
این هفته تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص 

می شود.

جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد 
که در نیمه اول امســال برای ۳۰۵۵ بنگاه پروانه 
بهره برداری صادر شــده و زمینه اشتغال ۵۱ هزار 
و ۵۹۵ نفر فراهم شده است.بر اساس این آمار در 
شش ماهه اول امسال برای ۱۸ هزار و ۷۶۶ بنگاه 
جواز تاســیس و برای ۳۰۵۵ بنــگاه پروانه بهره 
برداری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به ترتیب ۴۶.۹ و ۱.۴ درصد افزایش داشــته 

است.
ســرمایه پیش بینی شــده در این مــدت برای 
جوازهای تاسیس معادل ۲۲۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد 
تومان بوده که نسبت به شش ماهه اول سال قبل 
حدود ۴۲.۵ درصد افزایش داشــته است. میزان 
سرمایه پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان 
شهریور امسال نیز ۳۷ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان 
بوده که نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۷۲.۱ 
درصد افزایش داشته است. البته دلیل این افزایش، 
صدور پروانه بهره برداری مجتمع صنایع آلومینیوم 

جنوب با ســرمایه گذاری بیش از ۱۳ هزار و ۶۲۰ 
میلیارد تومان بوده است. بر اساس این آمار پیش 
بینی شــده با اجرای پروژه هایی که جواز تاسیس 
آن ها در شش ماهه اول امســال صادر شده برای 
۴۱۰ هزار و ۳۷۶ نفر شــغل ایجاد شود که نسبت 
به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش ۳۶.۳ 
درصدی مواجه بوده است. پروانه های بهره برداری 
صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۵۱ هزار 
و ۵۹۵ نفر را فراهم کرده که نسبت به شش ماهه 
اول پارسال حدود ۸.۲ درصد رشد داشته است. در 
این میان از اول ســال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ماه 
بیش از ۲۸۷ هزار و ۱۰۰ جواز صنفی صادر شده 
که نسبت به تعداد صدور این پروانه  در مدت مشابه 
ســال قبل ۵۸.۷ درصد افزایش داشته است.البته 
پیش تر عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفته 
بود که افزایش واحدهای صنفی به معنای رونق در 
اصناف نیســت و به طور کلی سرریز جامعه بیکار 
از بخش دانشگاه و ادارات و سازمان های دولتی به 

اصناف را شمشیر دو لبه توصیف کرده بود.

وضعیت بازار موبایل در کشور 
که اتفاقا یکــی از حوزه های 
پرتقاضا در کشــور اســت، 
بحرانی شده است. در حالی 
دبیر انجمــن واردکنندگان 
موبایل از عدم اختصاص ارز برای واردات موبایل خبر 
داده است که بر اساس آمارهای گمرک ایران در فصل 
بهار، موبایل با ۳۵۰ میلیون دالر واردات،  سومین کاالی 
وارداتی ایران بوده اســت، در این بیــن وجود برنامه 
تخصیص به مطالبــه جــدی از وزارت صمت تبدیل 

شده است. 
به گفته اسحاقی ثبت ســفارش شرکت ها طی دو ماه 
اخیر نسبت به تیرماه بیش تر از ۱۰ برابر کاهش داشته 

است. فعاالن بازار موبایل کمبود ارز و نبود توان تامین ارز 
توسط بانک مرکزی برای واردات موبایل را دلیل گرانی 
در این بازار عنوان کرده اند و معتقدند که ماه هاســت 
واردات موبایل انجام نمی شود. کمبود ارز در بسیاری از 
بازارها مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است. بازار موبایل 
به عنوان یکی از بزرگترین و وابسته ترین بازارها به ارز 
این روزها شاهد قیمت های نجومی و افسار گسیخته 
ای است که کمتر کســی می تواند برای خرید موبایل 
اقدام کند. ماهیانه بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه نیاز بازار است. 
این نیاز به طور سنتی چندین سال است که به همین 
میزان وجود دارد و هر زمانی که واردات با مشکل مواجه 

شده در مقابل آن نیز در بازار با کمبود روبرو شده ایم.
به گفته دبیر انجمن واردکننــدگان موبایل، طی ۱۲ 
ماه اخیر تا پایان شــهریور ماه ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار 
دستگاه موبایل وارد شده، در حالی که مصرف کشور 

در این مدت زمان ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده 
است. امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با 
اشاره به ایجاد اختالالت شدید در زنجیره تامین موبایل 
کشور گفت: طی ۶۰ روز اخیر تامین موبایل در کشور 
به دلیل مسائل پیرامون محدودیت های سقف و سابقه 
و همچنین عــدم تخصیص ارز دچــار اختالل جدی 
شده است. تا جایی که ثبت ســفارش شرکت ها طی 
دو ماه اخیر نسبت به تیرماه بیش تر از ۱۰ برابر کاهش 

داشته است. 
وی ادامه داد: با توجه به اهمیــت تامین موبایل مورد 
نیاز کشور، در ســال گذشــته با درخواست انجمن 
بخشــنامه های محدودیت سقف و ســابقه در مورد 
شــرکت های واردکننده موبایل اعمال نشد. چرا که 
بسیاری از این شرکت ها نوپا بوده و کمتر از یک سال 
از عمر فعالیتشان در حوزه واردات موبایل می گذشت. 
اما در ســال جاری ایــن محدودیت ها اعمال شــد و 

شــرکت های واردکننده را در ثبت سفارش با مشکل 
مواجه کرد.

دبیر انجمــن واردکننــدگان موبایــل در خصوص 
میزان واردات و مصرف موبایل در کشــور گفت: طبق 
گزارش های دریافتی از سامانه همتا، تا پایان شهریور 
ماه سال جاری تعداد یک میلیون و ۱۸۳ هزار دستگاه 
موبایل وارد کشور شده است که ثبت سفارش بخش 
عمده ی این موبایل ها در تیرماه و میانه مردادماه صورت 
گرفته بود. اسحاقی گفت:  این در حالی است که مصرف 
کشور با توجه به بازگشایی مدارس بیشتر از حد انتظار 
بوده، تا جایی که در شهریورماه ۹۹ تعداد یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار دســتگاه موبایل خریداری و وارد شبکه 
ارتباطی کشور شده اســت. به این ترتیب با مقایسه 
میزان واردات در شهریور و مصرف در همان ماه می توان 
دریافت که تقاضا از عرضه پیشی گرفته است و این اتفاق 

پیامدهای خوشایندی برای آینده بازار ندارد.

ثبت سفارش موبایل در دو ماه اخیر 10 برابر كاهش داشته است

کمبود  و گرانی در بازار موبایل
حباب قیمتی موبایل با محدودیت های ارزی                                                                                                     قیمت موبایل با میزان درآمد مردم فاصله چشمگیری دارد

نبود ارز و گرانی در بازار موبایل
افشین اکبری، رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه مشهد

بازار موبایل از آن دسته بازارهایی است که وابستگی صد درصدی به ارز دارد. همچنین گوشی تلفن همراه در شرایط 
کنونی جزو اقالم اساسی سبد کاالی هر خانوار ایرانی قرار گرفته و دیگر نمی توان آن را وسیله ای تجمالتی به شمار 
آورد. واردات نیاز بازار موبایل را تامین می کند. بنابراین برای اختصاص ارز در این حوزه باید برنامه ریزی دقیقی 
وجود داشته باشد. توان تولید نیز وجود ندارد و به طور کلی واردات حرف اول را در این بازار می زند. تالش هایی 
برای تولید داخلی موبایل در حال انجام است و این در حالی است که باید تا زمان تحقق کامل این امر برای واردات 
برنامه مشخصی وجود داشته باشد.  ارز اولین نیاز واردکنندگان موبایل است که باید برای تامین آن برنامه داشته 
باشیم. گوشی تلفن همراه یک کاالی صد درصد وارداتی است که ارز آن باید توسط دولت تامین شود و از آنجا که 
ارزی که از محل صادرات تامین می شود کاهش یافته و تقاضا برای این کاال افزایش یافته است زمینه قاچاق آن 
فراهم شده است. مشکالت بازار موبایل که این روزها شاهد آن هستیم نشات گرفته از همین اتفاق است. نبود ارز 
و گرانی در بازار رابطه مستقیمی با هم دارند. بانک مرکزی باید برنامه ای مدون برای این حوزه داشته باشد. اینکه 
هر روز بازار موبایل افزایش قیمت را تجربه می کنذ برای مصرف کننده و مردم قابل جبران نیست. با توجه به روند 
رو به رشد امکانات گوشی تلفن همراه و به روز شدن مستمر آن تقاضا برای آن افزایش یافته است لذا در صورتی 
که بازار با کمبود این کاال مواجه شود، کاالی قاچاق جای آن را می گیرد. ارز کافی برای واردات گوشی تلفن همراه 
وجود ندارد و دولت به صورت قطره چکانی به این کاال ارز اختصاص می دهد، از سوی دیگر به دلیل افزایش تقاضا 
برای این کاال توسط مردم و عدم تخصیص ارز به واردات قانونی گوشی، نیاز بازار تامین نشده و این امر به افزایش 

قاچاق آن دامن زده است.

تبعات حذف ارز نیمایی واردات موبایل
آیدین آرام، کارشناس بازار موبایل

با توجه به اینکه اختصاص ارز و موضوع ثبت سفارش موبایل در ابهام قرار دارد بازار این کاال در شرایط مناسبی به سر نمی 
برد. از آنجاییکه ارز تامین کننده واردات برای این کاال در حال حاضر به صورت قطره چکانی اختصاص می یابد و آموزش 
هم به دلیل بحران کرونا روند آنالین را در پیش گرفته است در بازار کمبودهایی وجود دارد. گوشی هایی میان رده و گوشی 
هایی که به اصطالح پرطرفدارتر به لحاظ قیمتی بوده اند تحت تاثیر همین نبود ارز و گرانی ها در بازار کم شده و نایاب است و 
به همین خاطر خریداران را دچار مشکالت بسیاری کرده است.  کمبود کاال باعث می شود اگر کاالیی در دسترس فروشنده 
باشد، آن را با قیمت باالتری بفروشد. از طرفی یکی از مهم ترین دالیل افزایش قیمت موبایل، افزایش نرخ ارز است. نرخ ارز 
به هر صورت تعیین کننده موجودی بازار و قیمت هاست. اگر در آینده نیز شاهد ادامه روند اختصاص ارز به صورت فعلی 
برای واردات موبایل باشیم شرایط کنونی در بازار ادامه خواهد داشت و دسترسی به موبایل سخت تر خواهد شد. زمانی 
که واردکنندگان از ارز نیمایی استفاده می کردند، به محض آن که بانک مرکزی تخصیص ارز را صادر می کرد، واردکننده 

می توانست همان روز ارز را از بانک دریافت کرده و از تولیدکننده خارجی درخواست ارسال کاال کند.
وضعیت ثبت سفارش موبایل مشخص نیست. قبل از سال جدید اعالم کردند که ارز نیمایی به واردات گوشی تعلق می گیرد 
اما در سال جدید هنوز این موضوع اعالم نشده و یک سردرگمی در ثبت سفارش وجود دارد. البته اگر ثبت سفارش هم 
۱۰۰ درصد کار می کرد، به دلیل گران شدن ارز و اینکه ارسال جنس به ایران با مشکل مواجه است، بخش قابل توجهی از 
مشکل باقی می ماند. البته در دو ماه ابتدایی سال ۹۹ هم ارز نیمایی دیگر به واردکنندگان داده نشد، هم قیمت ارز نسبت 
به سال گذشته بسیار باال رفته، و هم بخاطر کرونا و بسته شدن مرز های زمینی، هوایی و دریایی وارداتی صورت نگرفته 

است. تمام این ها در کنار هم باعث ایجاد چنین قیمت هایی در بازار گوشی های هوشمند شد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شرایط تسهیل نشود قیمت باالتر می رود

کمبود و گرانی نهاده دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ

رییس سازمان هواپیمایی كشوری خبر داد

جبران هزینه ایرالین ها به جای افزایش قیمت بلیت هواپیما

گرانفروشی نداریم

فروش لوازم خانگی ۵۰ درصد کاهش یافته است

در نیمه اول امسال

زمینه اشتغال بیش از ۵۱ هزار نفر در ایران فراهم شد
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باطل شدن رای شورای رقابت برای پایان انحصار اسنپ 
فود در بازار سفارش آنالین غذا، یک سال بعد از صادر 
شدن آن توسط دیوان عدالت اداری، باز بحث انحصار در 
اکوسیستم استارت آپی ایران و نبود قوانین مشخص و 
یک نهاد تخصصی برای مقابله با انحصار در این فضا را 

داغ کرده است.
 انحصار در بین شرکت های استارت آپی و تکنولوژی 
خاص ایران نیســت. بخش قابل توجــه ای از اخبار 
تکنولوژی دنیا در مورد پیگیری پرونده های انحصاری 
مربوط به غول های بزرگی مانند گوگل، فیس بوک و 
آمازون و .. است. پرونده هایی که حتی بررسی آنها تا 
به نتیجه رسیدن سال ها در دادگاه های آمریکا یا خارج 
از خاک این کشور طول می کشد تا در نهایت یکی به 
عنوان پیروز میدان و دیگری بــه عنوان مغلوب بازی 
معرفی شود. اما داستان ایجاد انحصار در بازار تکنولوژی 
ایران مانند اتفاق های دیگر کامال متفاوت رقم می خورد. 
تپسی، اسنپ رقیبش در بازار حمل و نقل هوشمند را 
متهم به انحصار و محدود کردن رانندگانش می کند،  
الوپیک با متهم کردن سرمایه گذاری باال گروه اینترنتی 
ایران، اسنپ باکس را متهم به ایجاد فضای ضد رقابتی 
می کند و از سمت دیگر tik8 فعالیت های انحصاری  
رقیب دیرینه  و قدرتمندش در بازار خرید و فروش بلیط 

سینما و تئاتر یعنی سینما تیکت را عامل  گرفتن سهم 
بیشتر از این بازار معرفی می کند.

این متهم کردن ها هم  در بیشتر مواقع تنها در سطح 
اخبار رسانه ها و شبکه های اجتماعی باقی می ماند و آن 
دسته از شرکت ها هم که پرونده هایی برای پایان دادن 
به انحصار رقیبشان در برخی مراجع تشکیل داده اند، 
حاال دست از پا درازتر به نتیجه ای نرسیده اند. نمونه بارز 
این اتفاق هم در باطل شدن رای شورای رقابت مبنی 
بر پایان دادن انحصار اسنپ فود توسط دیوان عدالت 

اداری می توان دید. 

رای برای تضعیف جایگاه شورا؟
 ورود دیوان عدالت اداری به پرونده شکایت چیلیوری 
علیه اســنپ  فود و باطل کردن رای شورای رقابت در 
این زمینه به اعتقاد برخی از جمله حسام آرماندهی، 
هم بنیان گذار کافه بازار عاملی برای تضعیف تنها نهادی 
است که در شــرایط فعلی می تواند به بررسی چنین 
پرونده های ورود کند. آرمندهی در توییتی هم تضعیف 

جایگاه شورای رقابت را در بلند مدت به نفع هیچکس از 
جمله متهم پرونده یعنی اسنپ فود ندانست.

آرمندهی،  در مقام عضو هیات مدیره ســازمان نظام 
صنفی رایانه  ای در مورد آثار باطل شــدن رای شورای 
رقابت توسط دیوان عدالت اداری می گوید: »این اقدام 
قطعاً منجر به ایجاد موقعیت مسلط یک شرکت در بازار 
رقابتی با استفاده از ابزارهای ضدرقابتی شده است و 
در بلندمدت با حذف چیلیوری و دیگــر رقبا از بازار، 
مصرف کننده نهایی کیفیت پایین تری از خدمات را 
دریافت می کند و شرکت مسلط بر بازار نیز انگیزه های 
کمتری برای سرمایه گذاری و رقابتی خواهد داشت. 
در نهایت هم شــاهد نوآوری ها و تالش های کمتری 
در این حوزه خواهیم بود.« به باور او ابطال این حکم، 
همچنین رأی های دیگر  دیوان عدالت مبنی بر منع 
ورود شــورای رقابت در بحث تبلیغات انحصاری صدا 
و ســیما و تکرار این موارد، قطعاً باعث خواهد شد که 
شرکت های کوچک و بزرگ که قصد سرمایه گذاری در 
حوزه های جدید دارند احتمال موفقیت خود در استفاده 

از ابزارهای قانونی را کمتر ببینند و ریسک هزینه های 
گزاف حقوقی این پیگیری ها را نپذیرند. آرمندهی تاکید 
می کند که حاصل این اتفاق تشــدید سیکل معیوبی 
است که منجر به زیان مصرف کننده و کاهش نوآوری 

و تالش می شود. 
حسام آرمندهی، در توییتی اعالم کرد که باطل شدن 
رای شورای رقابت در پرونده انحصار اسنپ فود به نفع 

هیچکس حتی متهم پرونده هم نیست.
آرمندهی با تاکید این موضوع که باطل شــدن رای 
شــورای رقابت در پرونده اســنپ  فود توسط دیوان 
عدالت اداری تضعیف جایگاه این شورا را به دنبال دارد 
به پیوســت می گوید:  »طبق نظرهای کارشناسی که 
به من رسیده، تجدید نظر آرای شورا طبق اصالحات 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، »فقط« باید 
توســط هیات تجدید نظر رقابتی صورت بگیرد.« او 
ادامه می دهد: »البته خوب است که تخلفات شورا در 
مراجع بسیار بلندمرتبه قضایی یا مرجعی تخصصی 
با قضات بلندپایه قابل بررسی باشد ولی ورود مراجع 
غیرتخصصی مانند دیوان عدالت اداری به احکام این 
شورا که مسائل را از دیدگاه اقتصادی بررسی می کند، 
صرفاً جایگاه این نهاد قانونــی و تخصصی را تضعیف 

می کند.«

نوش داروی انحصار حتی به پس از مرگ چیلیوری هم نرسید

رقابت استارت آپ های ایرانی رگوالتور ندارد
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فرصت تجديد نظرخواهی برای شورای رقابت وجود دارد
دیوان عدالت ادارای هفته گذشته رای یک سال پیش شورای رقابت مبنی بر پایان 
انحصار اسنپ فود در بازار سفارش آنالین غذا را باطل کرد. حاال فرشاد فاطمی، عضو 
شورای رقابت  اعالم می کند که این رای توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری 
باطل شده نه هیات عمومی، بنابراین آنها فرصت ارائه درخواست تجدید نظر برای 
این رای را خواهند داشت. او ادامه داد: »به نظر می رسد در این زمینه دیوان عدالت 
اداری، به درستی موضوع توقف رویه را مورد توجه قرار نداده اند و واقعیت آن است در 
بسیاری از اوقات رای شورا می تواند پیشگیرانه باشد.«  فاطمی، عضو شورای رقابت 
با ابراز تعجب از کشیده شدن این شکایت به دیوان عدالت اداری گفت: »ما شنیده 
بودم اسنپ فود نسبت به رای شورای رقابت تمکین کرده است حال آنکه در رای 
صادر شده دیوان عدالت اداری خواهان اسنپ فود است. این بدان معناست که بعد 

از رای شورا، اسنپ فود شکایت به دیوان عدالت اداری برده است.«

برپايی اولین نمايشــگاه مجازی جهــش تولید و 
دستاوردهای مقابله با كرونا 

اولین نمایشــگاه مجازی )ســه بعدی و دو بعدی( با موضــوع »جهش تولید و 
دستاوردهای مقابله با کرونا« از 29 مهر تا 8 آبان ماه سال جاری با حمایت بالعوض 

صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ۴0 شرکت دانش بنیان برپا می شود.
مرضیه شاوردی مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با اعالم این خبر، 
درباره جزئیات برگزاری این نمایشگاه گفت: با توجه به محدودیت های موجود 
در برگزاری نمایشگا ه های فیزیکی و شرکت در نمایشگاه های خارجی به  واسطه 
شیوع ویروس کرونا، صندوق نوآوری و شکوفایی قصد دارد با اتخاذ شیوه ای جدید، 
توانمندی ها و محصوالت  شرکت های دانش بنیان را به نمایش بگذارد و در راستای 

تسهیل تجاری سازی این محصوالت در عرصه های  ملی و بین المللی قدم بردارد.
وی ادامه داد: بر همین اساس نمایشگاه مجازی جهش تولید و دستاوردهای مقابله با 
کرونا با حمایت صندوق نوآوری و به منظور معرفی محصوالت دانش بنیان کشــور در 
حوزه های  تجهیزات و مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده، محصوالت سلولزی و بهداشتی، 
 تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، کیت های تشخیصی، محصوالت دارویی 

و سامانه های نرم افزاری با حضور ۴0 شرکت دانش بنیان برگزار می شود.  

سهم 2 درصدی اقتصاد ديجیتال
رضا الفت نسب، عضو هیات رئیسه اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی می نویسد: این 
حوزه هم در ایران مانند تمام حوزه های دیگر وضعیت خوبی ندارد و در رکود است در 
حالی که در کل دنیا به سبب شیوع ویروس کرونا خرید های اینترنتی حداقل ۳ برابر 
شده است اما در کشور ما به دلیل کاهش قدرت اقتصادی مردم و محتاط شدن آنها 
در هزینه ها ما نیز اسیر رکود شده ایم در حالی که ما به نسبت سایر کشورهای منطقه 
چه در حوزه زیر ساخت و چه در حوزه راه اندازی و تعریف اپلیکیشن ها پیشرفت 
خوبی داشتیم اما متاسفانه تحریم ها و این فشار اقتصادی جلوی پیشرفت ما را در 

این صنعت گرفت ضمن آنکه مشکالت داخلی نیز به آن اضافه شد.

 ریشه این مشکالت در چیست؟
عالوه بر تحریم ها مدیریت در کشور امروز تبدیل به پاشنه آشیل شده است. وضعیت 
امروز نشان از این دارد که ما در بخش دولتی مدیر قوی نداریم واال کار ما به اینجا 
نمی رسید به طور مثال وزارت صمت وزارتخانه مرتبط با حوزه ما است این وزارتخانه 
بعد از ۶ ماه تازه وزیر پیــدا کرده یعنی برای مدیران اصــال مهم نبوده که چنین 
وزارتخانه حساسی که وظیفه کنترل و تامین بازار را دارد ۶ ماه بدون وزیر باشد آن 
هم در حالی که در جنگ اقتصادی به سر می بریم. فقدان مدیریت به حدی است که 
نتوانستیم کرونا را کنترل کنیم و این مریضی تبدیل به بهانه جویی آقایان شده و در 
کنار آن تحریم ها را مقصر می دانند ما ۳0 سال پیش تحریم و جنگ را با هم داشتیم 
اما یک رضایت نسبی وجود داشت و تازه مردم داوطلبانه به جبهه می رفتند اما االن 

در زمان صلح شرایط زندگی سخت تر از زمان جنگ شده است.

 اگر فیلتر اینستاگرام یا اینترنت ملی اجرایی شود چه تاثیری در 
حوزه شما خواهد داشت؟

در حالی که وضعیت اقتصادی خوبی نداریم و کسب و کارها محدود شده صحبت 
از این گونه تصمیم ها واقعا جای تعجب دارد. بدون شک با اجرای این تصمیم 90 
درصد کسب و کارهای اینترنتی از بین خواهند رفت. در آبان سال گذشته که به 
خاطر مسائل امنیتی بیش از یک ماه اینترنت مختل بود زندگی 200 هزار نفر با 

مشکل مواجه شد.

 اقتصاد خرد در فضای مجازی ایران چه سهمی دارد؟
متاسفانه باوجود استقبال مردم و نهادینه شدن فرهنگ آن و راه اندازی استارت آپ ها 
توسط متخصصان ایرانی اما به دلیل مشکالت اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید 
مردم این حوزه نتوانست پیشرفت کند؛ در حالی که سهم اقتصاد خرد یا دیجیتال 
در ایران ۱ تا 2 درصد است این عدد در چین 2۵ درصد و آمریکا ۱۵ درصد است و 
هر روز دارد بیشتر می شود اما ما چندین سال است که در همین محدوده مانده ایم.

افزایش شکاف دیجیتالی در دوران کرونا
پاندمی کرونا ضعف خرده فروشــی های کوچک را بیش از پیش تشدید کرده و 
ناتوانی های آن ها در زمینه اســتفاده امکانات دیجیتال را به تصویر کشیده است. 
بدیهی است که نقص در عملکرد این مراکز تجاری، رکود اقتصادی را برای آمریکای 

التین، جنوب شرق آسیا و آفریقا در پی خواهد داشت.
 پاندمی کرونا اهمیت بسیاری از مؤلفه های مؤثر بر زندگی را که تا پیش از این به 
دست فراموشی سپرده شده بود، به تصویر کشید. این روزها، همه ما از اهمیت و تأثیر 
ارتباط با سایرین، هم در سطح فردی و هم گروهی، بر شادی، پیشرفت و موفقیت 
آگاه شده ایم و در تالشیم استراتژی های کارآمدی را جایگزین ارتباط رو در رو با 
دیگران کنیم. بدیهی است که در حوزه کار، هرچه تعداد کارکنان یک مرکز بیشتر 
باشد روابط داخلی پیچیدگی بیشتری دارد و موفقیت افراد به طور چشمگیری 
به هم وابسته تر است. شواهد حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، 
چنین شرایطی به وضوح آشکار است زیرا معیشت میلیون ها نفر از مردم بر رونق 

تجارت های سنتی و غیررسمی متکی است.
شیوع بیماری کووید -۱9، ضعف اساسی فروشگاه های خرده فروشی کوچک و 
ناتوانی آن ها در استفاده از امکانات دیجیتال را به تصویر کشید. در کشورهای توسعه 
یافته، اغلب مردم به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند بنابراین گسترش ویروس 
کرونا خدشه زیادی بر تجارت آن ها وارد نکرده چرا که این افراد توانسته اند فروش 

خود را به صورت اینترنتی ادامه دهند.
این در حالی است که در کشورهای فقیر و در حال توسعه، فروشندگان با مشکالت 
زیادی مواجه هستند؛ اغلب آن ها از داشتن گوشی تلفن همراه هوشمند محروم 
هستند یا در صورت داشتن نیز باید مسافت هایی طوالنی را دور از خانه خود بپیمایند 
تا به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کنند. اینجاست که می توان به نقش نابرابری 
دسترسی به تکنولوژی در ایجاد شکاف دیجیتالی و به تبع، میزان موفقیت مردم در 

کشورهای مختلف جهان پی برد.
بسیاری از محققان پس از شیوع بیماری کووید -۱9 میزان دسترسی مردم در نقاط 
مختلف جهان به تکنولوژی را به عنوان مؤلفه دیگری در نابرابری و آسیب پذیری 

میلیون ها نفر از فروشندگان به طور جدی بررسی کرده اند.

اخبار

۸۵۰ شرکت دانش بنیان معافیت بیمه دریافت کردند
تدوین بسته معافیت های بیمه ای در قراردادهای دانش بنیان یکی از مطالبات مهم شرکت های دانش بنیان محسوب می شود. بر این اساس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با انعقاد 

قراردادی با سازمان تامین اجتماعی، زمینه ای فراهم کرد تا شرکت های دانش بنیان در این زمینه از معافیت برخوردار شوند. تا کنون ۸۵۰ شرکت دانش بنیان از این معافیت بیمه ای 
بهره مند شده اند.

خبر توقیف ۱9 کامیون حاوی 
داروهای قاچاق توسط ارتش 
عراق در استان »دیاله« و اعالم 
عبور غیرقانونی این کامیون ها 
از مرز ایران و شــکل گرفتن 
فرضیاتی درباره ایرانی بودن داروهای مکشوفه، هرچند با 
تکذیب شتابزده سازمان غذا و دارو و گمرکات کشور روبه 
رو شد؛ اما سرنخی از داستان افزایش قاچاق در روزهای 
التهابات ارزی در کشور مطرح کرد که کارشناسان نسبت 

به آن بارها هشدار داده اند. 
قاچاق اتفاقی است که ظرف دو دهه گذشته، تابع نوسانات 
قیمت ارز بوده و تازگی هم ندارد. در این سال ها، هر زمان 
قیمت ارز غیرقابل کنترل شده و به عددهایی رسیده که 
جمعیت عمومی کشور را به تعبیر »درآمدزایی پنهان 
برای دولت« مشــکوک کرده، قاچاق معکوس انواع و 
اقسام کاالها هم به کشورهای همسایه رونق بیشتری 

گرفته است. 

گونی های صــادرات زیرزمینــی در راه 
کشورهای همسایه

دام زنده، گوجه فرنگی، لیموترش، دارو، گردو، تخم 
مرغ و… اقالمی است که شــبکه داللی در بزنگاه 

نابسامانی قیمت دالر، آنها را در گونی خود بار می زند 
و پیاده و سواره، راهی عراق و افغانستان و حتی ترکیه 
می شود و به ازای تهاتر ریال با دالر، از سود چند برابر 
قیمت واقعی کاال منتفع می شود. دارو هم، از دو دهه 
قبل در فهرســت »قاچاق معکوس« قرار گرفت. از 
ابتدای دهه 80 این هشدار مطرح بود که داروی ارزان 
ایرانی، قابلیت سوءاستفاده شبکه قاچاق را دارد آن 
هم در آن زمان که قیمت دالر، سامان داشت و هنوز 
از تحریم ها خبری نبود ؛ اما در اثنای گرانی این متغیر 
سرکش اقتصاد ما که قیمت یک ورق قرص ُمسکن 
تولید ایران، ۴ هزار تومان است، قاچاق معکوس به 
عراق اصال بعید نیست چون حتی اگر من یا شمایی 
یک بسته ۱00 ورقی قرص مسکن از داروخانه بخرد 
و راهی شــهرهای مرزی ایران و عراق شود و از مرز 
بگذرد و در اولین روستا، به همان روستاییان هم که 
بفروشد، بخش قابل توجهی از هزینه های سفرش تا 

مرز جبران خواهد شد. 

قاچاق گوجه فرنگی موجب باالنشینی این 
محصول شد؟

همه این مسائل و داســتان ترانزیت ۱۶۵۴ تنی دارو از 
ایران به عراق به کنار، این روزها که قیمت گوجه نیز به 
نرخ دالری به دست مصرف کنندگان می رسد، گروهی 
از فروشندگان مدعی هستند عراقی ها گوجه ایرانی را 
به قیمت هایی بیشتر از آنچه در بازار ایران وجود دارد، 

خریداری می کنند و همین عامل در کنار تغییر فصل 
باعث شــده قیمت این محصول تا کیلویــی ۱۵ هزار 

تومان برسد. 

 قاچاق سازمان یافته در شهرهای مرکزی کشور
یک کارشناس با بیان اینکه برآوردهایی درباره قاچاق 
وجود دارد، معتقد است اســتان های مرزی ما درگیر 
قاچاق های موردی و شبانه هستند و متأسفانه برخالف 
تصور، استان های مرکزی و پایتخت درگیر قاچاق های 
سازمان یافته اند. قاچاقچی هایی که در حوزه عراق و... 
کار می کنند، برای قاچاق سازمان یافته سراغ شهرهای 

مرکزی و پایتخت می روند. 

داروی ایرانی در جیب مسافران خارجی 
این عضو هیئــت نمایندگان اتــاق ایران عنــوان با بیان 
اینکه بخش زیادی از مســائل مربوط به قاچاق کاال به ارز 
چهارهزارو200 تومانی باز می گردد؛ می گوید: »دو ســال 
قبل هم اعالم کردم که داروخانه های مشهد فروشنده عرب 
دارند و ارزان ترین سوغاتی که می توان از ایران به عراق برد-
صرف نظر از تسبیح و سوغات متبرکه دیگر- دارو است. زیرا 
قیمت استامینوفن در عراق پنج برابر ایران است. این تفاوت 
قیمت، ناشی از تخصیص ارز چهارهزار200 تومانی است.« 
شریعتی می گوید: »چیزی که مردم را آزار می دهد و منجر 
به کمبود کاال می شود، ناشی از بحث قاچاق است که قوه 

قضائیه باید با عوامل این پدیده برخورد کند.«

سقوط ارزش ريال، خروج غیر قانونی كاال  از مرزها را تشديد كرد

رشد  قاچاق معکوس دارو  و کاال
معضل كاهش ارز پول ملی و افزايش قاچاق سوخت

تكذيب شتابزده سازمان غذا و دارو و گمرک در واكنش به خبر توقیف 16۵4 تن داروی قاچاق در خاک عراق

محدودیت های  صادرات رسمی
حسن فروزان فرد، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران

آنچه در حوزه جابه جایی کاال و بازرگانی خارجی مطرح است، در نظر گرفتن تناسبات اقتصادی است. این در حالی است که امروز این تناسبات به هم خورده است؛ یعنی تناسبات تغییر و تحوالت در ارزش ریال نسبت به پایداری 
ارزش ارزهای کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و ترکیه به گونه ای است که شدت تحوالت روی ریال اصال قابل مقایسه با تغییر و تحوالت منطقه ای نیست. این مطلب به صورت ریشه ای می تواند یک فرصت برای افزایش 
صادرات به این کشورها باشد؛ اما با وجود چنین فرصتی، قوانین محدودکننده و بخشنامه های محدودکننده فراوانی برای فعالیت های رسمی صادراتی به وجود آمده و محدودیت های فراوانی برای صادرات رسمی شکل گرفته 
است. این دو زمانی که کنار هم قرار می گیرد تنها یک خروجی خواهد داشت و آن، توسعه موقعیت های قاچاق است.  این موضوع در شرایطی است که ما مرزهای گسترده ای داریم که قابلیت کنترل محدودی دارند و زمانی که 

این میزان فرصت جدی برای منفعت طلبی فراهم می شود، به جای اینکه از آن استفاده کنیم سعی می کنیم آن را محدود کنیم به امید اینکه بتوانیم ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانیم. 

پیشنهادات:
۱. ما می خواهیم به میزان مشخصی ارز دسترسی پیدا کنیم تا بتوانیم نیازهای ارزی کشور را برآورده کنیم. برای نیل به این مقصود دو راه می توانیم تعریف کنیم؛ یکی راهی که بانک مرکزی در طول این ماه ها پیگیری کرده و آن محدود 
کردن جدی فرایندهای صادراتی و محدود کردن صادرکنندگان رسمی کشور و ایجاد تعهد سنگین برای بازگشت ارز برای آنها در عین اینکه خود بانک مرکزی آگاه است که بازگرداندن ارز در شرایط فعلی که موقعیت های بانکی فراهم 
نیست کار بسیار دشواری است؛ اما بسیار پافشاری می کند که باید برگردد و به قیمتی فروش رود که بانک مرکزی مدنظر دارد نه لزوما قیمت بازار. حاصل این کار تنها کاهش رسمی صادرات رسمی کشور در جایی است که پتانسیل افزایش 

صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز وجود داشته است. 
2. به این فکر می کردیم که اگر از این ظرفیت بهره می بردیم و به خاطر افزایش نرخ ارز دو برابر سال های قبل صادر می کردیم، آیا همین اندازه ارز مورد نیاز در اختیار بانک مرکزی قرار نمی گرفت در شرایط معمول؟ به هر حال افزایش قیمت 

در داخل به گونه ای است که هر صادرکننده ای نیاز است که حداقل قسمتی از منابع ارزی خود را به کشور برگرداند و به ریال تبدیل کند تا بتواند بار بعدی اش را صادر کند. 
می توان با تقویت بدنه صادرکننده باسابقه کشور و کم کردن فشارها روی فعالیت رسمی آنها این فرصت را در یک جایگاه قانونی و به شکل منطقی و شفاف پیش برد. در غیر این صورت با توجه به محدودیت معیشت مردم و نیاز گروه های 
مختلف جامعه به منفعت و منابع مالی، آنها سعی می کنند از ظرفیت محدود خود به شکل های مختلف برای قاچاق استفاده کنند. این قاچاق های کوچک مردمی است و در سطح باالتر آنهایی که صاحب قدرت، نفوذ و ظرفیت های مادی 
و معنوی بزرگ هستند و می توانند بازی ها را تغییر دهند نیز تحریک می شوند که دست به فسادهای بزرگ برای جابه جایی مبالغ بزرگی از کاالها ببرند به گونه ای که از این فرصت بهره مند شوند. البته در اینجا منظور، صادرات کاالهای 
ساخته شده یا تولیدشده در داخل ایران است.  در این میان موضوع دارو یک موضوع مستقل است چون دارو چند باره محل خطر و فساد است به دلیل اینکه همچنان زمینه هایی برای دریافت ارز ۴200 تومانی برای واردات دارو وجود دارد 
که این عددی که جابه جا می شود و فرصت فسادی که وجود دارد، بسیار چشمگیر است.  در مورد کاالهای اساسی نیز خطر قاچاق معکوس داریم. این قبال هم در زمان هایی اتفاق افتاده به همین دلیل ما بیش از دو سال است که به طور 
مرتب یادآوری می کنیم که اختصاص ارز ۴200 تومانی به هر کاالیی در ایران یک محل خطر و فساد است. در کنار فساد در مسیر اختصاص این ارز، بازتوزیع آن در داخل به درستی انجام نخواهد شد. ظرفیت های داللی و فساد سازمان یافته 

داخلی زمینه را برای اینکه مردم از این کاالها بهره مند باشند، کم می کند و هم اینکه فرصتی مناسب برای قاچاق فراهم خواهد کرد. 
در اولین اتفاقات ارزی مواد غذایی اصلی بسیار زیادی از ایران به شهرهای مرزی کشور ما در عراق یا افغانستان قاچاق شد. حتی زائرانی که به اینجا می آمدند همراه خود کاالهای اساسی می بردند.  این اتفاق به خاطر به هم ریختگی نظام ارزی 
ما و افزایش ارزش ارز در مقابل ریال افتاده است. به همین دلیل باید راهکارهایی برای عبور از این بحران داشته باشیم. قطعا ادامه تخصیص ارز ۴200 تومانی و محدودیت های صادرات رسمی راهکاری برای برون رفت از این بحران به صورت 
منطقی و حرفه ای نخواهد بود. هر دو اینها به نوبه خودشان می توانند در واقع زمینه ساز فساد، خطا و اشتباهات فاحش در وضعیت اداره کشور باشند.  در کاالهای برند موضوع قاچاق بسیار اتفاق می افتد زیرا می شود با تغییر اوریجینال 
محصول از کشورهای اطراف ما به نام خودشان صادر شود و به همین دلیل این کاالها بیشتر در معرض قاچاق هستند مثل زعفران و خشکبار. این محصوالت به صورت غیررسمی از ایران خارج می شود و از خارج از مرزهای ایران با نام های 

دیگر کشورها فرصت صادرات می یابند. این در حالی است که زمینه صادرات این محصوالت در داخل وجود دارد اما در حال حاضر دارد بیشتر به صورت قاچاق به کشورهای اطراف و همسایه ما استفاده می شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رئیس جمهور گفت: حمایت  های همه  جانبه از افزایش 
نقش بخش خصوصی در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و 
صادرات، به  ویژه شرکت  های دانش  بنیان، جایگاه مهمی 

در سیاست  های اقتصادی دولت خواهد داشت.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه 
در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، با اشاره به برنامه  های دولت برای مقابله 
با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: اگــر چه تحریم های 

غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای 
ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال 
99، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه 
90 نیست، اما با گذشت بیش از 2.۵ سال از این تحریم  ها، 
دولت با برنامه  ریزی  هایی که انجام داده، مانع از تحقق 

هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.
روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم 
انسجام در کشور، اظهار داشت: از جمله محورهایی که 

دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت 
اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم  ها سرمایه  گذاری 

ویژه کرده  اند، منازعات و اختالفات داخلی است.
رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت هوشیاری در برابر 
توطئه دشمنان تصریح کرد: از همه مسئوالن، فعاالن، 
دلسوزان نظام و کشور دعوت می  کنم که با حفظ آرامش 
و عقالنیت سیاسی مانع از اختالفات و منازعات شوند و 
اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه  های گروهی، 

جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه  ساز تحقق 
آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.

روحانی با بیان اینکه دولــت بخش خصوصی را موتور 
محرک اقتصاد کشور می  داند، اظهار داشت: حمایت  های 
همه  جانبــه از افزایش نقش این بخــش در اقتصاد و 
واگذاری میدان تولید و صادرات، به  ویژه شــرکت  های 
دانش  بنیان، جایگاه مهمی در سیاست  های اقتصادی 

دولت خواهد داشت.

جایگاه ویژه شرکت  های دانش  بنیان در سیاست  های اقتصادی دولت
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